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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التفسير الميسر
  

من موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف نقله  املهم نقل هذا التفسري مت حبمد اهللا ومنته 
  أحد حميب القرآن الكرمي

  من دعائكم وال تنسوا من كان سببا يف ذلك  هفال تنسو 
 جعلين اهللا وإياكم من أهل القرآن حقا
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  سورة الفاحتة -1

  )1(الرحيم  الرمحن اهللا بسم)

ـا القـرآن العظـيم; سورة الفاحتة مسيت هذه السورة بالفاحتة ـا أل; وتسـمى املثـاين, ألنه يفتتح 
علـم علـى ) اهللاِ (, أبتـدئ قـراءة القـرآن باسـم اهللا مسـتعينا بـه. وهلا أمساء أخـر, تقرأ يف كل ركعة

وال يسمى بـه غـريه , وهو أخص أمساء اهللا تعاىل, املعبود حبق دون سواه -تبارك وتعاىل-الرب 
ومها , باملؤمنني) مِ الرَِّحي(, ذي الرمحة العامة الذي وسعت رمحته مجيع اخللق) الرَّْمحَنِ . (سبحانه

 .امسان من أمسائه تعاىل، يتضمنان إثبات صفة الرمحة هللا تعاىل كما يليق جبالله

  
  

  )2(احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني  

ــاَلِمنيَ ( وبنعمــه الظــاهرة , الثنــاء علــى اهللا بصــفاته الــيت كلُّهــا أوصــاف كمــال) اَحلْمــُد ِهللا َربِّ الَع
وهــو , فهــو املســتحق لــه وحــده, الدنيويــة، ويف ضــمنه أَْمــٌر لعبــاده أن حيمــدوهوالباطنــة، الدينيــة و 

وألوليائـه باإلميـان والعمـل , املـريب جلميـع خلقـه بنعمـه, القـائم بـأمورهم, سبحانه املنشئ للخلق
 .الصاحل

  
  )3(الرَّْمحَِن الرَِّحيِم  

ومهـــا امســـان مـــن أمســـاء اهللا , ننيبـــاملؤم, )الـــرَِّحيمِ (, الـــذي وســـعت رمحتـــه مجيـــع اخللـــق) الـــرَّْمحَنِ (
  .تعاىل

  
يِن     )4(َماِلِك يـَْوِم الدِّ
ويف قراءة املسلم هلذه . وهو يوم اجلزاء على األعمال, وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة
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وحثٌّ له على االستعداد بالعمل , اآلية يف كل ركعة من صلواته تذكري له باليوم اآلخر
  .والسيئاتوالكف عن املعاصي , الصاحل

  
  

  )5(ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني 

ال ميلـك , فـاألمر كلـه بيـدك, ونستعني بك وحدك يف مجيـع أمورنـا, إنا خنصك وحدك بالعبادة
ويف هذه اآلية دليل على أن العبـد ال جيـوز لـه أن يصـرف شـيًئا مـن أنـواع . منه أحد مثقال ذرة

وفيها شفاء القلوب من داء التعلق , والطواف إال هللا وحده العبادة كالدعاء واالستغاثة والذبح
 .والكربياء, ومن أمراض الرياء والعجب, بغري اله

  
  )6(اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم  

وهـو اإلسـالم، الـذي هـو , وثبتنـا عليـه حـىت نلقـاك, ووفقنا إىل الطريق املسـتقيم, وأرشدنا, ُدلَّنا
الــذي دّل عليــه خــامت رســله وأنبيائــه حممــد , رضــوان اهللا وإىل جنتــه الطريــق الواضــح املوصــل إىل

 .فال سبيل إىل سعادة العبد إال باالستقامة عليه, صلى اهللا عليه وسلم

  
  )7(ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالَِّني  

فهــم أهــل اهلدايــة , والصــدِّيقني والشــهداء والصــاحلنيطريــق الــذين أنعمــت علــيهم مــن النبيــني 
, الــذين عرفــوا احلــق ومل يعملــوا بــه, وال جتعلنــا ممــن ســلك طريــق املغضــوب علــيهم, واالســتقامة
وهـم , فضـلوا الطريـق, وهـم الـذين مل يهتـدوا, والضـالني, ومن كان على شاكلتهم, وهم اليهود
ء لقلــب املســلم مــن مــرض اجلحــود واجلهــل ويف هــذا الــدعاء شــفا. ومــن اتبــع ســنتهم, النصــارى
فمــن كــان أعــرف , وداللــة علــى أن أعظــم نعمــة علــى اإلطــالق هــي نعمــة اإلســالم, والضــالل

وال ريب أن أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه , كان أوىل بالصراط املستقيم, للحق وأتبع له
وعظــيم , لــى فضــلهمفــدلت اآليــة ع, وســلم هــم أوىل النــاس بــذلك بعــد األنبيــاء علــيهم الســالم
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, )آمـني: (ويسـتحب للقـارئ أن يقـول يف الصـالة بعـد قـراءة الفاحتـة. رضي اهللا عنهم, منزلتهم
وهلــذا أمجعــوا علــى ; وليســت آيــة مــن ســورة الفاحتــة باتفــاق العلمــاء, اللهــم اســتجب: ومعناهــا

  .عدم كتابتها يف املصاحف

  

  

  

 

  سورة البقرة -2

  
  )1(امل 

فقد ; روف املقطَّعة يف أوائل السور فيها إشارة إىل إعجاز القرآنهذه احلروف وغريها من احل
وهو مركَّب من هذه احلروف اليت تتكون منها , فعجزوا عن معارضته, وقع به حتدي املشركني

م أفصح الناس- فَدلَّ عجز العرب عن اإلتيان مبثله . لغة العرب على أن القرآن وحي  - مع أ
  .من اهللا

  
  )2(ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني  َذِلَك اْلِكَتابُ  

فال يصح أن يرتاب فيه أحد , ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي ال َشكَّ أنه من عند اهللا
ويتبعون , ينتفع به املتقون بالعلم النافع والعمل الصاحل وهم الذين خيافون اهللا, لوضوحه
  .أحكامه

  
  )3(يُِقيُموَن الصَّالة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب وَ  

ألنه ال يـُْعرف إال ; وهم الذين ُيَصدِّقون بالغيب الذي ال تدركه حواسُّهم وال عقوهلم وحدها
وغري ذلك مما أخرب اهللا به أو أخرب , والنار, واجلنة, مثل اإلميان باملالئكة, بوحي اهللا إىل رسله
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كلمة جامعة لإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر : انواإلمي(به رسوله، 
وهم مع تصديقهم ) خريه وشره، وتصديق اإلقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان واجلوارح

بالغيب حيافظون على أداء الصالة يف مواقيتها أداًء صحيًحا َوْفق ما شرع اهللا لنبيه حممد 
  .مما أعطيناهم من املال خيرجون صدقة أمواهلم الواجبة واملستحبةو , صلى اهللا عليه وسلم

  
  )4(َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  

هــي و , ومبــا أنــزل إليــك مــن احلكمــة, والــذين ُيَصــدِّقون مبــا أُنــزل إليــك أيهــا الرســول مــن القــرآن
وُيَصـدِّقون , كـالتوراة واإلجنيـل وغريمهـا, وبكل ما أُنزل ِمن قبلـك علـى الرسـل مـن كتـب, السنة

م يظهــر علــى ألســنتهم  بــدار احليــاة بعــد املــوت ومــا فيهــا مــن احلســاب واجلــزاء، تصــديقا بقلــو
, ألن اإلميــــان بــــه مــــن أعظــــم البواعــــث علــــى فعــــل الطاعــــات; وجــــوارحهم وخــــص يــــوم اآلخــــرة

 .وحماسبة النفس, رماتواجتناب احمل

  
ْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن     )5(أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِِّ

م وبتوفيق ِمن خالقهم وهاديهم وهم , أصحاب هذه الصفات يسريون على نور من ر
  .وَجنَوا من شرِّ ما منه هربوا, الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا

  
  )6(وا َسَواٌء َعَلْيِهْم ءأَنَذْرتـَُهْم أَْم َملْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ 

سواء , لن يقع منهم اإلميان, إن الذين جحدوا ما أُنزل إليك من ربك استكبارًا وطغيانًا
م من عذاب اهللا   .أم تركت ذلك؛ إلصرارهم على باطلهم, أخوَّفتهم وحذر

  
  
  ) 7(ْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوِِ  

بسبب كفرهم ; وجعل على أبصارهم غطاء, طبع اهللا على قلوب هؤالء وعلى مسعهم
  .وهلم عذاب شديد يف نار جهنم, فلم يوفقهم للهدى, وعنادهم ِمن بعد ما تبنيَّ هلم احلق
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  )8(َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِنَني َوِمْن النَّاِس 

: وهم املنافقون الذين يقولون بألسنتهم, ومن الناس فريق يرتدد متحيـِّرًا بني املؤمنني والكافرين
قْـَنا باهللا وباليوم اآلخر   .وهم يف باطنهم كاذبون مل يؤمنوا, صدَّ

  
  )9(َه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ُخيَاِدُعوَن اللَّ  

م خيادعون اهللا والذين آمنوا بإظهارهم اإلميان وإضمارهم الكفر وما , يعتقدون جبهلهم أ
; وِمن فرط جهلهم ال حيُِسُّون بذلك. ألن عاقبة خداعهم تعود عليهم; خيدعون إال أنفسهم

ملفساد قل   .و
  
  )10(ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهْم اللَُّه َمَرضاً َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن  

م شكٌّ وفساد فابـُْتلوا باملعاصي املوجبة لعقوبتهم وهلم عقوبة , فزادهم اهللا شًكا, يف قلو
م ونفاقهم   .موجعة بسبب كذ

  
َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تُـ     )11(ْفِسُدوا ِيف اَألْرِض قَالُوا ِإمنَّ

ومواالة , وإفشاء أسرار املؤمنني, وإذا ُنصحوا ليكفُّوا عن اإلفساد يف األرض بالكفر واملعاصي
  .قالوا كذبًا وجداال إمنا حنن أهل اإلصالح, الكافرين

  
  )12(ُعُروَن َأال ِإنـَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيشْ  

لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم , إنَّ هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصالح هو عني الفساد
  . ال حيُِسُّون

  
 َوَلِكْن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأال ِإنـَُّهْم ُهْم السَُّفَهاءُ 

  )13(وَن ال يـَْعَلمُ 
, -مثل إميان الصحابة، وهو اإلميان بالقلب واللسان واجلوارح-آِمُنوا : وإذا قيل للمنافقني
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فنكون حنن وهم يف السََّفِه سواء؟ , أَُنَصدِّق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي: جاَدلوا وقالوا
و الضالل وهم ال يعلمون أن ما هم فيه ه, فردَّ اهللا عليهم بأن السََّفَه مقصور عليهم

  .واخلسران
  
َا َحنْنُ   ُمْستَـْهزِئُوَن  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنَّ
)14(  

قنا باإلسالم مثلكم: هؤالء املنافقون إذا قابلوا املؤمنني قالوا ىل وإذا انصرفوا وذهبوا إ, صدَّ
م على ملة الكفر مل يرتكوها وإمنا كانوا , زعمائهم الكفرة املتمردين على اهللا أكَّدوا هلم أ

  .ويسخرون منهم, َيْسَتِخفُّون باملؤمنني
  
ُهْم ِيف طُْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن     )15(اللَُّه َيْستَـْهزُِئ ِِْم َوَميُدُّ

م وُميهلهم   .وجيازيهم على استهزائهم باملؤمنني, ة وتردًداليزدادوا ضالال وَحريْ ; اهللا يستهزئ 
  
  ) 16(أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا الضَّالَلَة بِاْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن  

فمــا كســبوا , وتركــوا اإلميــان, فأخــذوا الكفــر, أولئــك املنــافقون بــاعوا أنفســهم يف صــفقة خاســرة
  .وهذا هو اخلسران املبني. ل َخِسروا اهلدايةب, شيًئا

  

ُلَماٍت َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُ 
  ) 17(ال يـُْبِصُروَن 

, مث كفــروا, لى اهللا عليــه وســلمبرســالة حممــد صــ -ظــاهرًا ال باطًنــا-حــال املنــافقني الــذين آمنــوا 
ُتْشــبه , وال أمــل هلــم يف اخلــروج منهــا, فصــاروا يتخبطــون يف ظلمــاِت ضــالهلم وهــم ال يشــعرون

فلمـا سـطعت النـار , وأوقد أحدهم نارًا عظيمة للـدفء واإلضـاءة, حاَل مجاعة يف ليلة مظلمة
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ا يف ظلمـات ال يـرون شـي, انطفـأت وأعتمـت, وأنارت مـا حولـه وال يهتـدون , ًئافصـار أصـحا
  .إىل طريق وال خمرج

  
  )18(ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعوَن 

لـذلك ; ُعْمـي عـن إبصـار نـور اهلدايـة, ُبْكم عـن النطـق بـه, هم ُصمٌّ عن مساع احلق مساع تدبر
  .واستعاضوا عنه بالضالل, ال يستطيعون الرجوع إىل اإلميان الذي تركوه

  
ِِْم ِمْن الصََّواِعِق أَْو َكَصيٍِّب ِمْن   السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذا

  ) 19(َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن 

حــاَل , ويشــكون فيــه تــارة أخــرى, أو ُتْشــبه حــاُل فريــق آخــر مــن املنــافقني يظهــر هلــم احلــق تــارة
, تصــاحبه ظلمــات بعضــها فــوق بعــض, فينصــب علــيهم مطــر شــديد, يف العــراء مجاعــة ميشــون

الـــيت جتعلهـــم مـــن شـــدة اهلـــول يضـــعون , والصـــواعق احملرقـــة, وملعـــان الـــربق, مـــع قصـــف الرعـــد
م   .واهللا تعاىل حميط بالكافرين ال يفوتونه وال يعجزونه. خوفًا من اهلالك; أصابعهم يف آذا

  
ْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء اللَُّه َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَ 

  )20(َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

هلــم مَشــْوا يف  ومــع ذلــك فكلَّمــا أضــاء, أن يســلب أبصــارهم -مــن شــدة ملعانــه-يقــارب الــربق 
ولـــوال إمهـــال اهللا هلـــم لســـلب . وإذا ذهـــب أظلـــم الطريـــق علـــيهم فيقفـــون يف أمـــاكنهم, ضـــوئه

  .إنه على كل شيء قدير, وهو قادر على ذلك يف كل وقتٍ , مسعهم وأبصارهم

  
  )21(ُكْم تـَتـَُّقوَن يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَّ  
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فقــد ; وخــافوه وال ختــالفوا دينــه, أن اعبــدوا اهللا الــذي ربَّــاكم بنعمــه: نــداء مــن اهللا للبشــر مجيًعــا
لتكونوا من املتقني الذين رضي اهللا عنهم ورضـوا ; وأوجد الذين من قبلكم, أوجدكم من العدم

  .عنه

  
بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت  الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماءَ  

  )22(رِْزقاً َلُكْم َفال َجتَْعُلوا لِلَِّه أَنَداداً َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن 

وأنـزل , والسـماء حمكمـة البنـاء, لتسهل حيـاتكم عليهـا; ربكم الذي جعل لكم األرض بساطًا
فـال جتعلـوا هللا , كـم بـه مـن ألـوان الثمـرات وأنـواع النبـات رزقًـا لكـماملطر من السحاب فأخرج ل

  .واستحقاِقه العبودية, وأنتم تعلمون تفرُّده باخللق والرزق, نظراء يف العبادة

.  

  
ْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن  َوِإْن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُ  

  )23(ُكنُتْم َصاِدِقَني 
يف َشكٍّ من القرآن الذي نـَزَّلناه على عبدنا حممد صلى  - أيها الكافرون املعاندون- وإن كنتم 

واستعينوا , فهاتوا سورة متاثل سورة من القرآن, وتزعمون أنه ليس من عند اهللا, اهللا عليه وسلم
  إن كنتم صادقني يف دعواكم ,مبن تقدرون عليه ِمن أعوانكم

  
  ) 24(يَن فَِإْن َملْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِ  

فاتقوا النار باإلميان بالنيب صلى اهللا عليه  -وستعجزون مستقبال ال حمالة- فإن عَجزمت اآلن 
  أُِعدَّْت للكافرين باهللا ورسله, هذه النار اليت َحطَُبها الناس واحلجارة. طاعة اهللا تعاىلوسلم و 

  
َها َوَبشِّْر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ُكلََّما ُرزِقُ  وا ِمنـْ

َرٌة َوُهْم ِفيَها ِمْن َمثََرٍة رِْزقًا قَاُلوا هَ  ًا َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ َذا الَِّذي ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُتُوا ِبِه ُمَتَشاِ
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  )25(َخاِلُدوَن 

بــأن هلــم يف اآلخــرة , أهــل اإلميــان والعمــل الصــاحل خــربًا ميلــؤهم ســرورًا -أيهــا الرســول-وأخــرب 
ــار حتــت قصــورها العا, حــدائق عجيبــة كلَّمــا رزقهــم اهللا فيهــا . ليــة وأشــجارها الظليلــةجتــري األ

فـــإذا ذاقـــوه وجـــدوه شـــيًئا , قـــد َرَزقَنـــا اهللا هـــذا النـــوع مـــن قبـــل: نوًعـــا مـــن الفاكهـــة اللذيـــذة قـــالوا
وهلـــم يف اجلنَّـــات . وإن تشـــابه مـــع ســـابقه يف اللـــون واملنظـــر واالســـم, جديـــًدا يف طعمـــه ولذتـــه

ــرات مــن كــل ألــوان الــدنس احلســيِّ  واملعنــوي كالكــذب وســوء , كــالبول واحلــيض  زوجــات مطهَّ
  .ال ميوتون فيها وال خيرجون منها, وهم يف اجلنة ونعيمها دائمون. اخلُُلق

  
ُه احلَْقُّ ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَّ  

ََذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكِثرياً َويـَْهِدي ِبِه  ِمْن رَ  ْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اللَُّه ِ َكِثرياً َوَما ِِّ
  )26(ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقَني 

 بأصـــغر ولـــو كـــان متثـــيال, قـــلَّ أو كثـــر, إن اهللا تعـــاىل ال يســـتحيي مـــن احلـــق أن يـــذكر شـــيًئا مـــا
. ممــا ضــربه اهللا مــثال ِلَعْجــز كــل مــا يـُْعَبــد مــن دون اهللا, كالبعوضــة والــذباب وحنــو ذلــك, شــيء

وأمــــا الكفــــار , فأمــــا املؤمنــــون فيعلمــــون حكمــــة اهللا يف التمثيــــل بالصــــغري والكبــــري مــــن خلقــــه
ذه احلشرات احلقرية؟ وجييـبهم اهللا: فـََيْسخرون ويقولون  بـأن املـراد ما مراد اهللا ِمن َضْرب املثل 

ــذا املثــل ناًســا كثــريين عــن احلــق ; ومتييــز املــؤمن مــن الكــافر, هــو االختبــار لــذلك يصــرف اهللا 
ألنـه ; واهللا تعاىل ال يظلـم أحـًدا. ويوفق به غريهم إىل مزيد من اإلميان واهلداية, لسخريتهم منه

  .ال َيْصِرف عن احلق إال اخلارجني عن طاعته

  
ْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف الَِّذيَن يَنُقُضوَن عَ  

  ) 27(اَألْرِض أُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن 
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ـــده بإرســـال الرســـل, الـــذين ينكثـــون عهـــد اهللا الـــذي أخـــذه علـــيهم بالتوحيـــد والطاعـــة , وقـــد أكَّ
أولئــــك هــــم , ن اهللا كقطــــع األرحــــام ونشــــر الفســــاد يف األرضوخيــــالفون ديــــ, وإنــــزال الكتــــب

  .اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة

  
  ) 28( َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتاً َفَأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

وتشــركون بــه غــريه يف العبــادة مــع الربهــان , عــاىلوحدانيــة اهللا ت -أيُّهــا املشــركون-كيـف تنكــرون 
مث مييـــتكم بعـــد , القـــاطع عليهـــا يف أنفســـكم؟ فلقـــد كنـــتم أمواتًـــا فأوجـــدكم ونفـــخ فـــيكم احليـــاة

مث إليــه ترجعــون للحســاب , مث يعيــدكم أحيــاء يــوم البعــث, انقضــاء آجــالكم الــيت حــددها لكــم
  .واجلزاء

  
يعًا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اَألرْ  ِض مجَِ

  ) 29(ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
ا مث قصد إىل , اُهللا وحده الذي َخَلق ألجلكم كل ما يف األرض من النِّعم اليت تنتفعون 

حميط  -سبحانه-ه فِعْلمُ . وهو بكل شيء عليم, فسوَّاهنَّ سبع مسوات, خلق السموات
  جبميع ما خلق

  
ْسِفُك َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َويَ 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلمُ    ) 30(وَن الدِّ
إين جاعل يف األرض قوًما خيلف : للناس حني قال ربك للمالئكة -أيها الرسول-واذكر 

ا مع أنَّ من , يا ربَّنا علِّْمنا وأَْرِشْدنا ما احلكمة يف خلق هؤالء: قالت. بعضهم بعًضا لعمار
م اإلفساد يف األرض واراقة الدماء ظلما وعدوانًا وحنن طوع أمرك التنزيه الالئق ننزِّهك , شأ

إين أعلم ما ال : حبمدك وجاللك، ومنجِّدك بكل صفات الكمال واجلالل؟ قال اهللا هلم
  تعلمون من احلكمة البالغة يف خلقهم
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اِدِقَني ْم صَ َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤالء ِإْن ُكنتُ 
)31(  

ا على املالئكة , وبيانًا لفضل آدم عليه السالم علَّمه اهللا أمساء األشياء كلها مث عرض مسميا
إن كنتم صادقني يف أنكم أَْوىل باالستخالف يف , أخربوين بأمساء هؤالء املوجودات: قائال هلم

  األرض منهم
  
  )32(ْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّ  

إنــك أنــت وحــدك العلــيم . لــيس لنــا علــم إال مــا علَّمتنــا إيــاه, ننزِّهــك يــا ربَّنــا: قالــت املالئكــة
  .احلكيم يف تدبريك, بشئون خلقك

  
ُهْم بَِأْمسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم بَِأْمسَائِِهْم قَ    اَل َأَملْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّمَواتِ قَاَل يَا آَدُم أَنِْبئـْ

  )33(َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن 

ـا. يا آدم أخربهم بأمسـاء هـذه األشـياء الـيت عَجـزوا عـن معرفتهـا: قال اهللا , فلمـا أخـربهم آدم 
وأعلــم مــا , مــا خفــي عــنكم يف الســموات واألرضلقــد أخــربتكم أين أعلــم : قــال اهللا للمالئكــة
  .تظهرونه وما ختفونه

  
  ) 34(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِيَن  

اســـجدوا آلدم  :للنـــاس تكـــرمي اهللا آلدم حـــني قـــال ســـبحانه للمالئكـــة -أيهـــا الرســـول-واذكـــر 
فصـار , فأطـاعوا مجيًعـا إال إبلـيس امتنـع عـن السـجود تكـربًا وحسـًدا, إكراًما له وإظهـارًا لفضـله

  .العاصني ألمره, من اجلاحدين باهللا

  
َها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَْقَربَا َهِذِه ا لشََّجَرَة َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكال ِمنـْ
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  )35(َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمْن الظَّاِلِمَني 

ــا هنيئًــا واســًعا يف أي , يــا آدم اســكن أنــت وزوجــك حــواء اجلنــة: وقــال اهللا ومتتعــا بثمارهــا متتًع
فتصــريا مــن املتجــاوزين , وال تقربــا هــذه الشــجرة حــىت ال تقعــا يف املعصــية, مكــان تشــاءان فيهــا

  .هللاأمر ا

  
َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلكُ   َُما الشَّْيطَاُن َعنـْ ْم ِيف َفَأَزهلَّ

  )36(اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني 

ب يف فتســـــب, بـــــأْن وســـــوس هلمـــــا حـــــىت أكـــــال مـــــن الشـــــجرة: فأوقعهمـــــا الشـــــيطان يف اخلطيئـــــة
أي -يعـادي بعضـكم بعًضـا , اهبطـوا إىل األرض: وقـال اهللا هلـم. إخراجهما من اجلنة ونعيمهـا

وانتفـــاع مبـــا فيهـــا إىل وقـــت انتهـــاء , ولكـــم يف األرض اســـتقرار وإقامـــة -آدم وحـــواء والشـــيطان
  .آجالكم

  
  )37(اُب الرَِّحيُم فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّ  

ربـََّنا ظََلْمَنا : (وهي قوله تعاىل, أهلمه اهللا إياها توبة واستغفارًا, فتلقى آدُم بالقبول كلماتٍ 
وغفر له ذنبه إنه تعاىل , فتاب اهللا عليه) أَنـُْفَسَنا وِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا وتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمن اخلَاِسرِينَ 

م, ِمن عبادههو التواب ملن تاب    الرحيم 
  
يعًا فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال هُ   َها مجَِ ْم قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ

  )38(َحيَْزنُوَن 
ىل وسيأتيكم أنتم وذرياتكم املتعاقبة ما فيه هدايتكم إ, اهبطوا من اجلنة مجيًعا: قال اهللا هلم

ا فال خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة وال هم حيزنون على ما . احلق فمن عمل 
م من أمور الدنيا   فا
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بُوا بِآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن     )39(َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

هــم فيهــا , أولئــك الــذين يالزمــون النــار, حيــدناوالــذين جحــدوا وكــذبوا بآياتنــا املتلــوة ودالئــل تو 
  .ال خيرجون منها, خالدون

  
اْرَهُبوِن يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإيَّاَي فَ  
)40(  

بأن تؤمنوا : وأمتوا وصييت لكم, وا يلواشكر , يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثرية عليكم
فإن فعلتم ذلك أُمتم لكم ما وعدتكم به من الرمحة . وتعملوا بشرائعي, بكتيب ورسلي مجيًعا

, واحذروا نقميت إن نقضتم العهد, فخافوين -وحدي-وإيَّاَي . والنجاة يف اآلخرة, يف الدنيا
  وكفرمت يب

  
قاً لِ   َما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر ِبِه َوال َتْشتَـُروا بِآيَاِيت َمثَناً قَِليًال َوِإيَّاَي َوآِمُنوا ِمبَا أَنَزْلُت ُمَصدِّ

  )41(فَاتـَُّقوِن 

موافًقــا ملــا تعلمونــه , بــالقرآن الــذي أنَزْلتُــه علــى حممــد نــيب اهللا ورســوله -يــا بــين إســرائيل -وآمنــوا
وال تسـتبدلوا بآيـايت مثنًـا , الكتـاب يكفـر بـه وال تكونـوا أول فريـق مـن أهـل, من صـحيح التـوراة

  .وإياي وحدي فاعملوا بطاعيت واتركوا معصييت, قليال من حطام الدنيا الزائل

  
  )42(َوال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن  

واحذروا كتمان احلق الصريح من , تموهوال ختِلطوا احلق الذي بيَّنته لكم بالباطل الذي افرتي
ا مكتوبة , صفة نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت يف كتبكم وأنتم جتدو

  .عندكم، فيما تعلمون من الكتب اليت بأيديكم
  
  )43(َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعَني  
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ــا نــيب اهللا , بــأن تقيمــوا الصــالة علــى الوجــه الصــحيح: موادخلــوا يف ديــن اإلســال كمــا جــاء 
وتكونـوا مـع , وتـؤدوا الزكـاة املفروضـة علـى الوجـه املشـروع, ورسوله حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم

  .الراكعني من أمته صلى اهللا عليه وسلم

  
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تـَْعِقُلوَن أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنـُْتْم تَـ     )44(تـْ

فال , وترتكون أنفسكم, ما أقبح حاَلكم وحاَل علمائكم حني تأمرون الناس بعمل اخلريات
ا باخلري العظيم اليت فيها صفات حممد صلى اهللا , وأنتم تقرءون التوراة, وهو اإلسالم, تأمرو

  قولكم استعماال صحيًحاأفال تستعملون ع!! ووجوب اإلميان به, عليه وسلم
  
الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو ) 45(َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َوالصَّالِة َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني  

ْم َوأَنـَُّهْم ِإلَْيِه رَاِجُعوَن    )46(َرِِّ

ا لشاقة إال على اخلاشـعني. صالةوكذلك ال, واستعينوا يف كل أموركم بالصرب جبميع أنواعه  وإ
م جلَّ وعال بعد املوت, الذين خيشون اهللا ويرجون ما عنده م مالقو رِّ م إليـه , ويوقنون أ وأ

  .راجعون يوم القيامة للحساب واجلزاء

  
  )47(ْم َعَلى اْلَعاَلِمَني يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتكُ  

وتذكروا أين َفضَّْلتكم على , واشكروا يل عليها, يا ذرية يعقوب تذكَّروا نعمي الكثرية عليكم
  والكتب املنزَّلة كالتوراة واإلجنيل, عاَلمي زمانكم بكثرة األنبياء

  
َها َعْدٌل َوال َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل مِ   َها َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ نـْ

  )48(ُهْم يُنَصُروَن 
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وال , وال يقبــل اهللا شــفاعة يف الكــافرين, يــوم ال يغــين أحــد عــن أحــد شــيًئا, وخــافوا يــوم القيامــة
وال ميلـــك أحـــد يف هـــذا اليـــوم أن يتقـــدم , ولـــو كانـــت أمـــوال األرض مجيًعـــا, يقبـــل مـــنهم فديـــة

م وإنقاذهم م   .ن العذابلنصر

  
َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَكُ   ْم َوِيف َوِإْذ َجنَّيـْ

  )49(َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 
, ونكم أشدَّ العذابوهم يُذيق, واذكروا نعمتنا عليكم حني أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه

, ويف ذلك اختبار لكم من ربكم. وترك بناتكم للخدمة واالمتهان, فُيكِثرون ِمن َذْبح أبنائكم
  تستوجب شكر اهللا تعاىل يف كل عصوركم وأجيالكم, ويف إجنائكم منه نعمة عظيمة

  
َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرعَ     )50(ْوَن َوأَنـُْتْم تَنظُُروَن َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكْم اْلَبْحَر َفَأْجنَيـْ

, فعربمت, وجعلنا فيه طرقًا يابسةً , حني َفَصْلنا بسببكم البحر, واذكروا نعمتنا عليكم
فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم . ومن اهلالك يف املاء, وأنقذناكم من فرعون وجنوده
  أهلكناهم يف املاء أمام أعينكم

  
َلًة ُمثَّ اختََّْذُمتْ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُموَن َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعنيَ     )51( لَيـْ

فــإذا , حــني واعــدنا موســى أربعــني ليلــة إلنــزال التــوراة هدايــًة ونــورًا لكــم: واذكــروا نعمتنــا علــيكم
وجتعلـون العجـل الـذي صـنعتموه بأيـديكم معبـوًدا , بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه املـدة القليلـة

  .وأنتم ظاملون باختاذكم العجل إهلًا -وهذا أشنع الكفر باهللا -لكم من دون اهللا 

  
  )52(ُمثَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  

رجـاَء أن تشـكروا اهللا علـى ; وقَِبْلَنا توبتكم بعد عـودة موسـى, مثَّ جتاوزنا عن هذه الفعلة املنكرة
  .وال تتمادوا يف الكفر والطغيان, هنعمه وأفضال
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َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن     )53(َوِإْذ آتـَيـْ

; -وهو التوراة-واذكروا نعمتنا عليكم حني أعطينا موسى الكتاب الفارق بني احلق والباطل 
تدوا من الضاللة   لكي 

  
َاِذُكْم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَىل بَارِِئُكْم َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا   قـَْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكْم بِاختِّ

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم    )54(فَاقْـتـُُلوا أَنُفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

, إنكـم ظلمـتم أنفســكم باختـاذكم العجـل إهلـًـا: ومــهواذكـروا نعمتنـا علـيكم حــني قـال موسـى لق
وهـــذا خـــري لكـــم عنـــد خـــالقكم مـــن اخللـــود , بـــأن يـَْقتـــل بعضـــكم بعًضـــا: فتوبـــوا إىل خـــالقكم
إنــه تعــاىل هــو التــواب ملــن . فمــنَّ اهللا علــيكم بَقبــول تــوبتكم, فــامتثلتم ذلــك, األبــدي يف النــار
م, تاب ِمن عباده   .الرحيم 

  
ا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكْم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تَنظُُروَن َوِإْذ قـُْلُتْم يَ  
)55(  

حـىت , يا موسى لن نصدقك يف أن الكـالم الـذي نسـمعه منـك هـو كـالم اهللا: واذكروا إذ قلتم
وُجـْرأتكم , ْتكم بسـبب ذنـوبكمفَقتَـلَـ, فنزلت نار من السماء رأيتموها بـأعينكم, نرى اهللا ِعَيانًا
  .على اهللا تعاىل

  
  )56(ُمثَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  

مث , فهذا املوت عقوبة هلم, لتشكروا نعمة اهللا عليكم; مث أحييناكم ِمن بعد موتكم بالصاعقة
  .بعثهم اهللا الستيفاء آجاهلم

  
ْم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوظَلَّْلَنا َعَلْيكُ  
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  )57(َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 
إذ جعلنا السحاب مظلال عليكم من ; واذكروا نعمتنا عليكم حني كنتم تتيهون يف األرض

وأنزلنا عليكم , وهو شيء يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل, أنزلنا عليكم املنَّ و , َحرِّ الشمس
وال ختالفوا , كلوا من طيِّبات ما رزقناكم: وقلنا لكم, السَّلوى وهو طري يشبه السُّماىنَ 

ألن عاقبة ; ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, وما ظلمونا بكفران النعم. فلم متتثلوا, دينكم
  الظلم عائدة عليهم

  
َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوا حِ وَ   طٌَّة ِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ

  )58(نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني 
ا يف أي مكان فكلوا " بيت املقدس"ادخلوا مدينة : واذكروا نعمتنا عليكم حني قلنا من طيبا

, ربَّنا َضْع عنَّا ذنوبنا: وقولوا, ذليلني له, وكونوا يف دخولكم خاضعني هللا, منها أكال هنيًئا
  وسنزيد احملسنني بأعماهلم خريًا وثوابًا, نستجب لكم ونعف ونسرتها عليكم

  
َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم َفأَنزَ   َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ ْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمْن السََّماِء ِمبَا  فـََبدَّ

  )59(َكانُوا يـَْفُسُقوَن 

إذ دخلـــوا , وحرَّفـــوا القـــول والفعـــل مجيًعـــا, فبـــدَّل اجلـــائرون الضـــالون مـــن بـــين إســـرائيل قـــول اهللا
بًا مـن فأنزل اهللا عليهم عـذا. واستهزءوا بدين اهللا, حبة يف شعرة: يزحفون على أستاههم وقالوا

  .بسبب متردهم وخروجهم عن طاعة اهللا; السماء

  
َوِإْذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد  

  )60(ْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق اللَِّه َوال تَـ 

أن نســـقي  -بضـــراعة-حـــني دعانـــا موســـى  -وأنـــتم عطـــاش يف التـِّْيـــه-واذكـــروا نعمتنـــا علـــيكم 
, بعـدد القبائـل, فـانفجرت منـه اثنتـا عشـرة عينًـا, فضـرب, اضـرب بعصـاك احلجـر: فقلنـا, قومه
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ـا حـىت ال يتنـازعوا , كلـوا واشـربوا مـن رزق اهللا: هلـموقلنـا . مع إعالم كل قبيلة بالعني اخلاصـة 
  .وال تسعوا يف األرض مفسدين

  
ُخيْرِْج َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض  

ُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها وَ 
لَُّة َواْلَمْسَكَنةُ  ٌر اْهِبطُوا ِمْصراً فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم الذِّ  َوبَاُءوا أَْدَىن بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا 
  )61(َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن 

وأصابكم , فبِطرمت النعمة كعادتكم, والطري الشهي, واذكروا حني أنزلنا عليكم الطعام احللو
فادع لنا ربك , بت ال يتغري مع األياميا موسى لن نصرب على طعام ثا: فقلتم, الضيق وامللل

, والعدس, والقثاء واحلبوب اليت تؤكل, خيرج لنا من نبات األرض طعاًما من البقول واُخلَضر
وترتكون , أتطلبون هذه األطعمة اليت هي أقل قدرًا: -مستنكرًا عليهم-قال موسى . والبصل

جتدوا ما , البادية إىل أي مدينةهذا الرزق النافع الذي اختاره اهللا لكم؟ اهبطوا من هذه 
م يـَُقدِّمون اختيارهم . اشتهيتم كثريًا يف احلقول واألسواق يف كل -وملا هبطوا تبنيَّ هلم أ

م على ما اختاره اهللا هلم, على اختيار اهللا -موطن لذلك لزمتهم ِصَفُة الذل ; ويـُْؤثِرون شهوا
م كانوا , راضهم عن دين اهللاإلع; وانصرفوا ورجعوا بغضب من اهللا, وفقر النفوس وأل

م وجتاوزهم حدود ; يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني ظلًما وعدوانًا وذلك بسبب عصيا
م   .ر

  
اِحلاً ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ  
ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن وَ    )62(َعِمَل َصاِحلاً فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

والذين كانوا قبل بعثة , وعملوا بشرعه, الذين صدَّقوا باهللا ورسله, إن املؤمنني من هذه األمة
وهم قوم  - الصابئنيو , والنصارى, حممد صلى اهللا عليه وسلم من األمم السالفة من اليهود

م هؤالء مجيًعا إذا صدَّقوا باهللا تصديًقا صحيًحا  - وال دين مقرر هلم يتبعونه, باقون على فطر
م, وعملوا عمال مرضًيا عند اهللا, وبيوم البعث واجلزاء, خالًصا م ثابت هلم عند ر وال , فثوا
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م من أمور الدنياخوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة، وال هم حيزنون على م . ا فا
فال يقبل اهللا , وأما بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم خامتًا للنبيني واملرسلني إىل الناس كافة

  .وهو اإلسالم, من أحد ديًنا غري ما جاء به
  
َناُكْم ِبُقوٍَّة   َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ
)63 (  

, حني َأَخْذنا العهد املؤكَّد منكم باإلميان باهللا وإفراده بالعبادة -يا بين إسرائيل- واذكروا 
, خذوا الكتاب الذي أعطيناكم جبٍد واجتهاد واحفظوه: وقلنا لكم, ورفعنا جبل الطور فوقكم

  .سوا التوراة قوال وعمال كي تتقوين وختافوا عقايبوإال أطبقنا عليكم اجلبل، وال تن
  

  )64(ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فـََلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْخلَاِسرِيَن 
اهللا  فلوال َفْضلُ . بعد َأْخِذ امليثاق وَرْفع اجلبل كشأنكم دائًما, مث خالفتم وعصيتم مرة أخرى

  .لصرمت من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة, والتجاوز عن خطاياكم, عليكم ورمحته بالتوبة
  
  )65(َوَلَقْد َعِلْمُتْم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني  

من أهل القرية اليت عصـت اهللا، ما حلَّ من البأس بأسالفكم  -يا معشر اليهود-ولقد علمتم 
فيمــا أخــذه علــيهم مــن تعظــيم الســبت، فاحتــالوا الصــطياد الســمك يف يــوم الســبت ، بوضــع 
ـــباك وحفـــر الـــِربَك، مث اصـــطادوا الســـمك يـــوم األحـــد حيلـــة إىل احملـــرم، فلمـــا فعلـــوا ذلـــك،  الشِّ

  .مسخهم اهللا قردة منبوذين

  
  ) 66(َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقَني َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديْـ  

ا مـن القـرى ـا, فجعلنا هذه القرية عربة ملن حبضـر وعـربة ملـن يعمـل , يـبلغهم خربهـا ومـا حـلَّ 
م على احلق; وجعلناها تذكرة للصاحلني, بعدها مثل تلك الذُّنوب   .فيثبتوا عليه, ليعلموا أ
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ِه ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرًة قَاُلوا أَتـَتَِّخُذنَا ُهُزوًا قَاَل َأُعوُذ بِاللَِّه َأْن َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْومِ 
  )67(َأُكوَن ِمْن اْجلَاِهِلَني 

, وكثـرة تعنـتهم وجـداهلم ملوسـى عليـه الصـالة والسـالم, واذكروا يا بين إسرائيل جنايـة أسـالفكم
أجتعلنــا موضــًعا للســخرية : -مســتكربين-فقــالوا , أمركم أن تــذحبوا بقــرةإن اهللا يــ: حــني قــال هلــم

  .أستجري باهللا أن أكون من املستهزئني: واالستخفاف؟ فردَّ عليهم موسى بقوله

  
ْ لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة ال فَاِرٌض َوال ِبْكٌر عَ   َواٌن بـَْنيَ َذِلَك قَاُلوا ادُْع لََنا َربََّك يـُبَـنيِّ

  )68(فَافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُروَن 
م, ادع لنا ربَّك يوضح لنا صفة هذه البقرة: قالوا صفتها أال تكون : إن اهللا يقول لكم: فأجا

  .فسارِعوا إىل امتثال أمر ربكم, وإمنا هي متوسطة بينهما, وال صغرية فَِتيَّة, مسنَّة َهرِمة
  
ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن قَاُلوا ادُْع لََنا َربَّ   َك يـُبَـنيِّ
)69 (  

ا: فعادوا إىل جداهلم قائلني ا بقرة صفراء : إنه يقول: قال. ادع لنا ربك يوضح لنا لو إ
  .َتُسرُّ َمن ينظر إليها, شديدة الصُّْفرة

  
َنا َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمْهتَ  ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ   )70(ُدوَن قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

ـذه -ألن البقر ; ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غري ما سبق: قال بنو إسرائيل ملوسى
ـــا مـــاذا خن  -الصـــفات ـــا كثـــري فاْشـــَتَبَه علين ـــار؟ وإنن ملهتـــدون إىل البقـــرة املـــأمور  -إن شـــاء اهللا-ت
  .بذحبها

  
وا اآلَن قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة ال َذُلوٌل تُِثُري اَألْرَض َوال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة ِفيَها قَالُ  
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  )71(ِجْئَت بِاحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن 
ا بقرة غري مذللة للعمل يف حراثة األرض للزراعة: إن اهللا يقول: قال هلم موسى وغري , إ

وليس فيها عالمة من لون غري لون , وخالية من العيوب مجيعها, معدة للسقي من الساقية
وقد , فاضطروا إىل ذحبها بعد طول املراوغة, اآلن جئت حبقيقة وصف البقرة: قالوا. جلدها
  وهكذا شددوا فشدَّد اهللا عليهم. يفعلوا ذلك لعنادهم قاربوا أال

  
  )72(َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفساً فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َواللَُّه ُخمْرٌِج َما ُكنُتْم َتْكُتُموَن  

ا مـة القتـل, واذكروا إذ قتلـتم نفًسـا فتنـازعتم بشـأ واهللا خمـرج مـا كنـتم , كـلٌّ يـدفع عـن نفسـه 
  .لقتيلختفون ِمن قـَْتل ا

  
  )73(فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْي اللَُّه اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن  

. وخيــربكم عــن قاتلــه, فــإن اهللا ســيبعثه حًيــا, اضــربوا القتيــل جبــزء مــن هــذه البقــرة املذبوحــة: فقلنــا
يـا بـين  -ويـريكم, كذلك ُحييي اهللا املوتى يوم القيامـة  .فضربوه ببعضها فأحياه اهللا وأخرب بقاتله

ـــه تعـــاىل -إســـرائيل ـــة علـــى كمـــال قدرت ـــه الدال فتمتنعـــوا عـــن , لكـــي تتفكـــروا بعقـــولكم; معجزات
  .معاصيه

  
ُر ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمْن احلَِْجارَِة لَ   َما يـَتَـَفجَّ

َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ا َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ للَِّه َوَما ِمْنُه األَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ
  )74(اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

فلـم , ت قلـوبكم وغلظـتإذ بعـد كـل هـذه املعجـزات اخلارقـة اشـتد; ولكنكم مل تنتفعوا بـذلك
ُفـــذ إليهـــا خـــري ـــْن أمـــام اآليـــات البـــاهرة الـــيت أريتكموهـــا, يـَنـْ حـــىت صـــارت قلـــوبكم مثـــل , ومل تَِل
ألن من احلجارة ما يتسع وينفرج حىت تنصبَّ منـه ; بل هي أشد منها غلظة, احلجارة الصمَّاء

ارًا جاريةً , املياه صًبا , رج منـه العيـون والينـابيعفتخـ, ومن احلجـارة مـا يتصـدع فينشـق, فتصري أ
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ومـا اهللا بغافـل عمــا . ومـن احلجـارة مـا يسـقط مــن أعـايل اجلبـال ِمـن خشـية اهللا تعــاىل وتعظيمـه
  .تعملون

  
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه ُمثَّ ُحيَرُِّفونَُه ِمْن بـَعْ   ِد َما أَفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ

  )75(ُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن َعقَ 
فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهوُد بدينكم؟ وقد  , أيها املسلمون أنسيتم أفعال بين إسرائيل

مث حيرفونه ِبَصْرِفه إىل غري معناه الصحيح بعد ما , كان علماؤهم يسمعون كالم اهللا من التوراة
م حيرفو , أو بتحريف ألفاظه, عقلوا حقيقته   ن كالم رب العاملني عمًدا وكذبًاوهم يعلمون أ

  
ثُونـَُهْم ِمبَا فـََتحَ   اللَُّه  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض قَاُلوا َأُحتَدِّ

  )76(َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد َربُِّكْم أََفال تـَْعِقُلوَن 

مهؤالء اليهـود إذ , آمنَّـا بـدينكم ورسـولكم املبشَّـر بـه يف التـوراة: ا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا بلسـا
أحتـدِّثون املـؤمنني مبـا بـنيَّ : وإذا خال بعض هؤالء املنافقني مـن اليهـود إىل بعـض قـالوا يف إنكـار

لتكـــون هلـــم احلجـــة علـــيكم عنـــد ربكـــم يـــوم القيامـــة؟ أفـــال ; اهللا لكـــم يف التـــوراة مـــن أمـــر حممـــد
  قهون فتحذروا؟تف

  
  )77(أََوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن  

  وال يعلمون أن اهللا يعلم مجيع ما خيفونه وما يظهرونه؟, أيفعلون كلَّ هذه اجلرائم

  
ُهْم أُمِّيُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم إِ     )78(الَّ َيظُنُّوَن َوِمنـْ

وال يعلمــون التــوراة ومــا فيهــا مــن صــفات نــيب اهللا , ومــن اليهــود مجاعــة جيهلــون القــراءة والكتابــة
  .وما عندهم من ذلك إال أكاذيُب وظنون فاسدة, ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم
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َن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا ِبِه َمثَنًا قَِليًال فـََوْيٌل فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلو  

  )79(َهلُْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن 

: مث يقولــون, فهــالك ووعيــد شــديد ألحبــار الســوء مــن اليهــود الــذين يكتبــون الكتــاب بأيــديهم
ليأخـذوا يف ; ا أنـزل اهللا علـى نبيِّـه موسـى عليـه الصـالة والسـالمهذا من عند اهللا وهو خمالف ملـ

وهلـــم , فلهـــم عقوبـــة مهلكـــة بســـبب كتـــابتهم هـــذا الباطـــل بأيـــديهم. مقابـــل هـــذا عـــرض الـــدنيا
  .كالرشوة وغريها, عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه يف املقابل من املال احلرام

  
امًا َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذُمتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهدًا فـََلْن ُخيِْلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّ  

  )80(تـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

أيهــا الرســول -قــل هلــم . لــن تصــيبنا النــار يف اآلخــرة إال أياًمــا قليلــة العــدد: وقــال بنــو إســرائيل
ذاأعند : -مبطال دعواهم فإن اهللا ال خيلف عهده؟ بـل إنكـم تقولـون علـى , كم عهد من اهللا 

  .اهللا ما ال تعلمون بافرتائكم الكذب

  
  )81(بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  

واستولت عليـه ذنوبـه ِمـن مجيـع , ىت َجرَّته إىل الكفرأن من ارتكب اآلثام ح: فُحْكُم اهللا ثابت
فاملشركون والكفـار هـم الـذين يالزمـون نـار جهـنم , جوانبه وهذا ال يكون إال فيمن أشرك باهللا

  .مالزمة دائمًة ال تنقطع

  
  )82(وَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلدُ  
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وعملـــوا , أنَّ الـــذين صـــدَّقوا بـــاهللا ورســـله تصـــديًقا خالًصـــا: وحكـــم اهللا الثابـــُت يف مقابـــل هـــذا
هــؤالء يالزمـون اجلنــة يف اآلخـرة مالزمــًة , األعمـال املتفقــة مـع شــريعة اهللا الـيت أوحاهــا إىل رسـله

  .دائمًة ال تنقطع

  
ُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل ال تـَعْ  

ُكْم َوأَنـُْتْم َواْلَمَساِكِني َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِإالَّ قَِليًال ِمنْ 
  ) 83(ُمْعِرُضوَن 

, بـأن تعبـدوا اهللا وحـده ال شـريك لـه: ين إسـرائيل حـني أَخـْذنا علـيكم عهـًدا مؤكـًداواذكروا يا بـ
ـــــربني, وأن حتســـــنوا للوالـــــدين , ولـــــألوالد الـــــذين مـــــات آبـــــاؤهم وهـــــم دون بلـــــوغ احللـــــم, ولألق

مث َأْعَرْضــــتم , مــــع أداء الصــــالة وإيتــــاء الزكــــاة, وأن تقولــــوا للنــــاس أطيــــب الكــــالم, وللمســــاكني
  .وأنتم مستمرون يف إعراضكم -قليال منكم ثبت عليه إال-ونقضتم العهد 

  
نـُْتْم َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال ُختْرُِجوَن أَنُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم ُمثَّ أَقْـَرْرُمتْ َوأَ 

  )84(َتْشَهُدوَن 

حيرم سـفك بعضـكم دم : يف التوراةحني َأَخْذنا عليكم عهًدا مؤكًدا  -يا بين إسرائيل-واذكروا 
  .وأنتم تشهدون على صحته, مث اعرتفتم بذلك, وإخراج بعضكم بعًضا من دياركم, بعض

  
ِإلمثِْ ُمثَّ أَنـُْتْم َهُؤالء تـَْقتـُُلوَن أَنُفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم تـََتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِا 

ِإْن يَْأتُوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َواْلُعْدَواِن وَ 
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَيامَ   ِة يـَُردُّونَ َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )85(ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 
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ويـَتَـَقــوَّى كــل فريــق , وُخيــرج بعضــكم بعًضــا مــن ديــارهم, مث أنــتم يــا هــؤالء يقتــل بعضــكم بعًضــا
وأن يــــأتوكم أســــارى يف يــــد األعــــداء ســــعيتم يف . مــــنكم علــــى إخوانــــه باألعــــداء بغًيــــا وعــــدوانًا

مـــا أقـــبح مـــا . مـــع أنـــه حمـــرم علـــيكم إخـــراجهم مـــن ديـــارهم, بـــدفع الفديـــة, رحتريـــرهم مـــن األســـ
فلــيس جــزاء َمــن يفعــل ذلــك ! تفعلــون حــني تؤمنــون بــبعض أحكــام التــوراة وتكفــرون ببعضــها

ومـا اهللا . ويـوم القيامـة يـردُّهم اهللا إىل أفظـع العـذاب يف النـار. منكم إال ُذال وفضيحة يف الدنيا
  .بغافل عما تعملون

  
ُهْم اْلَعَذاُب َوال ُهْم يُنَصُروَن أُوْ   نـَْيا بِاآلِخَرِة َفال ُخيَفَُّف َعنـْ   )86(لَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا اْحلََياَة الدُّ

ولـيس هلـم ناصـر , فـال خيفـف عـنهم العـذاب, أولئك هم الذين آثروا احليـاة الـدنيا علـى اآلخـرة
  .ينصرهم ِمن عذاب اهللا

  
َنا ُموَسى   َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه َوَلَقْد آتـَيـْ َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل َوآتـَيـْ اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ

بـُْتْم َوَفرِيق اً ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيقًا َكذَّ
  )87(تـَْقتـُُلوَن 

وأعطينا عيسى ابن مرمي املعجـزات , وأتبعناه برسل من بين إسرائيل, ولقد أعطينا موسى التوراة
أفكلمـا جـاءكم رسـول بـوحي مـن عنـد اهللا ال يوافـق . وقوَّينـاه جبربيـل عليـه السـالم, الواضحات
  فكذَّبتم فريًقا وتقتلون فريًقا؟, استعليتم عليه, أهواءكم

  
  )88(َبْل َلَعنَـُهْم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن  َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلفٌ  

ُفــذ إليهــا , قلوبنــا مغطــاة: وقــال بنــو إســرائيل لنــيب اهللا ورســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ال يـَنـْ
م ملعونة, وليس األمر كما ادََّعْوا. قولك وهم مطـرودون مـن رمحـة اهللا , مطبوع عليها, بل قلو

  .فال يؤمنون إال إميانًا قليال ال ينفعهم, ودهمبسبب جح
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  َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذينَ  

  )89(َكاِفرِيَن َعَلى الْ  َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فـََلْعَنُة اللَّهِ 

وأنكــروا نبــوة حممــد , وحــني جــاءهم القــرأن مــن عنــد اهللا مصــدقا ملــا معهــم مــن التــوراة جحــدوه
ــُرَب : ويقولــون, وكــانوا قبــل بعثتــه يستنصــرون بــه علــى مشــركي العــرب, صــلى اهللا عليــه وســلم قـَ

ـــا جـــاءهم الرســـول الـــذي عرفـــوا. وســـنتبعه ونقـــاتلكم معـــه, مبعـــث نـــيبِّ آخـــِر الزمـــان صـــفاتِه  فلمَّ
فلعنــُة اهللا علــى كــل َمــن كفــر بنــيب اهللا ورســوله حممــد صــلى اهللا عليــه . وِصــْدَقه كفــروا بــه وكــذبوه

  .وكتابه الذي أوحاه اهللا إليه, وسلم

  
ْن يـُنَـزَِّل اللَُّه بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنَزَل اللَُّه بـَْغيًا َأْن يـُنَـزَِّل اللَُّه ِمْن َفْضِلِه أَ  

ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فـََباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌني 
)90(  

إذ استبدلوا الكفر باإلميان ظلًمـا وحسـًدا إلنـزال اهللا مـن ; قـَُبَح ما اختاره بنو إسرائيل ألنفسهم
فرجعـوا بغضـب مـن اهللا علـيهم ,  ورسوله حممد صـلى اهللا عليـه وسـلمفضله القرآن على نيب اهللا

بعـــد غضـــبه علـــيهم بســـبب حتـــريفهم , بســـبب جحـــودهم بـــالنيب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
  .وللجاحدين نبوَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم عذاٌب يذهلُّم وخيزيهم. التوراة

  
قاً  َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا ِمبَا أَنَزَل اللَّهُ   َنا َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّ قَاُلوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُنزَِل َعَليـْ

  )91(ِلَما َمَعُهْم ُقْل فَِلَم تـَْقتـُُلوَن أَنِْبَياَء اللَِّه ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 

قوا مبــا أنــزل اهللا مـن : وإذا قـال بعــض املســلمني لليهــود حنــن نصــدِّق مبــا أنــزل : قــالوا, القــرآنصــدِّ
فلــو كــانوا . وهــو احلــق مصــدقًا ملــا معهــم, وجيحــدون مــا أنــزل اهللا بعــد ذلــك, اهللا علــى أنبيائنــا

إن كنــتم مــؤمنني مبــا : -يــا حممــد-قــل هلــم . يؤمنــون بكتــبهم حًقــا آلمنــوا بــالقرآن الــذي صــدَّقها
  فلماذا قتلتم أنبياء اهللا ِمن قبل؟, أنزل اهللا عليكم
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  )92(َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى بِاْلبَـيـَِّناِت ُمثَّ اختََّْذُمتْ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُموَن  

كالطوفـــان واجلـــراد , ولقـــد جـــاءكم نـــيب اهللا موســـى بـــاملعجزات الواضـــحات الدالـــة علـــى صـــدقه
ـــل والضــــفادع ذلـــك اختــــذمت العجــــل  ومــــع, وغـــري ذلــــك ممـــا ذكــــره اهللا يف القــــرآن العظـــيم, والُقمَّ

  .وأنتم متجاوزون حدود اهللا, بعد ذهاب موسى إىل ميقات ربه, معبوًدا

  
ْعَنا  َناُكْم ِبُقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ َنا  َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ َوَعَصيـْ

  )93(ْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوِِْم اْلعِ 

فنقضـــتم , واذكــروا حـــني َأَخـــْذنا علـــيكم عهـــًدا مؤكـــًدا بَقبـــول مـــا جـــاءكم بـــه موســـى مـــن التـــوراة
, أطيعـواوامسعـوا و , خـذوا مـا آتينـاكم جبـدٍّ : وقلنا لكم, فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم, العهد

ألن عبـادة العجـل قـد امتزجـت ; مسعنا قولك وعصينا أمرك: فقلتم, وإال أسقطنا اجلبل عليكم
قـَـُبَح مــا يـأمركم بــه إميـانكم مــن : -أيهـا الرســول-قـل هلــم . بقلـوبكم بســبب متـاديكم يف الكفــر

  .إن كنتم مصدِّقني مبا أنزل اهللا عليكم, الكفر والضالل

  
اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتْم ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكْم ال  دَّ

  )94(َصاِدِقَني 

ــم -أيهــا الرســول-قــل  ــم أوليــاء اهللا مــن ; لليهــود الــذين يــدَّعون أن اجلنــة خاصــة  لــزعمهم أ
ــم أبنــاؤه وأحبــاؤه, دون النــاس ا علــى الكــاذبني مــنكم أو مــن إن كــان األمــر كــذلك فــاْدُعو : وأ

  .إن كنتم صادقني يف دعواكم هذه, غريكم باملوت

  
  )95(َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبداً ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني  
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م ; ولــن يفعلــوا ذلــك أبــًدا ملــا يعرفونــه مــن صــدق النــيب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ومــن كــذ
م مــن اجلنــة ودخــول , وبســبب مــا ارتكبــوه مــن الكفــر والعصــيان, هموافــرتائ املــَؤدِّيـَْني إىل حرمــا
  .وسيجازيهم على ذلك, واهللا تعاىل عليم بالظاملني من عباده. النار

  
أَْلَف َسَنٍة َوَما  َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمْن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّرُ  

َر َواللَُّه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلوَن    )96(ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمْن اْلَعَذاِب َأْن يـَُعمَّ
أن اليهود أشد الناس رغبة يف طول احلياة أيًّا كانت هذه احلياة من  -أيها الرسول-ولتعلَمنَّ 

يتمىن اليهودي أن يعيش . بات املشركنيبل تزيد رغبتهم يف طول احلياة على رغ, الذلَّة واملهانة
واهللا تعاىل ال خيفى عليه . وال يـُْبعده هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب اهللا, ألف سنة

  .شيء من أعماهلم وسيجازيهم عليها مبا يستحقون من العذاب
  
قاً ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى  ُقْل َمْن َكاَن َعُدّواً ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذنِ   اللَِّه ُمَصدِّ

  )97(لِْلُمْؤِمِنَني 

من كان عـدًوا جلربيـل : إن جربيل هو عدونا من املالئكة: لليهود حني قالوا -أيها الرسول-قل
قًا ملـا سـبقه مـن كتـب اهللا , وهاديًـا إىل احلـق, فإنه نـزَّل القـرآن علـى قلبـك بـإذن اهللا تعـاىل مصـدِّ

  .ومبشرًا للمصدِّقني به بكل خري يف الدنيا واآلخرة

  
  )98(َمْن َكاَن َعُدّواً لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِيَن  

َلكـان جربيـُل وميكـالُ 
َ
؛ ألن من عادى اهللا ومالئكته، ورسله من املالئكة أو البشـر، وخباصـة امل

اليهـود زعمــوا أن جربيـل عــدوهم، وميكـال ولــيُّهم ، فــأعلمهم اهللا أنـه مــن عـادى واحــًدا منهمــا 
فقــد عــادى اآلخــر، وعــادى اهللا أيًضــا، فــإن اهللا عــدو للجاحــدين مــا أنــزل علــى رســوله حممــد 

  .صلى اهللا عليه وسلم
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  َِ   )99(ا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن َوَلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيَك آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَما َيْكُفُر 

آيات بينات واضـحات تـدل علـى أنّـك رسـول مـن اهللا صـدقا  -أيها الرسول-ولقد أنزلنا إليك
  .وحقا، وما ينكر تلك اآليات إال اخلارجون عن دين اهللا

  
ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن     )100(أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

فكلمــا عاهــدوا عهــًدا طــرح ذلــك العهــد فريــق !! مــا أقــبح حــال بــين إســرائيل يف نقضــهم للعهــود
بل أكثرهم ال يصدِّقون مبا جاء بـه , فرتاهم يـُْربِمون العهد اليوم وينقضونه غًدا, ونقضوه, منهم

  .نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
للَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم نـََبَذ َفرِيٌق ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد ا 

  )101(اللَِّه َورَاَء ظُُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم ال يـَْعَلُموَن 
وملا جاءهم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن املوافق ملا معهم من التوراة طرح 

م شأن اجلهال الذين ال يعلمون حقيقته, وجعلوه وراء ظهورهم, فريق منهم كتاب اهللا   شأ
  
ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا   َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

َل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِبابِ 
ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزوْ  َنٌة َفال َتْكُفْر فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ َا َحنُْن ِفتـْ ِجِه َوَما ُهْم َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ

َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشتَـرَاُه َما ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َويـَتَـ 
  )102(َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 

وما كفر . ودواتبع اليهود ما ُحتَدِّث الشياطُني به السحرَة على عهد ملك سليمان بن دا
; ولكنَّ الشياطني هم الذين كفروا باهللا حني علَّموا الناس السحر, سليمان وما تـََعلَّم السِّحر

بأرض , وكذلك اتبع اليهود السِّحر الذي أُنزل على املَلَكني هاروت وماروت. إفساًدا لدينهم
لكان من أحد حىت ينصحاه وما يعلِّم امل, امتحانًا وابتالء من اهللا لعباده; "العراق"يف " بابل"
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فيتعلم الناس . ال تكفر بتعلم السِّحر وطاعة الشياطني: ويقوال له, وحيذِّراه من تعلم السحر
وال يستطيع السحرة أن يضروا . من امللكني ما ُحيِْدثون به الكراهية بني الزوجني حىت يتفرقا

وقد نقلته , رهم وال ينفعهموما يتعلم السحرة إال شرًا يض. به أحًدا إال بإذن اهللا وقضائه
ولقد علم اليهود أن من اختار . فشاع فيهم حىت فضَّلوه على كتاب اهللا, الشياطني إىل اليهود

ولبئس ما باعوا به أنفسهم من . السِّحر وترك احلق ما له يف اآلخرة من نصيب يف اخلري
  .يثمر العمل مبا ُوِعظوالو كان هلم ِعْلٌم , السحر والكفر عوًضا عن اإلميان ومتابعة الرسول

  
ٌر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن     )103(َوَلْو أَنـَُّهْم آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخيـْ

لـو  , ولو أن اليهود آمنوا وخافوا اهللا أليقنوا أن ثـواب اهللا خـري هلـم مـن السِّـحر وممـا اكتسـبوه بـه
  .التقوى من الثواب واجلزاء علما حقيقيا آلمنواكانوا يعلمون ما حيصل باإلميان و 

  
  )104(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقولُوا انظُْرنَا َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم  

راعنــا مسعــك، : أي, راعنــا: يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تقولــوا للرســول حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم
ـا; فافهم عنا وأفهمنـا ـا للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يلـوون ألسـنتهم  , ألن اليهـود كـانوا يقولو

أي انظــر إلينــا , انظرنــا: بــدال منهــا -أيهــا املؤمنــون -وقولــوا, يقصــدون ســبَّه ونســبته إىل الرعونــة
. فهمـوهوهي تؤدي املعىن املطلوب نفسه وامسعوا مـا يتلـى علـيكم مـن كتـاب ربكـم وا, وتعهَّْدنا

  .وللجاحدين عذاب موجع

  
 َواللَُّه َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن َربُِّكمْ  

  )105(َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

ر مـــن أهـــل الكتـــاب واملشـــركني أن يُنـــزَّل علـــيكم أدىن خـــري مـــن ربكـــم قرآنًـــا أو مـــا حيـــب الكفـــا
واهللا ذو . واهللا خيــتص برمحتــه َمــن يشــاء ِمــن عبــاده بــالنبوة والرســالة. أو نصــرًا أو بشــارة, علًمــا

  .العطاء الكثري الواسع
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َها َأْو ِمْثلِ   َها َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ
)106(  

أو نـــأت مبثلهـــا يف , مـــا نبـــدِّل مـــن آيـــة أو نُزِهلـــا مـــن القلـــوب واألذهـــان نـــأت بـــأنفع لكـــم منهـــا
أنــت وأمتــك أن اهللا قــادر ال يعجــزه  -أيهــا النــيب-أمل تعلــم . ولكــٍل حكمــة, التكليــف والثــواب

  شيء؟

  
َواَألْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري  َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  َأملَْ تـَْعَلمْ  
)107(  

أنـــــت وأمتـــــك أن اهللا تعـــــاىل هـــــو املالـــــك املتصـــــرف يف الســـــموات  -أيهـــــا النـــــيب-أمـــــا علمـــــَت 
وعلـيهم الطاعـة , ءويـأمر عبـاده وينهـاهم كيفمـا شـا, وحيكم مـا يريـد, واألرض؟ يفعل ما يشاء

وال نصري ميـنعهم مـن , وليعلم من عصى أن ليس ألحد من دون اهللا من ويلٍّ يتوالهم. والَقبول
  .عذاب اهللا

  
ْل اْلُكْفَر بِاِإلميَاِن فـََقْد   َضلَّ أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـََتَبدَّ

  )108(سَِّبيِل َسَواَء ال

أن تطلبــوا مــن رســولكم حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم أشــياء بقصــد  -أيهــا النــاس -بــل أتريــدون
علموا أن من خيرت الكفر ويرتك اإلميان فقد . كما طُِلَب مثل ذلك من موسى, العناد واملكابرة

  .خرج عن صراط اهللا املستقيم إىل اجلهل والضَّالل

  
اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنُفِسِهْم ِمْن َودَّ َكِثٌري ِمْن َأْهِل  

َ َهلُْم احلَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ   َقِديٌر بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
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)109(  

; أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إميانكم كفارًا كما كنتم من قبُل تعبدون األصـنام متىن كثري من
بســبب احلقــد الــذي امــتألت بــه نفوســهم مــن بعــد مــا تبــنيَّ هلــم صــدق نــيب اهللا ورســوله حممــد 

واصـفحوا عـن , فتجاوزوا عمَّا كان مـنهم مـن إسـاءة وخطـأ, صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به
إن . وسـيعاقبهم لسـوء أفعـاهلم, )وقـد جـاء ووقـع(حبكمـه فـيهم بقتـاهلم  حـىت يـأيت اهللا, جهلهم

  .اهللا على كل شيء قدير ال يعجزه شيء

  
ُموا ألَنُفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه مبَِ   ا تـَْعَمُلوَن َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدِّ

  )110(َبِصٌري 

. وإعطـــاء الزكـــاة املفروضـــة, بـــأداء الصـــالة علـــى وجههـــا الصـــحيح -أيهـــا املؤمنـــون-اشـــتغلوا و 
إنـه تعـاىل بصـري بكـل . واعلموا أنَّ كل خري تقدمونه ألنفسكم جتدون ثوابه عند اهللا يف اآلخـرة

  .وسيجازيكم عليها, أعمالكم

  
ْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَ  

  )111(َصاِدِقَني 

تلــك أوهــامهم , ادَّعــى كــلٌّ مــن اليهــود والنصــارى أن اجلنــة خاصــة بطائفتــه ال يــدخلها غــريهم
أحضـروا دلـيلكم علـى صـحة مـا تـدَّعون إن كنـتم صـادقني : -أيهـا الرسـول-قـل هلـم . الفاسدة
  .عواكميف د

  
وَن بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد َربِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُ  
)112(  
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وإمنــا يــدخل اجلنَّــة َمــن أخلــص هللا , لــيس األمــر كمــا زعمــوا أنَّ اجلنــة ختــتص بطائفــة دون غريهــا
فمن . للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كل أقواله وأعمالهوهو متبع , وحده ال شريك له

وهـــم ال خيـــافون فيمـــا , وهـــو دخـــول اجلنـــة, فعـــل ذلـــك فلـــه ثـــواب عملـــه عنـــد ربـــه يف اآلخـــرة
م من حظوظ الدنيا, يستقبلونه من أمر اآلخرة   .وال هم حيزنون على ما فا

  
َوقَاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم  َوقَاَلْت اْليَـُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعَلى َشْيءٍ  

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَيامَ  ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَْوهلِِْم فَاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ ِة ِفيَما  يـَتـْ
  )113(َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن 

وكــذلك قالــت النصــارى يف , صــارى علــى شــيء مــن الــدين الصــحيحليســت الن: وقالــت اليهــود
كـذلك قـال الـذين . وفيهما وجوب اإلميان باألنبياء مجيًعا, اليهود وهم يقرؤون التوراة واإلجنيل

, لست على شـيء: أي قالوا لكل ذي دين, ال يعلمون من مشركي العرب وغريهم مثل قوهلم
  .وجيازي كال بعمله, فوا فيه ِمن أمر الدينفاهللا يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختل

  
َا أُْولَِئَك َما َكاَن هلَُ   ِ ْم َأْن َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَا

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخرَ    )114(ِة َعَذاٌب َعِظيٌم َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفَني َهلُْم ِيف الدُّ

وحنــو , وتــالوة القــرآن, ال أحــد أظلــم مــن الــذين منعــوا ِذْكــَر اهللا يف املســاجد مــن إقــام الصــالة
أولئــك الظــاملون مــا كــان . أو مبنــع املــؤمنني منهــا, وجــدُّوا يف ختريبهــا باهلــدم أو اإلغــالق, ذلــك

هلـم بـذلك َصـغار وفضـيحة  ,ينبغي هلم أن يدخلوا املساجد إال على خوف ووجل مـن العقوبـة
  .وهلم يف اآلخرة عذاب شديد, يف الدنيا

  
  )115(َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم  

ا وما بينهما فأي جهة توجهتم . فهو مالك األرض كلها, وهللا جهتا شروق الشمس وغرو
إن اهللا . مل خترجوا عن ملكه وطاعته, إليها يف الصالة بأمر اهللا لكم فإنكم مبتغون وجهه
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  ال يغيب عنه منها شيء, عليم بأفعاهلم, واسع الرمحة بعباده
  
  )116(َواَألْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن  َوقَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  

عن هذا القول  -سبحانه-تنزَّه اهللا , اختذ اهللا لنفسه ولًدا: وقالت اليهود والنصارى واملشركون
مسخَّرون , وهم مجيًعا خاضعون له, بل كل َمن يف السموات واألرض ملكه وعبيده, الباطل

  حتت تدبريه
  
َا يـَُقولُ  َبِديُع السََّمَواتِ     )117(َلُه ُكْن فـََيُكوُن  َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ

وإذا قــدَّر أمــرًا وأراد كونــه فإمنــا . واهللا تعــاىل هــو خــالق الســموات واألرض علــى غــري مثــال ســبق
  .فيكون" كن: "يقول له

  
ِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال ُيَكلُِّمَنا اللَُّه أَْو تَْأتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِ  

  )118(َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اآليَاِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن 

وقال اجلهلة من أهل الكتاب وغريهم لنيب اهللا ورسوله حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى سـبيل 
دل علــــى أو تأتينــــا معجــــزة مــــن اهللا تــــ, هــــال يكلمنــــا اهللا مباشــــرة ليخربنــــا أنــــك رســــوله: العنــــاد
بســبب تشــابه قلــوب ; ومثــل هــذا القــول قالتــه األمــم مــن قبــُل لرســلها عنــاًدا ومكــابرة. صــدقك

قد أوضحنا اآليات للذين يصدِّقون تصـديًقا جازًمـا؛ , السابقني والالحقني يف الكفر والضَّالل
م مؤمنني باهللا تعاىل، متَّبعني ما شرعه هلم   .لكو

  
  )119(َبِشرياً َوَنِذيراً َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيِم  ِإنَّا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِّ  

فبلِّغــه للنــاس مــع تبشــري , بالــدين احلــق املؤيــد بــاحلجج واملعجــزات -أيهــا الرســول-إنــا أرســلناك 
بعــد -ولســت , وختويــف املعانــدين مبــا ينتظــرهم مــن عــذاب اهللا, املــؤمنني خبــريي الــدنيا واآلخــرة

م يدخلون النار يوم القيامة، وال خيرجون منها; فر َمن كفر بكمسئوال عن ك -البالغ   .فإ
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 َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى َولَِئنْ  

  )120(َما َلَك ِمْن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم 

قـل . اليهود وال النصارى إال إذا تركت دينـك واتبعـَت ديـنهم -أيها الرسول-ولن ترضى عنك 
ولــئن اتبعــت أهــواء هــؤالء بعــد الــذي جــاءك مــن . إن ديــن اإلســالم هــو الــدين الصــحيح: هلــم

هذا موجه إىل األّمة عامة وإن كان . صري ينصركوال ن, الوحي ما لك عند اهللا ِمن ويلٍّ ينفعك
  .خطابًا للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُْولَِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه َفُأْولَِئَك   َناُهْم اْلِكَتاَب يـَتـْ ُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ

  )121(اْخلَاِسُروَن 
ويتبعونه حق , يقرؤونه القراءة الصحيحة, يهود والنصارىالذين أعطيناهم الكتاب من ال

ومنهم خامتهم نبينا ورسولنا حممد صلى , ويؤمنون مبا جاء فيه من اإلميان برسل اهللا, االتباع
هؤالء هم الذين يؤمنون بالنيب حممد . وال حيرفون وال يبدِّلون ما جاء فيه, اهللا عليه وسلم

لوا بعض الكتاب وكتموا بعضه, يهصلى اهللا عليه وسلم ومبا أنزل عل فهؤالء  , وأما الذين بدَّ
ومن يكفر به فأولئك هم أشد , كفار بنيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنزل عليه

  الناس خسرانًا عند اهللا
  
  )122(َعَلى اْلَعاَلِمَني يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم  

وأين َفضَّــــلتكم علــــى عــــاَلمي زمــــانكم بكثــــرة , يــــا ذريــــة يعقــــوب اذكــــروا نعمــــي الكثــــرية علــــيكم
  .وما أُنزل عليهم من الكتب, أنبيائكم

  
َها َعْدٌل َوال تَنَفُعَها َشَفاَعٌة   َوال ُهْم َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

  )123(يُنَصُروَن 
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وال يقبـل اهللا منهـا فديـة تنجيهـا , وخافوا أهـوال يـوم احلسـاب إذ ال تغـين نفـس عـن نفـس شـيًئا
  .وال أحد ينصرها, وال تنفعها وساطة, من العذاب

  
َمامًا قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّيت قَاَل ال َوِإْذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إِ  

  )124(يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمَني 

ـا خـري قيـام, حني اخترب اهللا إبراهيم مبا شرع له من تكاليف -أيها النيب-واذكر . فأدَّاها وقام 
, ربِّ اجعل بعض نسلي أئمة فضـال منـك: قال إبراهيم. إين جاعلك قدوة للناس: قال اهللا له

  .ه اهللا سبحانه أنه ال حتصل للظاملني اإلمامُة يف الدينفأجاب

  
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَىل إِ   بـْرَاِهيَم َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواختَِّ

  )125(َني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد َوِإْمسَاِعيَل َأْن َطهِّرَا بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكفِ 

مث , مث يرجعـــون إىل أهلـــيهم, يأتونـــه, حـــني جعلنـــا الكعبـــة مرجًعـــا للنـــاس -أيهـــا النـــيب-واذكـــر 
ال يُغِـري علـيهم عـدو , وأمنًـا هلـم, وجممًعـا هلـم يف احلـج والعمـرة والطـواف والصـالة, يعودون إليه

وهـو احلجـر الـذي وقـف عليـه إبـراهيم , فيـه اِختـذوا مـن مقـام إبـراهيم مكانًـا للصـالة: وقلنا. فيه
ــرا بيــيت مــن كــل رجــس ودنــس: وأوحينــا إىل إبــراهيم وابنــه إمساعيــل. عنــد بنائــه الكعبــة ; أن طهِّ

  .والصالة فيه, أو االعتكاف يف املسجد, للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة

  
ُهْم بِاللَِّه َواْليَـْوِم َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلداً آِمناً وَ   اْرُزْق َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنـْ

  )126(اآلِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر َفأَُمتـُِّعُه قَِليًال ُمثَّ َأْضَطرُُّه ِإَىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصُري 

وارزق , لـًدا آمنًـا مـن اخلـوفب" مكـة"ربِّ اجعـل : حني قـال إبـراهيم داعيًـا -أيها النيب-واذكر 
ــذا الــرزق َمــن آمــن مــنهم بــاهللا واليــوم اآلخــر, أهلــه مــن أنــواع الثمــرات ومــن  : قــال اهللا. وُخــصَّ 
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وبـئس املرجـع . كفر منهم فأرزقـه يف الـدنيا وأُمتعـه متاًعـا قلـيال مث ُأجلئُـه مرغًمـا إىل عـذاب النـار
  .واملقام هذا املصري

  
ُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهي 
)127(  

: ومهــا يــدعوان اهللا يف خشــوع, حــني رفــع إبــراهيم وإمساعيــل أســس الكعبــة -أيهــا النــيب-واذكــر 
  .العليم بأحواهلم, عبادك إنك أنت السميع ألقوال, ربنا تقبل منَّا صاحل أعمالنا ودعاءنا

  
َنا   ِإنََّك أَْنَت َربـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  )128(التـَّوَّاُب الرَِّحيُم 

, مــن ذريتنــا أمــة منقــادة لــكواجعــل , منقــاَدْين ألحكامــك, ربنــا واجعلنــا ثــابتَـْني علــى اإلســالم
  .إنك أنت كثري التوبة والرمحة لعبادك. وجتاوز عن ذنوبنا, وبصِّْرنا مبعامل عبادتنا لك, باإلميان

  
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيهِ   ُهْم يـَتـْ  ْم ِإنَّكَ َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ

  )129(أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

, ربنا وابعث يف هذه األمة رسوال من ذرية إمساعيل يتلو عليهم آياتـك ويعلمهـم القـرآن والسـنة
احلكــيم , إنــك أنــت العزيــز الــذي ال ميتنــع عليــه شــيء. ويطهــرهم مــن الشــرك وســوء األخــالق

  .الذي يضع األشياء يف مواضعها

  
نـَْيا َوِإنَُّه ِيف اآلِخَرِة َلِمْن َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَّ   َناُه ِيف الدُّ ِة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقْد اْصَطَفيـْ

  )130(الصَّاِحلَِني 



www.islamguiden.com 

 39

ولقــد اخرتنــا إبــراهيم يف , إال ســفيه جاهــل -وهــو اإلســالم-وال أحــد يُعــرض عــن ديــن إبــراهيم 
  .لصاحلني الذين هلم أعلى الدرجاتالدنيا نبيًّا ورسوال وإنه يف اآلخرة ملن ا

  
  )131(ِإْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني  

أخلص نفسك هللا منقاًدا : حني قال له ربه, وسبب هذا االختيار مسارعته لإلسالم دون تردد
  .وحمبة وإنابةأسلمت لرب العاملني إخالًصا وتوحيًدا : فاستجاب إبراهيم وقال. له

  
يَن َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَ   َا ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا َبِينَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكْم الدِّ نـُْتْم َوَوصَّى ِ

  )132(ُمْسِلُموَن 

لكم  يا أبناءنا إن اهللا اختار: وحثَّ إبراهيُم ويعقوُب أبناءمها على الثبات على اإلسالم قائَلْني 
فــال تفــارقوه أيــام  -وهــو ديــن اإلســالم الــذي جــاء بــه حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم -هــذا الــدين
  .وال يأتكم املوت إال وأنتم عليه, حياتكم

  
َك أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإهلََ  

  )133(َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن 

إذ مجــع أبنــاءه وســأهلم مــا تعبــدون مــن , أكنــتم أيهــا اليهــود حاضــرين حــني جــاء املــوُت يعقــوبَ 
وحنـــن لـــه , ا واحـــًدانعبـــد إهلـــك وإلـــه آبائـــك إبـــراهيم وإمساعيـــل وإســـحاق إهلـًــ: بعـــد مـــويت؟ قـــالوا
  .منقادون خاضعون

  
  )134(تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  
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, وال ُتْسـألون عـن أعمـاهلم, ولكـم أعَمـالكم, هلـم أعمـاهلم, تلك أُمَّة من أسـالفكم قـد مَضـتْ 
وال ينفـُع , ال يؤاخـذ أحـد بـذنب أحـد, وكلٌّ سيجازى مبـا فعلـه, ن عن أعمالكموهم ال ُيْسألو 

  .أحًدا إال إميانُه وتقواه

  
َوقَاُلوا ُكونُوا ُهودًا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني  
)135(  

وقالـت , ادخلوا يف دين اليهوديـة جتـدوا اهلدايـة: هللا عليه وسلموقالت اليهود ألمَّة حممد صلى ا
, ملـة إبـراهيم -مجيًعـا -بـل اهلدايـة أن نتبـع: -أيهـا الرسـول-قـل هلـم . النصارى هلـم مثـل ذلـك

  .وما كان من املشركني باهللا تعاىل, الذي مال عن كل دين باطل إىل دين احلق

  
َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل   ِإلَيـْ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلمُ  ْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ وَن أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِِّ
)136(  

قنا باهللا الواحد املعبـود حبـق: هلؤالء اليهود والنَّصارى -أيها املؤمنون-قولوا  ومبـا أنـزل إلينـا , صدَّ
ومــــا أنــــزل مــــن , مــــن القــــرآن الــــذي أوحــــاه اهللا إىل نبيــــه ورســــوله حممــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

وهـم األنبيـاء ِمـن ولـد -وإىل يعقوب واألسباط , الصحف إىل إبراهيم وابنيه إمساعيل وإسحاق
ـــوراة -ا يف قبائـــل بـــين إســـرائيل االثنـــيت عشـــرةيعقـــوب الـــذين كـــانو  , ومـــا أُعطـــي موســـى مـــن الت
ــم, وعيســى مــن اإلجنيــل ال نفــرق بــني أحــد مــنهم يف , ومــا أُعطــي األنبيــاء مجيًعــا مــن وحــي ر

  .وحنن خاضعون هللا بالطاعة والعبادة, اإلميان

  
َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهْم اللَُّه َوُهَو فَِإْن آَمُنوا ِمبِْثِل َما آَمنُتْم بِِه فـََقْد اْهَتَدوا َوِإْن   تـََولَّْوا فَِإمنَّ

  )137(السَِّميُع اْلَعِليُم 
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فقـد , ممـا جـاء بـه الرسـول, فإْن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغريهم مبثـل الـذي آمنـتم بـه
 -لرســـولأيهـــا ا-فســـيكفيك اهللا , وإن أعرضـــوا فإمنـــا هـــم يف خـــالف شـــديد, اهتـــدوا إىل احلـــق

  .العليم بأحوالكم, وهو السميع ألقوالكم, شرَّهم وينصرك عليهم

  
َغًة َوَحنُْن َلُه َعاِبُدوَن   َغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ِصبـْ   )138(ِصبـْ

, فلــيس هنــاك أحســُن ِمــن فطــرة اهللا الــيت فطــر النــاس عليهــا, الزمــوا ديــن اهللا الــذي فطــركم عليــه
  .ن خاضعون مطيعون لربنا يف اتباعنا ملَّة إبراهيمفالزموها وقولوا حن

  
  ) 139(ُصوَن ُقْل َأُحتَاجُّونـََنا ِيف اللَِّه َوُهَو َربـَُّنا َوَربُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَحنُْن َلُه ُخمْلِ  

وهـو رب العـاملني , أجتادلوننـا يف توحيـد اهللا واإلخـالص لـه: -أيها الرسول ألهـل الكتـاب-قل 
وحنــــن هللا خملصــــو العبــــادة , ولنــــا أعمالنــــا ولكــــم أعمــــالكم, ال خيــــتص بقــــوم دون قــــوم, مجيًعــــا

  .وال نعبد أحًدا غريه, والطَّاعة ال نشرك به شيًئا

  
َصاَرى ُقْل أَأَنـُْتْم أَْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباَط َكانُوا ُهودًا أَْو نَ 

  )140(َن َأْعَلُم أَْم اللَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمْن اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلو 

وهـم األنبيـاء  -إن إبـراهيم وإمساعيـل وإسـحاق ويعقـوب واألسـباط: بل أتقولون جمادلني يف اهللا
كــانوا علــى ديــن اليهــود أو   - قبائــل بــين إســرائيل االثنــيت عشــرة مــن ولــد يعقــوبالــذين كــانوا يف

: -أيهـا الرسـول-قـل هلـم . فقد بُِعثـوا ومـاتوا قبـل نـزول التـوراة واإلجنيـل; النصارى؟ وهذا كذب
م كــانوا حنفــاء مســلمني وال أحــد , أأنــتم أعلــم بــدينهم أم اهللا تعــاىل؟ وقــد أخــرب يف القــرآن بــأ

. وتـدَّعون خالفهـا افـرتاء علـى اهللا,  ختفون شهادة ثابتة عنـدكم مـن اهللا تعـاىلأظلم منكم حني
  .بل هو ُحمٍْص هلا وجمازيكم عليها, وما اهللا بغافل عن شيء من أعمالكم
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  )141( تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  

, وال ُتْســألون عــن أعمــاهلم, هلــم أعمــاهلم ولكــم أعمــالكم, تلــك أُمَّــة مــن أســالفكم قــد مَضــتْ 
وعــدم االغــرتار باالنتســاب , ويف اآليــة قطــع للتعلــق بــاملخلوقني. وهــم ال ُيْســألون عــن أعمــالكم

فقــد   وأن مــن كفــر برســول مــنهم, واتبــاع رســله, وأن العــربة باإلميــان بــاهللا وعبادتــه وحــده, إلــيهم
  .كفر بسائر الرسل
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 :اجلزء الثاين
  

َها ُقْل لِلَِّه اْلَمْشرُِق َوالْ  َلِتِهْم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ َمْغِرُب َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعْن ِقبـْ
  )142(يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

مــا الــذي صــرف : يف ســخرية واعــرتاض, مــن اليهــود وأمثــاهلمســيقول اجلهــال وضــعاف العقــول 
") بيت املقـدس"وهي (; هؤالء املسلمني عن قبلتهم اليت كانوا ُيَصلُّون إىل جهتها أول اإلسالم

فليســت جهــة مــن اجلهــات , املشــرق واملغــرب ومــا بينهمــا ملــك هللا: -أيهــا الرســول-قــل هلــم 
ويف هــذا إشــعار بــأن . طريــق اهلدايــة القــومي يهــدي َمــن يشــاء مــن عبــاده إىل, خارجــة عــن ملكــه

  .فحيثما َوجََّهنا تـََوجَّْهنا, الشأن كله هللا يف امتثال أوامره

  
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما  

َلَة الَِّيت  َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َجَعْلَنا اْلِقبـْ  ُكنَت َعَليـْ
 َرِحيٌم َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوفٌ 

)143(  

جعلنــاكم أمــة خيــارًا عــدوال , إىل الطريــق الصــحيح يف الــدين -أيهــا املســلمون-مــا هــديناكم وك
ــم ويكــون الرســول يف اآلخــرة  , لتشــهدوا علــى األمــم يف اآلخــرة أن رســلهم بلَّغــتهم رســاالت ر

" بيـت املقـدس"قبلـة  -أيهـا الرسـول-ومـا جعلنـا . كذلك شهيًدا عليكم أنَّه بلَّغكـم رسـالة ربـه
إال ليظهـر مـا علمنـاه يف األزل؛ علمـا , "مكـة"مث صرفناك عنها إىل الكعبة بـ , عليهااليت كنت 

وَمـن هـو , يتعلق به الثواب والعقاب لنميز َمن يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت
وإن هـذه احلــال الـيت هــي حتـول املســلم . ضـعيف اإلميــان فينقلـب مرتــًدا عـن دينــه لشـكه ونفاقــه

ل بيــت املقــدس إىل اســتقبال الكعبــة لثقيلــة شــاقة إال علــى الــذين هــداهم يف صــالته مــن اســتقبا
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ويبطــــل , ومــــّن علــــيهم باإلميــــان والتقــــوى ومــــا كــــان اهللا ليضــــيع إميــــانكم بــــه واتبــــاعكم لرســــوله
  .إنه سبحانه وتعاىل بالناس لرءوف رحيم. صالتكم إىل القبلة السابقة

  
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء   فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

ْم َوَما َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن  َرِِّ
  )144(َمُلوَن اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَعْ 

انتظارًا لنزول الوحي ; مرة بعد مرة, يف جهة السماء - أيها الرسول-قد نرى حتوُّل وجهك 
وهي وجهة , إىل قبلة حتبها وترضاها" بيت املقدس"فلنصرفنك عن , إليك يف شأن القبلة

وأردمت  - أيها املسلمون-ويف أي مكان كنتم . فولِّ وجهك إليها, "مكة"املسجد احلرام بـ 
وإن الذين أعطاهم اهللا علم الكتاب من اليهود . الصالة فتوجهوا حنو املسجد احلرام

وما اهللا بغافل عما . والنصارى لَيعلمون أن حتويلك إىل الكعبة هو احلق الثابت يف كتبهم
  وسيجازيهم على ذلك, يعمل هؤالء املعرتضون املشككون

  
َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم  َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِكَتابَ   َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ ِبُكلِّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ

َلَة بـَْعٍض َولَِئْن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذًا َلِمْن الظَّ  اِلِمَني بَِتاِبٍع ِقبـْ
)145(  

لذين أُعطوا التوراة واإلجنيل بكل حجة وبرهـان علـى أن توجُّهـك ا -أيها الرسول-ولئن جئت 
ومـا أنـت بتـابع , ما تبعـوا قبلتـك عنـاًدا واسـتكبارًا, إىل الكعبة يف الصالة هو احلق من عند اهللا

ولـئن اتبعـت أهـواءهم يف شـأن القبلـة وغريهـا . وما بعضهم بتابع قبلة بعض, قبلتهم مرة أخرى
إنــــك حينئــــذ ملــــن الظــــاملني , ك علــــى احلــــق وهــــم علــــى الباطــــلبعــــد مــــا جــــاءك مــــن العلــــم بأنــــ

ديـــد ووعيـــد ملـــن يتبـــع أهـــواء املخـــالفني لشـــريعة . ألنفســـهم وهـــذا خطـــاب جلميـــع األمـــة وهـــو 
  .اإلسالم

  
ُهْم لََيْكُتمُ   َناُهْم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ وَن احلَْقَّ َوُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ
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  )146(يـَْعَلُموَن 

الذين أعطيناهم التوراة واإلجنيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنَّ حممًدا صلى اهللا 
وإن فريًقــا مــنهم . مثــل معــرفتهم بأبنــائهم, عليــه وســلم رســول اهللا بأوصــافه املــذكورة يف كتــبهم

  .فهوثبوت أوصا, ليكتمون احلق وهم يعلمون ِصْدقه

  
  )147(احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمَرتِيَن  

وهذ وإن كان . فال تكونن من الشاكني فيه, هو احلق من ربك -أيها النيب-الذي أنزل إليك 
  . خطابا للرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو موجه لألمة

  
يعًا ِإنَّ اللََّه َعَلى  َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اخلَْ   يـْرَاِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكْم اللَُّه مجَِ

  )148(ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ــه إليهــا كــل واحــد منهــا يف صــالته  -أيهــا املؤمنــون -فبــادروا , ولكــل أمــة مــن األمــم قبلــة يتوجَّ
وسـيجمعكم اهللا . اإلسـالممتسابقني إىل ِفْعـل األعمـال الصـاحلة الـيت شـرعها اهللا لكـم يف ديـن 

  .إن اهللا على كل شيء قدير. مجيعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه

  
 َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه ِبَغاِفلٍ  

  )149(َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

ــه وجهــك حنــو املســجد , وأردت الصــالة, مســافرًا -أيهــا النــيب-ْجــَت ومــن أي مكــان َخرَ  فوجِّ
وسـيجازيكم , وما اهللا بغافل عمـا تعملونـه. وإنَّ توجُّهك إليه هلو احلق الثابت من ربك. احلرام

  .على ذلك
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فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم  
ُهْم َفال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين َوُألِمتَّ نِ  ٌة ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ ْعَمِيت لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

  )150(َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن 

ـــــه إىل املســـــجد  -أيهـــــا النـــــيب-ومـــــن أى مكـــــان خرجـــــت  أيهـــــا -وحيثمـــــا كنـــــتم , احلـــــرامفتوجَّ
لكــي ال يكــون ; بــأي قطــر مــن أقطــار األرض فولُّــوا وجــوهكم حنــو املســجد احلــرام, -املســلمون

إال أهــل , بعــد هــذا التوجــه إليــه, للنــاس املخــالفني لكــم احتجــاج علــيكم باملخاصــمة واجملادلــة
واجتنــاب , ال أمـريفـال ختـافوهم وخـافوين بامتثـ, فسـيظلُّون علـى جــداهلم, الظلـم والعنـاد مـنهم

ــــار أكمــــل الشــــرائع لكــــم; يــــي تــــدون إىل احلــــق , ولكــــي أمت نعمــــيت علــــيكم باختي ولعلكــــم 
  .والصواب

  
يُكْم َويـَُعلُِّمُكْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكمَ    ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويـُزَكِّ َة َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم يـَتـْ

  )151(َتُكونُوا تـَْعَلُموَن  َويـَُعلُِّمُكْم َما ملَْ 

كمــا أنعمنــا علــيكم باســتقبال الكعبــة أرســلنا فــيكم رســوال مــنكم يتلــو علــيكم اآليــات املبينــة 
ويعلمكـــم الكتـــاب والســـنة , ويطهـــركم مـــن دنـــس الشـــرك وســـوء األخـــالق, للحـــق مـــن الباطـــل
  .هلونهوقصص األمم السابقة ما كنتم جت, ويعلمكم من أخبار األنبياء, وأحكام الشريعة

  
  )152(فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوال َتْكُفُروِن  

, أمر تعاىل املؤمنني بذكره، ووعد عليه أفضل اجلزاء، وهو الثناء يف املأل األعلـى علـى َمـْن ذكـره
  .بالشكر قوال وعمال وال جتحدوا نعمي عليكم -أيها املؤمنون-وخصوين 

  
  )153(آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن  
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وتــرك , بالصــرب علــى النوائــب واملصــائب: يــا أيهــا املؤمنــون اطلبــوا العــون مــن اهللا يف كــل أمــوركم
ـا الـنفس, والصرب على الطاعات والقربـات, املعاصي والذنوب وتنهـى , والصـالة الـيت تطمـئن 

إثبــات معيَّــة : ويف اآليــة. إن اهللا مــع الصــابرين بعونــه وتوفيقــه وتســديده. لفحشــاء واملنكــرعــن ا
املقتضـــية للعلــم واإلحاطـــة , أمــا املعيـــة العامــة; املقتضــية ملـــا ســلف ذكـــره, اهللا اخلاصــة بـــاملؤمنني
  .فهي جلميع اخللق

  
  )154(َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُروَن  َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت َبلْ  

بــل هــم أحيــاء , هــم أمــوات: فــيمن يُقتلــون جماهــدين يف ســبيل اهللا -أيهــا املؤمنــون-وال تقولــوا 
ـم يف قبـورهم ـا, -تعـاىل -ال يعلـم كيفيتهـا إال اهللا , حياة خاصة  ويف . ولكـنكم ال ُحتسُّـون 
  .هذا دليل على نعيم القرب

  
ُلَونَّكُ   ْم ِبَشْيٍء ِمْن اْخلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمْن اَألْمَواِل َواألَنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّْر الصَّاِبرِيَن َولََنبـْ
)155(  

, وبنقص من األموال بتعسر احلصـول عليهـا, ولنختربنكم بشيء يسري من اخلوف، ومن اجلوع
ــــا وبــــنقص مــــن مثــــرات النخيــــل , بــــاملوت أو الشــــهادة يف ســــبيل اهللا: ومــــن األنفــــس, أو ذها

ــر . بقلَّــة ناجتهــا أو فســادها, واألعنــاب واحلبــوب الصــابرين علــى هــذا وأمثالــه  -أيهــا النــيب-وبشِّ
  .مبا يفرحهم وَيُسرُّهم من حسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة

  
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجعُ     )156(وَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

م شـيء يكرهونـه قـالوا م إذا أصا مـدبَّرون , إنـَّا عبيـد مملوكـون هللا: من صفة هؤالء الصابرين أ
  .مث بالبعث للحساب واجلزاء, وإنا إليه راجعون باملوت, يفعل بنا ما يشاء, بأمره وتصريفه
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ْم َوَرْمحٌَة َوأُْولَِئكَ     )157(ُهْم اْلُمْهَتُدوَن  أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرِِّ

ـــم ورمحـــة عظيمـــة منـــه ســـبحانه وأولئـــك هـــم املهتـــدون إىل , أولئـــك الصـــابرون هلـــم ثنـــاء مـــن ر
  .الرشاد

  
َف َِِما ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَْو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ  

  )158(ْن َتَطوََّع َخْرياً فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم َومَ 

مــن معــامل ديــن اهللا  -ومهــا جــبالن صــغريان قــرب الكعبــة مــن جهــة الشــرق -إن الصــفا واملــروة
فـال إمث عليـه , فَمن قصد الكعبة حاجًّا أو معتمـرًا. الظاهرة اليت تعبَّد اهللا عباده بالسعي بينهما

ومــن فعــل الطاعــات طواعيــة مــن نفســه , بــل جيــب عليــه ذلــك, اوال حــرج يف أن يســعى بينهمــ
ا هللا تعاىل علـيم بأعمـال عبـاده فـال , فإن اهللا تعاىل شاكر يثيب علـى القليـل بـالكثري, خملًصا 

  .وال يبخس أحًدا مثقال ذرة, بضيعها

  
ْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب أُْولَِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمْن اْلبَـيـَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بَـ  

  )159(يـَْلَعنـُُهْم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهْم الالَِّعُنوَن 

إن الذين ُخيْفون ما أنزلنا من اآليـات الواضـحات الدالـة علـى نبـوة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم 
تم مــا أنــزل اهللا مــن بعــد مــا وهــم أحبــار اليهـود وعلمــاء النصــارى وغــريهم ممــن يكـ, ومـا جــاء بــه

ويـدعو علـيهم باللعنـة مجيـع , أولئـك يطـردهم اهللا مـن رمحتـه, أظهرناه للناس يف التوراة واإلجنيـل
  .اخلليقة

  
  )160(ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا فَُأْولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  
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فأولئـك , وبـَيَّنوا مـا كتمـوه, وأصلحوا ما أفسدوه, عوا مستغفرين اهللا من خطاياهمإال الذين رج
ـم, وأنا التواب على من تاب من عبادي, أقبل توبتهم وأجازيهم باملغفرة إذ وفقـُتهم ; الرحيم 

  .للتوبة وقبلتها منهم

  
  )161(ْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَِئَك َعَلْيهِ  

أولئـك علـيهم لعنـة اهللا , واستمروا على ذلك حىت مـاتوا, إن الذين جحدوا اإلميان وكتموا احلق
  .واملالئكة والناس أمجعني بالطرد من رمحته

  
ُهْم اْلَعَذاُب َوال ُهْم يُ     )162(نَظُروَن َخاِلِديَن ِفيَها ال ُخيَفَُّف َعنـْ

ا, ال خيفف عنهم العذاب, دائمني يف اللعنة والنار   .وال هم ميهلون مبعذرة يعتذرون 

  
  )163(َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم  

ال , لــهإلــه واحــد متفــرد يف ذاتــه وأمسائــه وصــفاته وأفعالــه وعبوديــة خلقــه  -أيهــا النــاس-وإهلكــم 
  .الرحيم باملؤمنني, الرمحن املتصف بالرمحة يف ذاته وأفعاله جلميع اخللق, معبود حبق إال هو

  
َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع  ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّمَواتِ  

َا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَّ  ُه ِمْن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ
ِر بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرِض آليَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن    )164(َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ

ويف اخـــتالف , واألرض جبباهلـــا وســـهوهلا وحبارهـــا ,إن يف خلـــق الســـموات بارتفاعهـــا واتســـاعها
ويف , وتعاقبهما بأن خيلف كل منهمـا اآلخـر, والظلمة والنور, الليل والنهار من الطول والقصر

, ومـا أنـزل اهللا مـن السـماء مـن مـاء املطـر, اليت حتمل ما ينفع النـاس, السفن اجلارية يف البحار
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جــة, فأحيــا بــه األرض ومــا نشــره , بعــد أن كانــت يابســة ال نبــات فيهــا فصــارت خمضــرَّة ذات 
, وما أنعـم بـه علـيكم مـن تقليـب الريـاح وتوجيههـا, اهللا فيها من كل ما دبَّ على وجه األرض

, إن يف كل الدالئل السابقة آليـاٍت علـى وحدانيـة اهللا-والسحاب املسريَّ بني السماء واألرض 
ـــــهويفهمـــــون , لقـــــوم يعقلـــــون مواضـــــع احلجـــــج, وجليـــــل نعمـــــه , أدلتـــــه ســـــبحانه علـــــى وحدانيت

  .واستحقاقه وحده للعبادة

  
لِلَِّه َوَلْو  َوِمْن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَنَداداً حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّباً  

يعاً َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذاِب ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ  يـََرى الَِّذينَ    )165(َة لِلَِّه مجَِ

م  ومع هذه الرباهني القاطعة يتخـذ فريـق مـن النـاس مـن دون اهللا أصـناًما وأوثانًـا وأوليـاء جيعلـو
م مــن احملبــة والتعظــيم والطاعــة, نظــراء هللا تعــاىل واملؤمنــون . مــا ال يليــق إال بــاهللا وحــده, ويعطــو
, ألن املـــؤمنني أخلصـــوا احملبـــة كلهـــا هللا; مـــن حـــب هـــؤالء الكفـــار هللا وآلهلـــتهم أعظـــم حبـــا هللا

حــــني , ولــــو يعلــــم الــــذين ظلمــــوا أنفســــهم بالشــــرك يف احليــــاة الــــدنيا. وأولئــــك أشــــركوا يف احملبــــة
ملــا اختــذوا , وأن اهللا شــديد العــذاب, أن اهللا هــو املتفــرد بــالقوة مجيًعــا, يشــاهدون عــذاب اآلخــرة

م من دونهمن دون اهللا آهل م إليه, ة يعبدو   .ويتقربون 

  
  )166(ِإْذ تـَبَـرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمْن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َورَأَْوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِِْم اَألْسَباُب  

وتنقطــع بيــنهم  , عنــد معــاينتهم عــذاب اآلخــرة يتــربأ الرؤســاء املتبوعــون ممــن اتــبعهم علــى الشــرك
ا يف الدنيا كل الصالت   .وغري ذلك, والدين, واالتِّباع, من القرابة: اليت ارتبطوا 

  
ُهْم َكَما تـَبَـرَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهْم اللَّ   ُه َأْعَماَهلُْم َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ

  )167(َني ِمْن النَّاِر َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِجِ 
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كمـــا أعلنـــوا , فــنعلن براءتنـــا مـــن هـــؤالء الرؤســـاء, يـــا ليـــت لنـــا عـــودة إىل الـــدنيا: وقــال التـــابعون
م ِمنَّــا , وكمــا أراهــم اهللا شــدة عذابــه يــوم القيامــة يــريهم أعمــاهلم الباطلــة نــدامات علــيهم. بــراء

  .وليسوا خبارجني من النار أبًدا

  
ُكُلوا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحالًال طَيِّباً َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني يَا أَيـَُّها النَّاُس   
َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن ) 168(   )169(ِإمنَّ

النـافع , وهـو الطـاهر غـري الـنجس, الذي أباحه لكم يف األرضيا أيها الناس كلوا من رزق اهللا 
إنــه عــدو لكــم . والبــدع واملعاصــي, وال تتبعــوا طــرق الشــيطان يف التحليــل والتحــرمي, غــري الضــار

وبـأن , وبكل معصية بالغة القـبح, إمنا يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءُكم ظاهر العداوة
  .الل وغريه بدون علمتفرتوا على اهللا الكذب من حترمي احل

  

  
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن   آبَاُؤُهْم ال َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ

  )170(يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 

أصــرُّوا علــى , اهللا مــن القــرآن واهلــدى اتبعــوا مــا أنــزل: وإذا قــال املؤمنــون ناصــحني أهــل الضــالل
أيتبعـــون . بـــل نتبـــع مـــا وجـــدنا عليـــه آباءنـــا, ال نتبـــع ديـــنكم: تقليـــد أســـالفهم املشـــركني قـــائلني

  وال يدركون رشًدا؟, آباءهم ولو كانوا ال يعقلون عن اهللا شيًئا

  
الَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا ال َيْسَمُع إِ  

  )171(يـَْعِقُلوَن 
, وصفة الذين كفروا وداعيهم إىل اهلدى واإلميان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم ويزجرها

هؤالء الكفار ُصمٌّ سدُّوا . وإمنا تسمع النداء وَدِويَّ الصوت فقط, وهي ال تفهم معاين كالمه
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, ُعْمي ال ترى أعينهم براهينه الباهرة, ُبْكم أخرسوا ألسنتهم عن النطق به, حلقأمساعهم عن ا
  فهم ال يعملون عقوهلم فيما ينفعهم

  
  )172( يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروا لِلَِّه ِإْن ُكنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ  

وال تكونــوا كالكفــار الــذين , نــون كلــوا مــن األطعمــة املســتَلذَّة احلــالل الــيت رزقنــاكميــا أيهــا املؤم
واشـكروا هللا نعمـه العظيمـة علـيكم بقلـوبكم وألسـنتكم , ويستِحلُّون اخلبائث, حيرمون الطيبات

  .تعبدونه وحده ال شريك له, سامعني مطيعني له, إن كنتم حًقا منقادين ألمره, وجوارحكم

  
َا حَ   َر بَاٍغ ِإمنَّ َم َوحلََْم اْخلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْريِ اللَِّه َفَمْن اْضطُرَّ َغيـْ َوال َعاٍد رََّم َعَلْيُكْم اْلَمْيَتَة َوالدَّ

  ) 173(َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

وحلـــم , والـــدم املســـفوح, ةإمنـــا حـــرم اهللا علـــيكم مـــا يضـــركم كامليتـــة الـــيت مل تـــذبح بطريقـــة شـــرعي
وِمْن َفْضِل اهللا عليكم وتيسريه أنه أبـاح لكـم أكـل هـذه . والذبائح اليت ذحبت لغري اهللا, اخلنزير

غـــري ظـــامل يف أكلـــه فـــوق , فمـــن أجلأتـــه الضـــرورة إىل أكـــل شـــيء منهـــا. احملرمـــات عنـــد الضـــرورة
, إن اهللا غفـور لعبـاده. كفـال ذنـب عليـه يف ذلـ, وال متجـاوز حـدود اهللا فيمـا أُبـيح لـه, حاجته

م   .رحيم 

  
 ِيف ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اللَُّه ِمْن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َمثَنًا قَِليًال أُْولَِئَك َما يَْأُكُلونَ 

  )174(ْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم بُطُوِِْم ِإالَّ النَّاَر َوال ُيَكلُِّمُهْم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال يـُزَكِّيهِ 

إن الــذين ُخيْفــون مــا أنــزل اهللا يف كتبــه مــن صــفة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وغــري ذلــك مــن 
هـؤالء مـا , وحيرصون على أخذ عوض قليل من عرض احلياة الـدنيا مقابـل هـذا اإلخفـاء, احلق

م يكلمهـم اهللا يـوم القيامـة  وال, يأكلون يف مقابلة كتمـان احلـق إال نـار جهـنم تتـأجج يف بطـو
م وكفرهم, لغضبه وسخطه عليهم   .وهلم عذاب موجع, وال يطهرهم من دنس ذنو
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  )175(أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا الضَّالَلَة بِاْهلَُدى َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر  

ــــذه الصــــفات اســــتبدلوا ا فمــــا أشــــد , لضــــاللة باهلــــدى وعــــذاب اهللا مبغفرتــــهأولئــــك املتصــــفون 
م على النار بعملهم أعمال أهل النـار فـاعجبوا , يعجـب اهللا مـن إقـدامهم علـى ذلـك!! جراء

م -أيها الناس- وهـذا علـى وجـه االسـتهانة . ومن صربهم على النار ومكثهم فيها, من جراء
  .واالستخفاف بأمرهم, م

  
  )176(َل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِيف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزَّ  

ذلــك العــذاب الــذي اســتحقوه بســبب أن اهللا تعــاىل نــزَّل كتبــه علــى رســله مشــتملة علــى احلــق 
منازعــة  لفــي, وإن الــذين اختلفــوا يف الكتــاب فــأمنوا ببعضــه وكفــروا ببعضــه. فكفــروا بــه, املبــني

  .ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب

  
ِم اآلِخِر لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـوْ  

ي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذوِ 
السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا 

  )177(ِذيَن َصَدُقوا َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمتـَُّقوَن َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُْولَِئَك الَّ 

يف التوجــه يف الصــالة إىل جهــة املشــرق واملغــرب إن مل يكــن عــن  -تعــاىل -لــيس اخلــري عنــد اهللا
وإمنا اخلري كل اخلري هو إميان من آمن باهللا وصدَّق به معبوًدا وحَده ال شـريك , أمر اهللا وشرعه

وجبميـع النبيـني مـن غـري , وبالكتب املنزلة كافـة, وباملالئكة مجيًعا ,وآمن بيوم البعث واجلزاء, له
واليتـــامى احملتــاجني الــذين مـــات , ذوي القــرىب -مــع شـــدة حبــه-وأعطــى املـــال تطوًُّعــا , تفريــق

واملســـافرين احملتـــاجني الـــذين , واملســـاكني الـــذين أرهقهـــم الفقـــر, آبـــاؤهم وهـــم دون ســـن البلـــوغ
وأنفـــق يف , لســـائلني الـــذين اضـــطروا إىل الســـؤال لشـــدة حـــاجتهموا, بـَُعـــدوا عـــن أهلهـــم ومـــاهلم

ومـن صـرب , والذين يوفون بـالعهود, وأدى الزكاة املفروضة, وأقام الصالة, حترير الرقيق واألسرى
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ـذه الصـفات هـم الـذين صـدقوا يف . ويف شدة القتـال, يف حال فقره ومرضه أولئـك املتصـفون 
م   .اب اهللا فتجنبوا معاصيهوأولئك هم الذين اتَقوا عق, إميا

  
نَثى بِاألُنَثى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـَْلى اْحلُرُّ بِاْحلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ  

ْحَساٍن َذِلَك َختِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء ِإلَْيِه بِإِ 
  )178(َوَرْمحٌَة َفَمْن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه فـرض اهللا علـيكم أن تقتصـوا مـن القاتـل عمـدا 
فمـن سـاحمه ويل . واألنثـى مبثلهـا, هوالعبـد مبثلـ, يُقتـل احلـر مبثلـه: بشرط املساواة واملماثلة, بقتله

وهـي قـدر مـايل حمـدد يدفعـه اجلـاين -املقتول بالعفو عن االقتصاص منه واالكتفاء بأخـذ الديـة 
ويـدفع , فيطالـب الـويل بالديـة مـن غـري عنـف, فليلتـزم الطرفـان حبسـن اخللـق -مقابل العفو عنه

مــع أخــذ الديـة ختفيــف مــن  ذلــك العفـو. ِمــن غــري تـأخري وال نقــص, القاتـل إليــه حقــه بإحسـان
فَمـن قتـل القاتـل بعـد العفـو عنـه وَأْخـِذ الديـة . ملا فيه من التسهيل واالنتفـاع; ربكم ورمحة بكم

  .أو بالنار يف اآلخرة, فله عذاب أليم بقتله قصاًصا يف الدنيا

  
  )179(َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُْوِيل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن  

رجاء تقوى اهللا ; -يا أصحاب العقول السليمة-ولكم يف تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة 
  .وخشيته بطاعته دائًما

  
ُروِف ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواَألقْـَرِبَني بِاْلَمعْ   

  )180(ُمتَِّقَني َحّقاً َعَلى الْ 

الوصــية جبــزء  -إن تــرك مــاال-فــرض اهللا علــيكم إذا حضــر أحــدكم عالمــات املــوت ومقدماتــه 
وال يتجـــاوز , فـــال يـــدع الفقـــري ويوصـــي للغـــين; مـــن مالـــه للوالـــدين واألقـــربني مـــع مراعـــاة العـــدل
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ت وكـان هـذا قبـل نـزول آيـا. وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقـوى الـذين خيـافون اهللا, الثلث
  .املواريث اليت حدَّد اهللا فيها نصيب كل وارث

  
يٌع َعِليٌم   ُلونَُه ِإنَّ اللََّه مسَِ َا ِإْمثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ َعُه فَِإمنَّ َلُه بـَْعَدَما مسَِ   )181(َفَمْن َبدَّ

اهللا  إن. فإمنــا الــذنب علــى َمــن غــريَّ وبــدَّل, فَمــن َغــريَّ وصــية امليــت بعــدما مسعهــا منــه قبــل موتــه
علــــيم مبــــا ختفيــــه صــــدوركم مــــن امليــــل إىل احلــــق والعــــدل أو اجلــــور , مسيــــع لوصــــيتكم وأقــــوالكم

  .وسيجازيكم على ذلك, واحليف

  
نَـُهْم َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم     )182(َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنفاً أَْو ِإْمثاً َفَأْصَلَح بـَيـْ

فنصــح املوصــَي , مــيال عــن احلــق يف وصــيته علــى ســبيل اخلطــأ أو العمــدفَمــن علــم ِمــن مــوٍص 
; وقــت الوصــية مبــا هــو األعــدل، فــإن مل حيصــل لــه ذلــك فأصــلح بــني األطــراف بتغيــري الوصــية

م, إن اهللا غفور لعباده. فال ذنب عليه يف هذا اإلصالح, لتوافق الشريعة   .رحيم 

  
َلْيُكْم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب عَ  
)183(  

فــرض اهللا علــيكم الصــيام كمــا فرضــه علــى , يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
فتجعلـــون بيـــنكم وبـــني املعاصـــي وقايـــة بطاعتـــه وعبادتـــه , لعلكـــم تتقـــون ربكـــم; األمـــم قـــبلكم

  .وحده

  
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن   أَيَّامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنتُ  ٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ  مْ يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني َفَمْن َتَطوََّع َخْريًا فـَُهَو َخيـْ
  )184(تـَْعَلُموَن 
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فمــن كــان مــنكم مريًضــا . فــرض اهللا علــيكم صــيام أيــام معلومــة العــدد وهــي أيــام شــهر رمضــان
وعليــه صــيام عــدد مــن أيــام ُأَخــر بقــدر الــيت أفطــر , أو مســافرًا فلــه أن يفطــر, يشــق عليــه الصــوم

واملـريض  ,وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشـقُّ علـيهم مشـقة غـري حمتملـة كالشـيخ الكبـري. فيها
فمن زاد يف قدر الفديـة , وهي طعام مسكني, فدية عن كل يوم يفطره, الذي ال يـُْرَجى شفاؤه
إن كنـتم , مـن إعطـاء الفديـة -مـع حتمُّـل املشـقة-وصيامكم خـري لكـم , تربًعا منه فهو خري له

  .تعلمون الفضل العظيم للصوم عند اهللا تعاىل

  
اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمْن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيهِ  

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّه ِبُكمْ  اْلُيْسَر  ِمْنُكْم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضًا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َة َولُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َوال يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسَر َولِتُ    )185(ْكِمُلوا اْلِعدَّ

فيـــه , هدايـــة للنـــاس إىل احلـــق; شـــهر رمضـــان الـــذي ابتـــدأ اهللا فيـــه إنـــزال القـــرآن يف ليلـــة القـــدر
 فمــن حضــر مــنكم الشــهر. وعلــى الفــارق بــني احلــق والباطــل, أوضــح الــدالئل علــى هــدى اهللا

ـــاره مث يقضـــيان عـــدد , ويـُــرخَّص للمـــريض واملســـافر يف الفطـــر. وكـــان صـــحيًحا مقيًمـــا فليصـــم 
, وال يريــد بكــم العســر واملشــقة, يريــد اهللا تعــاىل بكــم اليســر والســهولة يف شــرائعه. تلــك األيــام

ولتعظمـــوه علـــى , ولتختمـــوا الصـــيام بتكبـــري اهللا يف عيـــد الفطـــر, ولتكملـــوا عـــدة الصـــيام شـــهرًا
  .ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من اهلداية والتوفيق والتيسري, لكم هدايته

  
وا ِيب َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِعي ِإَذا َدَعاِين فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمنُ  

  )186(َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن 

ُأجيــب دعــوة الــداعي إذا , إين قريــب مــنهم: عبــادي عــين فقــل هلــم -يبأيهــا النــ-وإذا ســألك 
يـتهم عنـه, دعاين م بـه و لعلهـم يهتـدون إىل مصـاحل ديـنهم , وليؤمنـوا يب, فليطيعوين فيما أمـر

  .القرب الالئق جبالله, ويف هذه اآلية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده. ودنياهم
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َلَة الصِّ   َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم  ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
ْم ُكنُتْم َختَْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلكُ 

َ َلُكْم اْخلَْيُط األَبـَْيُض ِمْن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوا الصَِّياَم ِإَىل وَُكُلوا َواْشَربُو  ا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
 ُ ُه  اللَّ اللَّْيِل َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

  )187(آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن 

وأنـتم سـرت وحفـظ , هـنَّ سـرت وحفـظ لكـم, أباح اهللا لكم يف ليايل شهر رمضان مجاَع نسائكم
مبخالفــة مــا حرَّمــه اهللا علــيكم مــن جمامعــة النســاء ; علــم اهللا أنكــم كنــتم ختونــون أنفســكم. هلــن

فتـاب اهللا علـيكم ووسَّـع لكـم يف , -يف أول اإلسالموكان ذلك -بعد العشاء يف ليايل الصيام 
وكلـوا واشـربوا حـىت يتبَــنيَّ ضـياء , واطلبوا ما قدَّره اهللا لكم مـن األوالد, فاآلن جامعوهن, األمر

مث أمتـوا الصـيام باإلمسـاك عـن املفطـرات إىل , الصباح مـن سـواد الليـل، بظهـور الفجـر الصـادق
وا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضـي إىل مجـاعهن إذا كنـتم وال جتامع. دخول الليل بغروب الشمس

وهـو اإلقامـة يف املسـجد مـدة معلومـة بنيَّـة (ألن هـذا يفسـد االعتكـاف ; معتكفني يف املساجد
تلـك األحكــام الـيت شـرعها اهللا لكـم هــي حـدوده الفاصـلة بـني احلــالل ). التقـرب إىل اهللا تعـاىل

مبثـل هـذا البيـان الواضـح يبـني اهللا آياتـه وأحكامـه . رامفال تقربوها حـىت ال تقعـوا يف احلـ, واحلرام
  .كي يتقوه وخيَشْوه; للناس

  
اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن أَْمَوالِ   َا ِإَىل احلُْكَّ َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدلُوا ِ النَّاِس بِاِإلمثِْ  َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

  )188(َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن 

, والرشــوة, والســرقة, والغصــب, ال يأكــل بعضــكم مــال بعــض بســبب باطــل كــاليمني الكاذبــةو 
لتــأكلوا عــن طريــق التخاصــم أمــوال ; وال تلقــوا بــاحلجج الباطلــة إىل احلكــام, والربــا وحنــو ذلــك

  .وأنتم تعلمون حترمي ذلك عليكم, طائفة من الناس بالباطل

  
َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َيْسأَُلوَنَك َعْن اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي  
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َا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن    )189(َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن اتـََّقى َوأْتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن أَبـَْواِ

جعل اهللاُ األهلة عالمـات : قل هلم, أحواهلا عن األهلة وتغريُّ : -أيها النيب-يسألك أصحابك 
م احملـددة بوقـت مثـل الصـيام واحلـج ـا النـاس أوقـات عبـادا م, يعرف  ولـيس اخلـري . ومعـامال

ما تعودمت عليه يف اجلاهليـة وأول اإلسـالم مـن دخـول البيـوت مـن ظهورهـا حـني ُحتْرِمـون بـاحلج 
, خلري هـو ِفْعـُل َمـِن اتقـى اهللا واجتنـب املعاصـيولكن ا, ظانني أن ذلك قربة إىل اهللا, أو العمرة

ـا عنـد إحـرامكم بـاحلج أو العمـرة , واخشـوا اهللا تعـاىل يف كـل أمـوركم, وادخلوا البيوت من أبوا
  .لتفوزوا بكل ما حتبون من خريي الدنيا واآلخرة

  
  )190(نَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا إِ  

ْثلــــة، , لنصــــرة ديــــن اهللا الــــذين يقــــاتلونكم -أيهــــا املؤمنــــون-وقــــاتلوا 
ُ
وال ترتكبــــوا املنــــاهي مــــن امل

إن اهللا ال . والغُلــول، وقـَْتــِل مــن ال حيــل قتلــه مــن النســاء والصــبيان والشــيوخ، ومــن يف حكمهــم
  .حرَّم اهللا ورسوله فيستحلون ما, حيب الذين جياوزون حدوده

  
َنُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َوال   َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ

ِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتـُُلوُهْم َكذَ 
)191(  

وأخرجوهم من املكان الذي أخرجوكم , واقتلوا الذين يقاتلونكم من املشركني حيث وجدمتوهم
. أشـد مـن قـتلكم إيـاهم -وهي الكفر والشـرك والصـد عـن اإلسـالم-والفتنة ". مكة"منه وهو 

فـــإن , وكم بالقتـــال فيـــهوال تبـــدؤوهم بالقتـــال عنـــد املســـجد احلـــرام تعظيًمـــا حلرماتـــه حـــىت يبـــدؤ 
  .مثل ذلك اجلزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. قاتلوكم يف املسجد احلرام فاقتلوهم فيه

  
  )192(فَِإْن انتَـَهْوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  
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فإن اهللا غفـور , ودخلوا يف اإلميان, فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عند املسجد احلرام
م, لعباده   .رحيم 

  
يُن لِلَِّه فَِإْن انتَـَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ   َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ
)193(  

حـــىت ال تكـــون فتنـــة للمســـلمني عـــن , يف قتـــال املشـــركني املعتـــدين -أيهـــا املؤمنـــون -واســـتمروا
فـإن كفُّـوا عـن الكفـر . دين هللا وحـده خالًصـا ال يـُْعبَـد معـه غـريهويبقى الـ, دينهم وال شرك باهللا
م; والقتال فُكفُّوا عنهم   .فالعقوبة ال تكون إال على املستمرين على كفرهم وعدوا

  
ِمبِْثِل َما الشَّْهُر احلَْرَاُم بِالشَّْهِر احلََْراِم َواْحلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه  

  )194(اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقَني 

للمشركني يف الشهر الذي حـرَّم اهللا القتـال فيـه هـو جـزاء لقتـاهلم لكـم  -أيها املؤمنون-قتالكم 
ومـن , يعاقـب مبثـل فعلـه, والذي يعتدي على ما َحرَّم اهللا مـن املكـان والزمـان. يف الشهر احلرام
وال حــرج , فمــن اعتــدى علــيكم بالقتــال أو غــريه فــأنزلوا بــه عقوبــة مماثلــة جلنايتــه. جــنس عملــه

ــم هــم البــادئون بالعــدوان; علــيكم يف ذلــك , وخــافوا اهللا فــال تتجــاوزوا املماثلــة يف العقوبــة, أل
  .ارمهواعلموا أن اهللا مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وجتنب حم

  
َني َوأَنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسنِ  
)195(  

وال , واجلهـــاد يف ســـبيله, يف إنفـــاق األمـــوال لنصـــرة ديـــن اهللا تعـــاىل -أيهـــا املؤمنـــون -واســـتمروا
وأحسنوا يف االنفـاق , وعدم اإلنفاق فيه, رتك اجلهاد يف سبيل اهللاتوقعوا أنفسكم يف املهالك ب
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إن اهللا حيــــــب أهــــــل اإلخــــــالص . واجعلــــــوا عملكــــــم كلــــــه خالًصــــــا لوجــــــه اهللا تعــــــاىل, والطاعــــــة
  .واإلحسان

  
ُلَغ َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمْن اْهلَْدِي َوال َحتْلِ   ُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ

ُسٍك اْهلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه أًَذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة َأْو نُ 
ْدِي َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِيف فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمْن َمتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَىل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمْن اهلَْ 

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَ  اِم احلَْجِّ َوَسبـْ
  )196(َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

فـإن مـنعكم عـن الـذهاب إلمتامهمـا بعـد . خالصـني لوجـه اهللا تعـاىل, وأدُّوا احلج والعمرة تـامَّْنيِ 
ما مانع كالعدو واملرض فالواجب عليكم َذْبُح ما تيسر لكـم مـن اإلبـل أو البقـر أو , اإلحرام 

وال حتلقــوا  ,لكــي َختُْرجــوا مــن إحــرامكم حبلــق شــعر الــرأس أو تقصــريه; الغــنم تقربًــا إىل اهللا تعــاىل
رؤوســكم إذا كنــتم حمصــرين حــىت ينحــر احملصــر هديــه يف املوضــع الــذي ُحصــر فيــه مث حيــل مــن 

وغـــري احملصـــر ال , مث حلـــق رأســـه" احلديبيـــة"كمـــا حنـــر النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف , إحرامـــه
اليـــوم العاشـــر ومـــا بعـــده مـــن أيـــام , الـــذي هـــو حملـــه يف يـــوم العيـــد, ينحـــر اهلـــدي إال يف احلـــرم

 -وهــو ُحمْــرِم-أو بــه أذى مــن رأســه حيتــاج معــه إىل احللــق , فمــن كــان مــنكم مريًضــا. لتشــريقا
أو يتصدق على ستة مساكني لكـل مسـكني نصـف , بأن يصوم ثالثة أيام: وعليه فدية, َحَلق

فمـن اسـتمتع بـالعمرة : فـإذا كنـتم يف أمـن وصـحَّة. أو يـذبح شـاة لفقـراء احلـرم, صاع من طعـام
فعليـه ذبـح مـا تيسـر , باستباحة ما ُحرِّم عليه بسبب اإلحرام بعد انتهاء عمرتهإىل احلج وذلك 

وسـبعة إذا فـرغتم , فمـن مل جيـد َهـْديًا يذحبـه فعليـه صـيام ثالثـة أيـام يف أشـهر احلـج, من اهلدي
ذلـك اهلَـْدُي ومـا . تلك عشرة كاملـة ال بـد مـن صـيامها, من أعمال احلج ورجعتم إىل أهليكم

وخــافوا اهللا تعــاىل وحــافظوا , لصــيام ملــن مل يكــن أهلــه مــن ســاكين أرض احلــرمترتــب عليــه مــن ا
وارتكـب , واعلمـوا أن اهللا شـديد العقـاب ملـن خـالف أمـره, على امتثال أوامره واجتنـاب نواهيـه

  .ما عنه زجر
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ال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ َوَما احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق وَ  
َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِين يَا أُْوِيل األَْلَبا   )197(ِب تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اللَُّه َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

فمن أوجب . وعشر من ذي احلجة, وذو القعدة, شوال: وهي, وقت احلج أشهر معلومات
وحيرم عليه , فيحرم عليه اجلماع ومقدماته القولية والفعلية, باإلحراماحلج على نفسه فيهن 

واجلدال يف احلج الذي يؤدي إىل الغضب , اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل بفعل املعاصي
وخذوا ألنفسكم زاًدا من . فيجازي كال على عمله, وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا. والكراهية

, فإن خري الزاد تقوى اهللا, ًدا من صاحل األعمال للدار اآلخرةوزا, الطعام والشراب لسفر احلج
  وخافوين يا أصحاب العقول السليمة

  
 لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْندَ  

  )198(َما َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَْبِلِه َلِمْن الضَّالَِّني اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذُْكُروُه كَ 

فــإذا دفعــتم . لــيس علــيكم حــرج يف أن تطلبــوا رزقًــا مــن ربكــم بــالربح مــن التجــارة يف أيــام احلــج
وهي املكـان الـذي يقـف فيـه احلجـاج يـوم التاسـع -" عرفات"بعد غروب الشمس راجعني من 

, -"املزدلفــــة"-بالتســــبيح والتلبيــــة والــــدعاء عنــــد املشــــعر احلــــرام فــــاذكروا اهللا  -مــــن ذي احلجــــة
ولقد كنتم مـن قبـل هـذا اهلـدى يف ضـالل , واذكروا اهللا على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه

  .ال تعرفون معه احلق

  
  )199(يٌم ُمثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرحِ  

الــيت أفــاض منهــا إبــراهيم عليــه الســالم خمــالفني بــذلك مــن ال " عرفــات"ولــيكن انــدفاعكم مــن 
ا من أهل اجلاهلية إن اهللا غفور لعباده املسـتغفرين . واسألوا اهللا أن يغفر لكم ذنوبكم, يقف 

م, التائبني   .رحيم 

  
ذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َربـََّنا فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه كَ  
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نـَْيا َوَما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق    )200(آتَِنا ِيف الدُّ

مثـل ذكـركم , فأكثروا من ذكر اهللا والثنـاء عليـه, وفرغتم من أعمال احلج, فإذا أمتمتم عبادتكم
فيدعو قائال ربنا آتنا , فمن الناس فريق جيعل مهه الدنيا فقط. ذلكمفاخر آبائكم وأعظم من 

لــرغبتهم عنهــا ; وهــؤالء لــيس هلــم يف اآلخــرة حــظ وال نصــيب, ومــاال وأوالًدا, يف الــدنيا صــحة
  .وَقْصِر َمهِّهم على الدنيا

  
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة حَ   ُهْم َمْن يـَُقوُل َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ   )201(َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر َوِمنـْ

وعمــال , ربنــا آتنــا يف الــدنيا عافيــة ورزقًــا وعلًمــا نافًعــا: ومــن النــاس فريــق مــؤمن يقــول يف دعائــه
وهـذا . واصرف عنَّـا عـذاب النـار, ويف اآلخرة اجلنة, وغري ذلك من أمور الدين والدنيا, صاحلًا

كمــا ثبــت يف , اء النــيب صــلى اهللا عليــه وســلموهلــذا كــان أكثــر دعــ, الــدعاء مــن أمجــع األدعيــة
  .الصحيحني

  
  )202(أُْولَِئَك َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه َسرِيُع احلَِْساِب  

ــذا الــدعاء هلــم ثــواب عظــيم بســبب مــا كســبوه مــن األعمــال الصــاحلة واهللا . أولئــك الــداعون 
ا, ُحمٍْص أعمال عباده, سريع احلساب   .وجمازيهم 

  
َر َفال ِإمثَْ    َعَلْيِه َواذُْكُروا اللََّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفال ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمْن تََأخَّ

  ) 203(ِلَمْن اتـََّقى َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

احلـــادي عشـــر والثـــاين عشـــر : وهـــي أيـــام التشـــريق, أيـــام قالئـــلواذكــروا اهللا تســـبيًحا وتكبـــريًا يف 
قبــل غــروب مشــس " ِمــىن"فمــن أراد التعجــل وخــرج مــن . والثالــث عشــر مــن شــهر ذي احلجــة

حــىت يرمــي " ِمــىن"ومــن تــأخر بــأن بــات بـــ , اليــوم الثــاين عشــر بعــد رمــي اجلمــار فــال ذنــب عليــه
ألنــه ; والتــأخر أفضــل. ى اهللا يف حجــهملــن اتقــ, اجلمــار يف اليــوم الثالــث عشــر فــال ذنــب عليــه
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وراقبـوه  -أيهـا املسـلمون -وخـافوا اهللا. تزوُّد يف العبادة واقتداء بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .واعلموا أنكم إليه وحده ُحتَْشرون بعد موتكم للحساب واجلزاء, يف كل أعمالكم

  
نـَْيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم  َوِمْن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياةِ  الدُّ

)204(  

كالمــه الفصــيح الــذي يريــد بــه حظًّــا مــن   -أيهــا الرســول-وبعــض النــاس مــن املنــافقني يعجبــك 
ويف هـذا , وحيلـف مستشـهًدا بـاهللا علـى مـا يف قلبـه مـن حمبـة اإلسـالم, حظوظ الدنيا ال اآلخرة

  .وهو شديد العداوة واخلصومة لإلسالم واملسلمني, جلرأة على اهللاغاية ا

  
  )205(َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفَساَد  

, ف زروع النــاسويتلــ, َجــدَّ وَنِشــط يف األرض ليفســد فيهــا, وإذا خــرج مــن عنــدك أيهــا الرســول
  .واهللا ال حيب الفساد. ويقتل ماشيتهم

  
  )206(َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاِإلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد  

وُكــــفَّ عــــن الفســــاد يف , اتــــق اهللا واحــــذر عقابــــه: وقيــــل لــــه, وإذا ُنِصــــح ذلــــك املنــــافق املفســــد
َفَحْســـُبه , بـــل حيملـــه الكـــرب ومحيَّـــة اجلاهليـــة علـــى مزيـــد مـــن اآلثـــام, مل يقبـــل النصـــيحة ,األرض

  .ولبئس الفراش هي, جهنم وكافيته عذابًا

  
  )207(َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَباِد  

ــا لرضــا  واهللا رءوف . والتــزام طاعتــه, باجلهــاد يف ســبيله, اهللا عنــهوبعــض النــاس يبيــع نفســه طلًب
م أحسن اجلزاء, يرحم عباده املؤمنني رمحة واسعة يف عاجلهم وآجلهم, بالعباد   .فيجاز
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ْلِم َكافًَّة َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ   ُدوٌّ ُمِبٌني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ
)208(  

ـــا ادخلـــوا يف مجيـــع شـــرائع , يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا بـــاهللا ربًـــا ومبحمـــد نبًيـــا ورســـوال وباإلســـالم ديًن
وال تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم , وال ترتكوا منها شيًئا, عاملني جبميع أحكامه, اإلسالم

  .إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. إليه من املعاصي

  
  ) 209(زَلَْلُتْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُكْم اْلبَـيـَِّناُت فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم  فَِإنْ  

فاعلموا , من بعد ما جاءتكم احلجج الواضحة من القرآن والسنة, فإن احنرفتم عن طريق احلق
يــــه, أن اهللا عزيــــز يف ملكــــه ال يفوتــــه شــــيء موضــــعه يضــــع كــــل شــــيء يف , حكــــيم يف أمــــره و

  .املناسب له

  
تـُْرَجُع  َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَـُهْم اللَُّه ِيف ظَُلٍل ِمْن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَىل اللَّهِ 

  )210(األُُموُر 

 مــا ينتظــر هــؤالء املعانــدون الكــافرون بعــد قيــام األدلــة البينــة إال أن يــأتيهم اهللا عــز وجــل علــى
, ليفصــل بيــنهم بالقضــاء العــادل; الوجــه الالئــق بــه ســبحانه يف ظَُلــل مــن الســحاب يــوم القيامــة

وإليـــه وحـــده ترجـــع أمـــور اخلالئـــق . وحينئـــذ يقضـــي اهللا تعـــاىل فـــيهم قضــاءه, وأن تــأيت املالئكـــة
  .مجيعها

  
َناُهْم ِمْن آيٍَة بـَيـَِّنٍة َوَمْن يـَُبدِّلْ   نِْعَمَة اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اللََّه  َسْل َبِين ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيـْ

  )211(َشِديُد اْلِعَقاِب 



www.islamguiden.com 

 65

كم أعطيناهم من آيات واضحات يف كتـبهم : بين إسرائيل املعاندين لك -أيها الرسول-سل 
ـا كلهـا, ديهم إىل احلـق ومـن يبـدل نعمـة . وَحرَّفوهـا عـن مواضـعها, وأعرضـوا عنهـا, فكفـروا 

ــا مــن بعــد معرفتهــا -هــي دينــهو -اهللا  ــا, ويكفــر  فــإن اهللا تعــاىل شــديد , وقيــام احلجــة عليــه 
  .العقاب له

  
نـَْيا َوَيْسَخُروَن ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتـََّقْوا فـَْوقـَُهْم يـَْومَ    اْلِقَياَمِة َواللَُّه زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا اْحلََياُة الدُّ

  )212(َشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب يـَْرُزُق َمْن يَ 

ــــن للــــذين جحــــدوا وحدانيــــة اهللا احليــــاُة الــــدنيا ومــــا فيهــــا مــــن الشــــهوات وامللــــذات وهــــم , ُحسِّ
م فوق مجيع الكفار يوم القيامة. يستهزئون باملؤمنني حيث يـدخلهم ; وهؤالء الذين خيشون ر

يــرزق َمــن يشــاء ِمــن خلقــه واهللا . وينــزل الكــافرين أســفل دركــات النــار, اهللا أعلــى درجــات اجلنــة
  .بغري حساب

  
قِّ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب بِاحلَْ   

أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهْم  لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذينَ 
نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذنِِه َواللَّهُ  يـَْهِدي َمْن  اْلبَـيـَِّناُت بـَْغيًا بـَيـْ

  )213(َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

فبعــث اهللا النبيــني , ان بــاهللا مث اختلفــوا يف ديــنهممتفقــني علــى اإلميــ, كــان النــاس مجاعــة واحــدة
وأنـزل معهـم , وحمذرين مـن كفـر بـه وعصـاه النـار, مبشرين َمن أطاع اهللا باجلنة, دعاة لدين اهللا

, ليحكمـوا مبـا فيهـا بـني النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه; الكتب السماوية باحلق الذي اشـتملت عليـه
يــه وســلم وكتابــه ظلًمــا وحســًدا إال الــذين أعطــاهم اهللا ومــا اْختَـَلــف يف أمــر حممــد صــلى اهللا عل

فوفـَّـق اهللا املــؤمنني بفضــله إىل متييــز احلــق مــن , وعرفــوا مــا فيهــا مــن احلجــج واألحكــام, التــوراة
  .واهللا يوفِّق من يشاء من عباده إىل طريق مستقيم. ومعرفة ما اختلفوا فيه, الباطل
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ُهْم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنَّ   َة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ
  )214(َوزُْلزُِلوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اللَِّه َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقرِيٌب 

وملَّا يصبكم من االبتالء مثل مـا أصـاب املـؤمنني , أن تدخلوا اجلنة -أيها املؤمنون-بل أظننتم 
حـىت , وزُلزلـوا بـأنواع املخـاوف, مـن الفقـر واألمـراض واخلـوف والرعـب: الذين مضوا من قبلكم

مىت نصـر اهللا؟ أال : -على سبيل االستعجال للنصر من اهللا تعاىل-قال رسوهلم واملؤمنون معه 
  .ؤمننيإن نصر اهللا قريب من امل

  
ِني َواْبِن َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتْم ِمْن َخْريٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواَألقْـَرِبَني َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ  

  )215(السَِّبيِل َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم 

, قـــون مـــن أصـــناف أمـــواهلم تقربًـــا إىل اهللا تعـــاىلأي شـــيء ينف -أيهـــا النـــيب-يســـلك أصـــحابك 
, أنفقــوا أيَّ خــري يتيســر لكــم مــن أصــناف املــال احلــالل الطيــب: وعلــى َمــن ينفقــون؟ قــل هلــم
واملسـافر , والفقـراء, واليتـامى, واألقربني من أهلكم وذوي أرحـامكم, واجعلوا نفقتكم للوالدين

  .من خري فإن اهللا تعاىل به عليم وما تفعلوا. احملتاج الذي بـَُعَد عن أهله وماله

  
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا    ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ

  )216(َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 

ملشـقته ; والقتـال مكـروه لكـم مـن جهـة الطبـع, قتال الكفـار -ها املؤمنونأي-فرض اهللا عليكم 
وقد حتبون شيًئا ملا فيـه مـن الراحـة , وقد تكرهون شيًئا وهو يف حقيقته خري لكم, وكثرة خماطره

. وأنــتم ال تعلمـون ذلــك, واهللا تعـاىل يعلــم مـا هـو خــري لكـم. وهــو شـر لكــم, أو اللـذة العاجلـة
  . سبيلهفبادروا إىل اجلهاد يف

  
َيْسأَُلوَنَك َعْن الشَّْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبِه  
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َنُة َأْكبَـُر ِمْن اْلَقْتِل َوال يَـ  زَالُوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتـْ
ِئَك َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَ 

نـَْيا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالِ    )217(ُدوَن َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

القتـال يف : هـل حيـل فيـه القتـال؟ قـل هلـم: عـن الشـهر احلـرام -أيها الرسول-يسألك املشركون 
وَمْنعكم الناس مـن دخـول اإلسـالم , الشهر احلرام عظيم عند اهللا استحالله وسفك الدماء فيه

جد وَمْنــع املســلمني مــن دخــول املســ, وجحــودكم بــاهللا وبرســوله وبدينــه, بالتعــذيب والتخويــف
وأعظم جرًما عنـد اهللا , ذلك أكرب ذنًبا, وإخراج النيب واملهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه, احلرام

. والشــرك الــذي أنــتم فيــه أكــرب وأشــد مــن القتــل يف الشــهر احلــرام. مــن القتــال يف الشــهر احلــرام
م حـىت وال يزالـون يقـاتلونك, بـل هـم مسـتمرون عليهـا, وهؤالء الكفار مل يرتدعوا عن جـرائمهم

أيهـــــا -ومـــــن أطـــــاعهم مـــــنكم . يـــــردوكم عـــــن اإلســـــالم إىل الكفـــــر إن اســـــتطاعوا حتقيـــــق ذلـــــك
وصـار مـن , فقد ذهب عمله يف الـدنيا واآلخـرة, وارتدَّ عن دينه فمات على الكفر -املسلمون

  .املالزمني لنار جهنم ال خيرج منها أبًدا

  
ُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُْولَِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاهَ  

  )218(َرِحيٌم 

, وجاهــدوا يف ســبيل اهللا, إن الــذين َصــدَّقوا بــاهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه والــذين تركــوا ديــارهم
ــــم, واهللا غفــــور لــــذنوب عبــــاده املــــؤمنني. أولئــــك يطمعــــون يف فضــــل اهللا وثوابــــه رمحــــة  رحــــيم 

  .واسعة

  
ِعِهَما َيْسأَُلوَنَك َعْن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَفْ  

ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـ  ِيف ) 219(َفكَُّروَن َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
ٌر َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكْم َوا نـَْيا َواآلِخَرِة َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َهلُْم َخيـْ للَُّه الدُّ

  )220( يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَُّه َألْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
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واخلمر كل مسـكر , عن حكم تعاطي اخلمر شربًا وبيًعا وشراءً  -أيها النيب-يسألك املسلمون 
وهـو َأْخـُذ املـال أو -خامر العقل وغطاه مشروبًا كان أو مأكوال ويسألونك عن حكـم القمـار 

يف ذلـــك أضـــرار : قـــل هلـــم, -إعطـــاؤه باملقـــامرة وهـــي املغالبـــات الـــيت فيهـــا عـــوض مـــن الطـــرفني
وفيهمـــا منـــافع للنـــاس مـــن جهـــة كســـب , والعقـــول واألمـــوال, ســـد كثـــرية يف الـــدين والـــدنياومفا

ويوقعــان , إذ يصــدَّان عــن ذكــر اهللا وعــن الصــالة; وإمثهمــا أكــرب مــن نفعهمــا, األمــوال وغريهــا
ويسألونك عن الَقـْدر . وكان هذا متهيًدا لتحرميهما. ويتلفان املال, العداوة والبغضاء بني الناس

مثـل . أنفقوا الَقْدر الذي يزيد على حاجتكم: قل هلم, فقونه من أمواهلم تربًعا وصدقةالذي ين
لكــي تتفكــروا فيمــا يــنفعكم يف ; ذلــك البيــان الواضــح يبــنيِّ اهللا لكــم اآليــات وأحكــام الشــريعة

  .الدنيا واآلخرة

: عــن اليتــامى كيــف يتصــرفون معهــم يف معاشــهم وأمــواهلم؟ قــل هلــم -أيهــا النــيب-ويســألونك 
وإن ختــالطوهم يف ســائر شــؤون املعــاش فهــم , فــافعلوا األنفــع هلــم دائًمــا, إصــالحكم هلــم خــري
واهللا يعلم املضيع ألمـوال اليتـامى مـن . وعلى األخ أن يرعى مصلحة أخيه. إخوانكم يف الدين

إن اهللا عزيــز يف . ولــو شــاء اهللا لضــيَّق وشــقَّ علــيكم بتحــرمي اخلالطــة. احلــريص علــى إصــالحها
  .حكيم يف خلقه وتدبريه وتشريعه ,ملكه

  
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوال تُنِكحُ   وا َوال تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُ  ْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواللَُّه اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن    )221(َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

واعلمـوا . حـىت يـدخلن يف اإلسـالم, املشـركات عابـدات األوثـان -أيهـا املسـلمون-وال تتزوجوا 
وإن أعجبـــتكم , خـــري مـــن امـــرأة مشـــركة, مؤمنـــًة بـــاهللا, وكـــة ال مـــال هلـــا وال حســـبأن امـــرأة ممل
للمشـــركني حـــىت يؤمنـــوا بـــاهللا  -إمـــاء أو حرائـــر-وال تـَُزوِّجـــوا نســـاءكم املؤمنـــات . املشـــركة احلـــرة

أولئـــك . وإن أعجـــبكم املشـــرك, خـــري مـــن مشـــرك, واعلمـــوا أن عبـــًدا مؤمًنـــا مـــع فقـــره. ورســـوله
واهللا , ال ونســـاًء يـــدعون كـــل َمـــن يعاشـــرهم إىل مـــا يـــؤدي بـــه إىل النـــاراملتصـــفون بالشـــرك رجـــا
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م بإذنــه ــم إىل اجلنــة ومغفــرة ذنــو ويبــني آياتــه , ســبحانه يــدعو عبــاده إىل دينــه احلــق املــؤدي 
  .فيعتربوا, لكي يتذكروا; وأحكامه للناس

  
َساَء ِيف اْلَمِحيِض َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النِّ  

  )222(يَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكْم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِ 

, -يف أوقات خمصوصـة وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء ِجِبلَّة -ويسألونك عن احليض
فــاجتنبوا مجــاع النســاء مــدة احلــيض , هــو أذى مســتقذر يضــر مــن يـَْقَربـُـه: -أيهــا النــيب-قــل هلــم 

, فجــامعوهن يف املوضــع الــذي أحلَّــه اهللا لكــم, واغتســلن, فــإذا انقطــع الــدم, حــىت ينقطــع الــدم
حيـــــب عبـــــاده و , إن اهللا حيـــــب عبـــــاده املكثـــــرين مـــــن االســـــتغفار والتوبـــــة. وهـــــو القبـــــل ال الـــــدبر

  .املتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش واألقذار

  
ُموا ألَنُفِسُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّكُ   ْم ُمالُقوُه ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم َوَقدِّ

  )223(َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنَني 

, فـََيْخــــرج منهــــا األوالد مبشــــيئة اهللا, طفــــة يف أرحــــامهنتضــــعون الن, نســــاؤكم موضــــع زرع لكــــم
وَقـــدِّموا ألنفســـكم أعمـــاال , وهـــو القبـــل بـــأي كيفيـــة شـــئتم, فجـــامعوهن يف حمـــل اجلمـــاع فقـــط

ـــر . واعلمـــوا أنكـــم مالقـــوه للحســـاب يـــوم القيامـــة, وخـــافوا اهللا, صـــاحلة مبراعـــاة أوامـــر اهللا وبشِّ
  .م من حسن اجلزاء يف اآلخرةمبا يفرحهم ويسرُّه -أيها النيب-املؤمنني 

  
يٌع َعلِ     )224(يٌم َوال َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة َألْميَاِنُكْم َأْن تـَبَـرُّوا َوتـَتـَُّقوا َوُتْصِلُحوا بـَْنيَ النَّاِس َواللَُّه مسَِ

حلفكم باهللا مانًعا لكم من الرب وصلة الـرحم والتقـوى واإلصـالح  -أيها املسلمون-وال جتعلوا 
بـل علـى , فتحتجوا بأنكم أقسمتم باهللا أال تفعلـوه, بأن ُتْدَعوا إىل فعل شيء منها: لناسبني ا
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واهللا مسيـع . وال يعتـاد ذلـك, ويكفر عـن ميينـه, ويفعل أعمال الرب, احلالف أن يعدل عن حلفه
  .عليم جبميع أحوالكم, ألقوالكم

  
َلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم ال يـَُؤاِخذُُكْم اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم وَ  
)225(  

ا بغري قصد . ولكن يعاقبكم مبا قصَدْته قلوبكم, ال يعاقبكم اهللا بسبب أميانكم اليت حتلفو
  .حليم مبن عصاه حيث مل يعاجله بالعقوبة, واهللا غفور ملن تاب إليه

  
  )226(ِنَسائِِهْم تـََربُُّص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمنْ  

فإن رجعوا قبل فوات األشهر , انتظار أربعة أشهر, للذين حيلفون باهللا أن ال جيامعوا نساءهم
م, فإن اهللا غفور ملا وقع منهم من احللف بسبب رجوعهم, األربعة   .رحيم 

  
يٌع َعِليٌم َوإِ     )227(ْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ اللََّه مسَِ

, فإن اهللا مسيع ألقواهلم, وترك اجلماع, باستمرارهم يف اليمني, وإن عقدوا عزمهم على الطالق
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم مبقاصدهم

  
لُّ َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِيف أَْرَحاِمِهنَّ َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َوال حيَِ  

َوَهلُنَّ ِمْثُل ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصالحًا 
  )228(َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم  الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجالِ 

جيب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطالق مدة ثالثة أطهار أو , واملطلقات ذوات احليض
وال جيوز هلن تزوج . ليتأكدن من فراغ الرحم من احلمل; ثالث حيضات على سبيل العدة
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أن خيفني ما خلق اهللا يف أرحامهن وال حيل هلن . رجل آخر يف أثناء هذه العدة حىت تنتهي
وأزواج املطلقات . إن كانت املطلقات مؤمنات حًقا باهللا واليوم اآلخر, من احلمل أو احليض

وليس بقصد , وينبغي أن يكون ذلك بقصد اإلصالح واخلري. أحق مبراجعتهن يف العدة
على الوجه , يت عليهنمثل ال, وللنساء حقوق على األزواج. اإلضرار تعذيًبا هلن بتطويل العدة

وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة باملعروف والِقوامة على , املعروف
  .حكيم يضع كل شيء يف موضعه املناسب, واهللا عزيز له العزة القاهرة. البيت وملك الطالق

  
اٍن َوال حيَِلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّا آتـَْيُتُموُهنَّ الطَّالُق َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحسَ  

ْيِهَما ِفيَما َشْيئاً ِإالَّ َأْن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعلَ 
  )229(َها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن افْـَتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْعَتُدو 

فحكم اهللا بعد كل طلقة هو , واحدة بعد األخرى, الطالق الذي حتصل به الرجعة مرتان
أو ختلية سبيلها مع حسن معاملتها , وحسن العشرة بعد مراجعتها, إمساك املرأة باملعروف

أن تأخذوا شيًئا مما  - أيها األزواج -وال حيل لكم. ها مطلقها بسوءوأال يذكر , بأداء حقوقها
فحينئذ , إال أن خياف الزوجان أال يقوما باحلقوق الزوجية, أعطيتموهن من املهر وحنوه
فال حرج , فإن خاف األولياء عدم إقامة الزوجني حدود اهللا, يعرضان أمرمها على األولياء

تلك األحكام هي حدود اهللا الفاصلة . لزوج مقابل طالقهاعلى الزوجني فيما تدفعه املرأة ل
ومن يتجاوز حدود اهللا تعاىل فأولئك هم الظاملون , فال تتجاوزوها, بني احلالل واحلرام

  .أنفسهم بتعريضها لعذاب اهللا

  
َرُه فَِإْن طَلَّقَ   َها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن فَِإْن طَلََّقَها َفال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تَنِكَح َزْوجًا َغيـْ

  )230(يـَتَـرَاَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه يـُبَـيـِّنـَُها ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

فال حتلُّ له إال إذا تزوجت رجال غريه زواًجا صحيًحا , فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة
فإن طلقها الزوج , ال بنية حتليل املرأة لزوجها األول, ويكون الزواج عن رغبةوجامعها فيه 
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ا فال إمث على املرأة وزوجها األول أن يتزوجا بعقد , اآلخر أو مات عنها وانقضت عد
وتلك . إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام اهللا اليت شرعها للزوجني, ومهر جديد, جديد

ا; لقوم يعلمون أحكامه وحدوده أحكام اهللا احملددة يبينها م املنتفعون    .أل

  
ُكوُهنَّ َوِإَذا طَلَّْقُتْم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوال ُمتْسِ  

 تـَتَِّخُذوا آيَاِت اللَِّه ُهُزوًا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه ِضرَارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َوال
 ِبُكلِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ 

  )231(َشْيٍء َعِليٌم 

ن وإذا طَلَّقـــتم النســـاء فقـــاربن انتهـــاء ونيـــتكم القيـــام حبقـــوقهن علـــى الوجـــه , فراجعـــوهن, عـــد
ن, املستحســــن شــــرًعا وعرفًــــا واحــــذروا أن تكــــون مــــراجعتهن . أو اتركــــوهن حــــىت تنقضــــي عــــد

ــــن ألجــــل االعتــــداء علــــى حقــــوقهن ومــــن يفعــــل ذلــــك فقــــد ظلــــم نفســــه . بقصــــد اإلضــــرار 
واذكــــروا نعمــــة اهللا علــــيكم  .وال تتخــــذوا آيــــات اهللا وأحكامــــه لعًبــــا وهلــــًوا, باســــتحقاقه العقوبــــة

واشـــكروا لـــه , واذكـــروا مـــا أنـــزل اهللا علـــيكم مـــن القـــرآن والســـنة. باإلســـالم وتفصـــيل األحكـــام
ذا, سبحانه على هذه النعم اجلليلة , فخـافوا اهللا وراقبـوه, وخيـوفكم مـن املخالفـة, يُذكِّركم اهللا 
  .ال مبا يستحقوسيجازي ك, ال خيفى عليه شيء, واعلموا أن اهللا عليم بكل شيء

  
نَـُهْم َوِإَذا طَلَّْقُتْم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوا بـَيْـ  

ى َلُكْم َوَأْطَهُر بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلُكْم أَزْكَ 
  )232(َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 

ن مـــن غـــري مراجعـــة هلـــن أيهـــا -فـــال تضـــيقوا , واذا طلَّقـــتم نســـاءكم دون الـــثالث وانتهـــت عـــد
وحـدث , على املطلقات مبنعهن من العودة إىل أزواجهن بعقـد جديـد إذا أردن ذلـك -األولياء

إن تـَْرَك . لك يوعظ به من كان منكم صادق اإلميان باهللا واليوم اآلخرذ. الرتاضي شرًعا وعرفًا
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م أكثر مناء وطهـارة ألعراضـكم وأعظـم منفعـة وثوابًـا , العضل ومتكني األزواج من نكاح زوجا
  .واهللا يعلم ما فيه صالحكم وأنتم ال تعلمون ذلك. لكم

  
اِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ كَ  

َلِدِه وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبوَ 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك  فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـَرَاٍض ِمنـْ

اللََّه  أََرْدُمتْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا أَْوالدَُكْم َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا
  )233(ا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه مبَِ 

وجيـب علـى اآلبـاء , وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن مدة سنتني كاملتني ملن أراد إمتام الرضـاعة
ن ألن ; على الوجه املستحسـن شـرًعا وعرفًـا, أن يكُفلوا للمرضعات املطلقات طعامهن وكسو

ا املولــــود وســــيلة للمضــــارة وال حيــــل للوالــــدين أن جيعلــــو , اهللا ال يكلــــف نفًســــا إال قــــدر طاقتهــــا
وجيــب علــى الــوارث عنــد مــوت الوالــد مثــل مــا جيــب علــى الوالــد قبــل موتــه مــن النفقــة , بينهمــا

فـــإن أراد الوالـــدان فطـــام املولـــود قبـــل انتهـــاء الســـنتني فـــال حـــرج عليهمـــا إذا تراضـــيا . والكســـوة
لى إرضاع املولود مـن وإن اتفق الوالدان ع. ليصال إىل ما فيه مصلحة املولود; وتشاورا يف ذلك

إذا سلَّم الوالد لألم حقَّها، وسلَّم للمرضعة أجرهـا , مرضعة أخرى غري والدته فال حرج عليهما
ــــــاس ــــــع أحــــــوالكم. مبــــــا يتعارفــــــه الن , واعلمــــــوا أن اهللا مبــــــا تعملــــــون بصــــــري, وخــــــافوا اهللا يف مجي

  .وسيجازيكم على ذلك

  
أَْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُرونَ  

  )234(َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

جيــب علــيهن االنتظــار بأنفســهن مــدة أربعــة , ويرتكــون زوجــات بعــدهم, والــذين ميوتــون مــنكم
فـــإذا انتهـــت املـــدة , وال يتـــزوجن, وال يتـــزيَّنَّ , ال خيـــرجن مـــن منـــزل الزوجيـــة, أشـــهر وعشـــرة أيـــام

والـزواج , والتـزين, املذكورة فـال إمث علـيكم يـا أوليـاء النسـاء فيمـا يفعلـن يف أنفسـهن مـن اخلـروج
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وسـيجازيكم , خبـري بأعمـالكم ظاهرهـا وباطنهـا واهللا سـبحانه وتعـاىل. على الوجـه املقـرر شـرًعا
  .عليها

  
ُكْم َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء أَْو َأْكَننُتْم ِيف أَنُفِسُكْم َعِلَم اللَُّه أَنَّ  

قـَْوًال َمْعُروفًا َوال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتَّ  َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن ال تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه غَ  ُفوٌر َحِليٌم يـَبـْ

)235(  

ن طلــــب الــــزواج بالنســــاء املتــــوىفَّ عــــنهنَّ فيمــــا تـَُلمِّحــــون بــــه ِمــــ -أيهــــا الرجــــال-وال إمث علــــيكم 
ن وال ذنـب علـيكم أيًضـا فيمـا أضـمرمتوه يف , أزواجهن، أو املطلقات طالقًا بائًنا يف أثناء عـد
ن ــن بعــد انتهــاء عــد , علــم اهللا أنكــم ســتذكرون النســاء املعتــدَّات. أنفســكم مــن نيــة الــزواج 

لكــــم أن تــــذكروهن تلميًحــــا أو  لــــذلك أبــــاح; لضــــعفكم, ولــــن تصــــربوا علــــى الســــكوت عــــنهن
واحـذروا أن تواعـدوهن علـى النكـاح سـرًا بـالزىن أو االتفـاق علـى الــزواج يف , إضـمارًا يف الـنفس

وال تعزمـوا علـى عقــد , إال أن تقولـوا قــوال يـُْفَهـم منـه أن مثلهـا يـُْرَغــُب فيهـا األزواج, أثنـاء العـدة
ا , اهللا يعلـــم مـــا يف أنفســـكم فخـــافوه واعلمـــوا أن. النكـــاح يف زمـــان العـــدة حـــىت تنقضـــي مـــد

  .حليم على عباده ال يعجل عليهم بالعقوبة, واعلموا أن اهللا غفور ملن تاب من ذنوبه

  
َلى ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتْم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ أَْو تـَْفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتـُِّعوُهنَّ عَ  

  )236(رُُه َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه َمَتاعاً بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِنَني اْلُموِسِع َقدَ 

أو , وقبـــل أن جتـــامعوهن, إن طلقـــتم النســـاء بعـــد العقـــد علـــيهن -أيهـــا األزواج-ال إمث علـــيكم 
وإزالــــة , ودفًعــــا لوحشــــة الطــــالق, ومتِّعــــوهن بشــــيء ينــــتفعن بــــه جــــربًا هلــــن, حتــــددوا مهــــرًا هلــــن

وعلــى , علــى الغــين َقــْدر َســَعة رزقــه: وهــذه املتعــة جتــب حبســب حــال الرجــل املطلِّــق. لألحقــاد
وهـو حـق ثابـت علـى الـذين حيسـنون , متاًعـا علـى الوجـه املعـروف شـرًعا, الفقري قَـْدر مـا ميلكـه

  .إىل املطلقات وإىل أنفسهم بطاعة اهللا
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ُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم ِإالَّ َأْن يـَْعُفوَن َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسُّو  

َنُكْم إِ  نَّ اللََّه ِمبَا أَْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َوال تَنَسْوا اْلَفْضَل بـَيـْ
   )237(تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 

, ولكنكم ألزمتم أنفسكم مبهـر حمـدد هلـن, ومل جتامعوهن, وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن
فيـرتكن نصـف , إال أْن ُتسـاِمح املطلقـات, فيجب عليكم أن تعطوهن نصف املهر املتفـق عليـه

وتســاحمكم أيهــا الرجــال , أو يســمح الــزوج بــأن يــرتك للمطلقــة املهــر كلــه, املهــر املســتحق هلــن
, الفضـــل واإلحســـان بيـــنكم -أيهـــا النـــاس-وال تنســـوا , اء أقـــرب إىل خشـــية اهللا وطاعتـــهوالنســـ

يُـرغِّبكم , إن اهللا مبـا تعملـون بصـري. والتسامح يف احلقوق, وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم
  .وحيثُّكم على الفضل, يف املعروف

  
  )238(لَِّه قَانِِتَني َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِ 

ــا  -أيهــا املســلمون-حــافظوا  علــى الصــلوات اخلمــس املفروضــة باملداومــة علــى أدائهــا يف أوقا
ا ا وواجبا وقومـوا , وحافظوا علـى الصـالة املتوسـطة بينهـا وهـي صـالة العصـر, بشروطها وأركا
  .خاشعني ذليلني, يف صالتكم مطيعني هللا

  
أَْو رُْكَبانًا فَِإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُروا اللََّه َكَما َعلََّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن  فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاالً  
)239(  

ا , أو راكبـني, فإن خفتم من عدو لكم فصـلوا صـالة اخلـوف ماشـني علـى أي هيئـة تسـتطيعو
, واذكـروا اهللا فيهـا, مـنفإذا زال خـوفكم فصـلُّوا صـالة األ, أو إىل غري جهة القبلة, ولو باإلمياء

واشـكروا لـه علـى مـا علَّمكـم مـن أمـور العبـادات واألحكـام , وال تنقصوها عن هيئتهـا األصـلية
  .ما مل تكونوا على علم به
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َر ِإْخرَاجٍ   فَِإْن  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجًا َوِصيًَّة َألْزَواِجِهْم َمَتاعًا ِإَىل احلَْْوِل َغيـْ

  )240(َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِيف َما فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

أن ُميَتَّعن سنه تامة من يوم : فعليهم وصيًة هلنَّ , واألزواج الذين ميوتون ويرتكون زوجات بعدهم
وبـرًا , جـربًا خلـاطر الزوجـة; ج الورثة هلن مدة السنةبالسكىن يف منزل الزوج من غري إخرا , الوفاة

يف  -أيهـا الورثـة-فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فال إمث علـيكم . باملتوىفَّ 
, واهللا عزيــز يف ملكــه. وال حــرج علــى الزوجــات فيمــا فعلــن يف أنفســهن مــن أمــور مباحــة, ذلــك

يه والذين يتوفون منكم ويـذرون أزواًجـا : ( قوله تعاىلوهذه اآلية منسوخة ب. حكيم يف أمره و
  ).يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا

  
  )241(َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقَني  

حًقــا علــى الــذين , وللمطلقــات متــاع مــن كســوة ونفقــة علــى الوجــه املعــروف املستحســن شــرًعا
يهخيافون اهللا ويتقون   .ه يف أمره و

  
ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن      )242(َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

يبـنيِّ اهللا لكـم آياتـه وأحكامـه يف كـل مـا , مثل ذلـك البيـان الواضـح يف أحكـام األوالد والنسـاء
ا; حتتاجونه يف معاشكم ومعادكم   .لكي تعقلوها وتعملوا 

  
ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُْم اللَُّه ُموتُوا ُمثَّ َأْحَياُهْم َأملَْ تـََر ِإَىل الَّ  

  )243(ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن 

خشـــية ; وهـــم ألـــوف كثـــرية, ازهلمقصـــة الـــذين فـــرُّوا مـــن أرضـــهم ومنـــ -أيهـــا الرســـول-أمل تعلـــم 
فمــاتوا دفعــة واحــدة عقوبــة علــى فــرارهم , موتــوا: فقــال هلــم اهللا, املــوت مــن الطــاعون أو القتــال
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وليتعظــوا ويتوبــوا؟ إن اهللا لــذو , ليســتوفوا آجــاهلم; مث أحيــاهم اهللا تعــاىل بعــد مــدة, مــن قــدر اهللا
  .يشكرون فضل اهللا عليهمولكن أكثر الناس ال , فضل عظيم على الناس بنعمه الكثرية

  
يٌع َعِليٌم     )244(َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه مسَِ

علــــيم , واعلمــــوا أن اهللا مسيــــع ألقــــوالكم, الكفــــار لنصــــرة ديــــن اهللا -أيهــــا املســــلمون-وقــــاتلوا 
  .بنيَّاتكم وأعمالكم

  
نًا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضًا َحسَ  

  )245(تـُْرَجُعوَن 

فيضــاعفه لــه أضــعافا كثــرية ال , مــن ذا الــذي ينفــق يف ســبيل اهللا إنفاًقــا حســًنا احتســابًا لألجــر
, إنـــه هــو الـــرزاقف; فـــأنفقوا وال تبــالوا, حتصــى مــن الثـــواب وحســن اجلـــزاء؟ واهللا يقــبض ويبســط

, لـه احلكمـة البالغـة يف ذلـك, ويوسـعه علـى آخـرين, ُيضيِّق على َمن يشاء من عبـاده يف الـرزق
  .فيجازيكم على أعمالكم, وإليه وحده ترجعون بعد املوت

  
ْث لََنا َمِلكًا نـَُقاِتْل ِيف َأملَْ تـََر ِإَىل اْلَمٍإل ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِيبٍّ َهلُْم ابـْعَ  

َل ِيف َسِبيِل َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا قَالُوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاتِ 
ُهْم َواللَُّه َعِليٌم  اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـَْنائَِنا فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهمْ  اْلِقَتاُل تـََولَّْوا ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ

  ) 246(بِالظَّاِلِمَني 

حـني ; قصة األشراف والوجهاء من بين إسرائيل من بعد زمان موسى -أيها الرسول-أمل تعلم 
. ويقاتلون أعداءهم يف سبيل اهللا, جيتمعون حتت قيادته, طلبوا من نبيهم أن يويل عليهم ملكا

; هل األمر كمـا أتوقعـه إْن فُـِرض علـيكم القتـال يف سـبيل اهللا أنكـم ال تقـاتلون: قال هلم نبيهم
وأي مـــانع مينعنـــا عـــن : قـــالوا مســـتنكرين توقـــع نبـــيهم, فـــإين أتوقـــع جبـــنكم وفـــراركم مـــن القتـــال
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سـر؟ فلمـا وأبعـدنا عـن أوالدنـا بالقتـل واأل, وقد َأْخَرَجَنا عـدوُّنا مـن ديارنـا, القتال يف سبيل اهللا
إال قلـيال مـنهم ثبتـوا , فرض اهللا عليهم القتال مع املِلك الذي عيَّنه هلم َجبُنـوا وفـرُّوا عـن القتـال

  .واهللا عليم بالظاملني الناكثني عهودهم. بفضل اهللا

  
َنا َوَحنُْن َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن لَ  ُه اْلُمْلُك َعَليـْ

 اْلِعْلِم َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وَملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمْن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِيف 
  )247(َواجلِْْسِم َواللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

يقـودكم لقتـال عـدوكم  , إن اهللا قد أرسل إلـيكم طـالوت َمِلًكـا إجابـة لطلـبكم: ال هلم نبيهموق
وهـو ال يسـتحق ذلـك؟ , كيف يكون طالوت َمِلًكا علينـا: قال كرباء بين إسرائيل. كما طلبتم

ـــا يف , وال مـــن بيـــت النبـــوة, ألنـــه لـــيس مـــن ســـبط امللـــوك ومل يـُْعـــط كثـــرة يف األمـــوال يســـتعني 
إن اهللا : قـال هلـم نبـيهم. ألننا من سبط امللوك ومن بيت النبوة; حن أحق بامللك منهفن, ملكه

وزاده َســَعة يف العلــم وقــوة يف اجلســم ليجاهــد , اختــاره علــيكم وهــو ســبحانه أعلــم بــأمور عبــاده
علـيم , واهللا واسـع الفضـل والعطـاء, واهللا مالك امللك يعطي ملكه َمن يشـاء مـن عبـاده. العدو

  .ال خيفى عليه شيء, مورحبقائق األ

  
ا تـََرَك آُل َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكْم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ  

  )248(ْؤِمِنَني ُموَسى َوآُل َهاُروَن َحتِْمُلُه اْلَمالِئَكُة ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكنُتْم مُ 

وكـان أعــداؤهم قــد -إن عالمــة ملكــه أن يـأتيكم الصــندوق الـذي فيــه التــوراة : وقـال هلــم نبـيهم
وفيه بقية من بعض أشياء تركها , فيه طمأنينة من ربكم تثبت قلوب املخلصني -انتزعوه منهم

م برهـان إن يف ذلـك ألعظـ. مثل العصا وفُتـات األلـواح حتملـه املالئكـة, آل موسى وآل هارون
  .إن كنتم مصدقني باهللا ورسله, لكم على اختيار طالوت ملًكا عليكم بأمر اهللا

  
ملَْ فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِاْجلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَمْن  
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ُهْم فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمْن اْغتَـ  َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ
َكْم ِمْن   آَمُنوا َمَعُه قَالُوا ال طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِجبَالُوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو اللَّهِ 

  )249(َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِيَن ِفَئٍة قَِليَلٍة 

إن اهللا ممتحـنكم علـى الصـرب بنهـر أمـامكم : فلما خرج طالوت جبنوده لقتال العمالقة قـال هلـم
وال يصــلح , فمــن شــرب مــنكم مــن مــاء النهــر فلــيس مــين, ليتميَّــز املــؤمن مــن املنــافق; تعربونــه

إال َمـن تـرخَّص , ألنـه مطيـع ألمـري وصـاحل للجهـاد; ومن مل يذق املاء فإنه مين, للجهاد معي
وأفرطــوا يف , فلمــا وصــلوا إىل النهــر انكبــوا علــى املــاء. واغــرتف ُغْرفــة واحــدة بيــده فــال لــوم عليــه

وحينئـــذ , واكتفـــوا بُغْرفـــة اليـــد, إال عـــدًدا قلـــيال مـــنهم صـــربوا علـــى العطـــش واحلـــر, الشـــرب منـــه
وهم ثالمثائـة وبضـعة عشـر رجـال -وملا عرب طالوت النهر هو والقلة املؤمنة معه . ختلف العصاة
م, ملالقــاة العــدو , ال قــدرة لنــا اليــوم جبــالوت وجنــوده األشــداء: قــالوا, ورأوا كثــرة عــدوهم وعــدَّ

م بــاهللا وقدرتــه قــائلني, فأجــاب الــذين يوقنــون بلقــاء اهللا كــم مــن مجاعــة قليلــة : يُــذَكِّرون إخــوا
واهللا مـــع الصـــابرين بتوفيقـــه . غلبـــت بـــإذن اهللا وأمـــره مجاعـــة كثـــرية كـــافرة باغيـــة, نـــة صـــابرةمؤم

  .وحسن مثوبته, ونصره

  
َنا َصْربًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعلَ   ى اْلَقْوِم َوَلمَّا بـََرُزوا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

  )250(اْلَكاِفرِيَن 

: فزعــوا إىل اهللا بالــدعاء والضــراعة قــائلني, ورأوا اخلطــر رأي العــني, وملــا ظهــروا جلــالوت وجنــوده
ال تفـر ِمـن , واجعلها راسخة يف قتـال العـدو, وثبت أقدامنا, ربنا أنزل على قلوبنا صربًا عظيًما

  .وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين, هول احلرب

  
ْذِن اللَِّه َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء َوَلْوال َدْفُع فـََهَزُموُهْم بِإِ  

  )251(اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدْت اَألْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَني 
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وأعطــى اهللا عــز وجــل , جــالوَت قائــَد اجلبــابرة -عليــه الســالم-قتــل داود و , فهزمــوهم بــإذن اهللا
ولــوال أن يــدفع اهللا . وَعلَّمـه ممــا يشــاء مــن العلــوم, داود بعـد ذلــك امللــك والنبــوة يف بــين إســرائيل

, وهــم أهــل املعصــية هللا والشــرك بــه, بعًضــا -وهــم أهــل الطاعــة لــه واإلميــان بــه-بــبعض النــاس 
ـــن الطغيـــان, كفـــرلفســـدت األرض بغلبـــة ال ولكـــن اهللا ذو فضـــل علـــى , وأهـــل املعاصـــي, ومتكُّ

  .املخلوقني مجيًعا

  
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلَني     )252(تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ

  .وإنك ملن املرسلني الصادقني, بالصدق -أيها النيب-نقصُّها عليك , تلك حجج اهللا وبراهينه
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  اجلزء الثالث

َنـــا  ُهْم َمـــْن َكلَّـــَم اللَّـــُه َوَرفَـــَع بـَْعَضـــُهْم َدَرَجـــاٍت َوآتـَيـْ ـــْلَنا بـَْعَضـــُهْم َعَلـــى بـَْعـــٍض ِمـــنـْ تِْلـــَك الرُُّســـُل َفضَّ
بـَْعــِدِهْم ِمــْن ِعيَســى ابْــَن َمــْرَميَ اْلبَـيـَِّنــاِت َوأَيَّــْدنَاُه بِــُروِح اْلُقــُدِس َولَــْو َشــاَء اللَّــُه َمــا اقْـَتَتــَل الَّــِذيَن ِمــْن 

ــ ــْو َشــاَء اللَّــُه َم ُهْم َمــْن َكَفــَر َوَل ُهْم َمــْن آَمــَن َوِمــنـْ ا بـَْعــِد َمــا َجــاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّنــاُت َوَلِكــْن اْختَـَلُفــوا َفِمــنـْ
  )253(اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيُد 

فمـنهم َمـن  : اهللا بـه علـيهم حبسـب مـا مـنَّ , هؤالء الرسل الكـرام فضَّـل اهللا بعضـهم علـى بعـض
ويف هـذا إثبـات صـفة الكـالم هللا عـز وجـل , كلمه اهللا كموسى وحممد عليهما الصالة والسالم

, ومـنهم َمـن رفعـه اهللا درجـاٍت عاليـًة كمحمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم, على الوجه الالئق جبالله
وآتــى اهللا تعــاىل . ذلــك وغــري, وتفضــيل أمتــه علــى مجيــع األمــم, وخــتم النبــوة بــه, بعمــوم رســالته

كــإبراء َمــن ولــد أعمــى بــإذن اهللا , عيســى ابــن مــرمي عليــه الســالم البينــات املعجــزات البــاهرات
ولـو شـاء . وأيده جبربيل عليه السالم, وكإحيائه املوتى بإذن اهللا, وَمن به برص بإذن اهللا, تعاىل

م البينـات مـا اقتتلـوااهللا أال يقتتل الذين جاؤوا ِمن بعد هؤالء الرسل ِمن بعد ما جـا ولكـن , ء
ولـو شـاء اهللا . ومـنهم َمـن أصـر علـى كفـره, فمنهم َمن ثبت على إميانـه: وقع االختالف بينهم

ولكـن اهللا يوفـق َمـن يشـاء لطاعتـه , ما اقتتلـوا, املوجب لالقتتال, بعد ما وقع االختالف بينهم
  .ا يشاء وخيتارفيعصيه ويكفر به، فهو يفعل م, وخيذل َمن يشاء, واإلميان به

  

ال َشــَفاَعٌة يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا أَنِفُقــوا ِممَّــا َرَزقْـَنــاُكْم ِمــْن قـَْبــِل َأْن يَــْأِيتَ يـَــْوٌم ال بـَْيــٌع ِفيــِه َوال ُخلَّــٌة وَ  
  )254(َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن 

ديه أخرجوا الزكاة وتصدَّقوا ممـا أعطـاكم , املفروضة يا من آمنتم باهللا وصدَّقتم رسوله وعملتم 
وال مـال تفتـدون بـه أنفسـكم ِمـن عـذاب , اهللا قبل جمـيء يـوم القيامـة حـني ال بيـع فيكـون ربـح
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والكــــافرون هــــم . وال شــــافع ميلــــك ختفيــــف العــــذاب عــــنكم, وال صــــداقة صــــديق تُنقــــذكم, اهللا
  .الظاملون املتجاوزون حدود اهللا

  

َوَمـا ِيف اَألْرِض َمـْن  يُّ اْلَقيُّـوُم ال تَْأُخـُذُه ِسـَنٌة َوال نـَـْوٌم لَـُه َمـا ِيف السَّـَمَواتِ اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْ  
 ِعْلِمـِه َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَـْنيَ أَيْـِديِهْم َوَمـا َخْلَفُهـْم َوال حيُِيطُـوَن ِبَشـْيٍء ِمـنْ 

  )255(َواَألْرَض َوال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواتِ ِإالَّ ِمبَا َشاَء 

احليُّ الذي له مجيع معـاين احليـاة الكاملـة كمـا , اهللا الذي ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو
كـل مـا يف السـموات , نوم وال, نعاس: ال تأخذه ِسَنة أي, القائم على كل شيء, يليق جبالله

حمـــيط علمـــه جبميـــع , وال يتجاســـر أحـــد أن يشـــفع عنـــده إال بإذنـــه, ومـــا يف األرض ملـــك لـــه
ومـا , يعلم ما بني أيدي اخلالئق من األمـور املسـتقبلة, الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها

ا أعلمــه اهللا وال َيطَّلــُع أحـد مــن اخللــق علـى شــيء مــن علمـه إال مبــ, خلفهـم مــن األمـور املاضــية
ـــه جـــل -هـــو موضـــع قـــدمي الـــرب : والكرســـي, وســـع كرســـيه الســـموات واألرض. وأطلعـــه علي

وهــــو العلــــي بذاتــــه , وال يثقلــــه ســــبحانه حفظهمــــا, وال يعلــــم كيفيتــــه إال اهللا ســــبحانه -جاللــــه
وهــذه اآليــة أعظــم آيــة . اجلــامع جلميــع صــفات العظمــة والكربيــاء, وصــفاته علــى مجيــع خملوقاتــه

  ).آية الكرسي: (وتسمى, يف القرآن

  

ــــْد   ــــْر بِالطَّــــاُغوِت َويـُــــْؤِمْن بِاللَّــــِه فـََق ــــْن الَغــــيِّ َفَمــــْن َيْكُف َ الرُّْشــــُد ِم ــــنيَّ ــــْد تـَبَـ يِن َق ــــدِّ ال ِإْكــــرَاَه ِيف ال
يٌع َعِليٌم    )256(اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ

فالــدالئل , ح آياتــه ال ُحيتــاج إىل اإلكــراه عليــه ملــن تُقبــل مــنهم اجلزيــةلكمــال هــذا الــدين واتضــا 
ا احلـق مـن الباطـل َفَمـن يكفـر بكـل مـا ُعبِـد مـن دون اهللا . واهلـدى مـن الضـالل, بينة يتضح 

واستمســك مــن الــدين بــأقوى ســبب ال , فقــد ثبــت واســتقام علــى الطريقــة املثلــى, ويــؤمن بــاهللا
م, ال عبادهواهللا مسيع ألقو . انقطاع له   .وسيجازيهم على ذلك, عليم بأفعاهلم ونيا
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ــــاُؤُهْم الطَّــــاغُ   ــــُروا أَْولَِي ــــْن الظُُّلَمــــاِت ِإَىل النُّــــوِر َوالَّــــِذيَن َكَف ــــوا ُخيْــــرُِجُهْم ِم وُت اللَّــــُه َوِيلُّ الَّــــِذيَن آَمُن
  )257(اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ُخيْرُِجونـَُهْم ِمْن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّ 

والذين  . إىل نور اإلميان, خيرجهم من ظلمات الكفر, اهللا يتوىل املؤمنني بنصره وتوفيقه وحفظه
م مــن دون اهللا م مــن نــور , كفــروا أنصــارهم وأوليــاؤهم األنــداد واألوثــان الــذين يعبــدو ُخيرجــو

هـم فيهـا بـاقون بقـاء أبـديًا ال , زمـون هلـاأولئـك أصـحاب النـار املال, اإلميان إىل ظلمات الكفر
  .خيرجون منها

  

ـــرَاِهيُم َريبِّ الَّـــذِ   ـــرَاِهيَم ِيف َربِّـــِه َأْن آتَـــاُه اللَّـــُه اْلُمْلـــَك ِإْذ قَـــاَل ِإبـْ ي ُحيِْيـــي َأَملْ تـَـــَر ِإَىل الَّـــِذي َحـــاجَّ ِإبـْ
ــرَاِهيُم فَــِإنَّ  َــا ِمــْن  َوُميِيــُت قَــاَل أَنَــا ُأْحِيــي َوأُِميــُت قَــاَل ِإبـْ ــْمِس ِمــْن اْلَمْشــرِِق فَــْأِت ِ اللَّــَه يَــْأِيت بِالشَّ

  )258(اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

أعجب ِمن حال هـذا الـذي جـادل إبـراهيم عليـه السـالم يف توحيـد  -أيها الرسول-هل رأيت 
ْلك فتجربَّ وسـأل إبـراهيمَ ألن اهللا; اهللا تعاىل وربوبيته

ُ
: َمـن ربـُّك؟ فقـال عليـه السـالم:  أعطاه امل

: قــال, فهــو املتفــرد باإلحيــاء واإلماتــة, ويســلبها احليــاة فتمــوت, ريب الـذي حييــي اخلالئــق فتحيــا
َلــه, أنــا أحيــي وأميــت : فقــال لــه إبــراهيم, وأســتبقي َمــن أردت اســتبقاءه, أي أقتــل َمــن أردُت قـَتـْ

ــنَّة اإلهليــة بــأن , أعبــده يــأيت بالشــمس مــن املشــرقإن اهللا الــذي  فهــل تســتطيع تغيــري هــذه السُّ
شـأنه شـأن الظـاملني ال يهـديهم , فتحـريَّ هـذا الكـافر وانقطعـت حجتـه; جتعلها تأيت من املغرب
  .اهللا إىل احلق والصواب

  

َـا َفَأَماتَـُه  أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريَـٍة َوِهـَي َخاِويَـٌة َعلَـى ُعُروِشـَها قَـالَ   َأىنَّ ُحيْيِـي َهـِذِه اللَّـُه بـَْعـَد َمْوِ
 َعــاٍم اللَّــُه ِمائَــَة َعــاٍم ُمثَّ بـََعثَــُه َقــاَل َكــْم لَِبْثــَت َقــاَل لَِبْثــُت يـَْومــاً أَْو بـَْعــَض يـَــْوٍم َقــاَل بَــْل لَِبْثــَت ِماَئــةَ 
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ِإَىل ِمحَارَِك َولَِنْجَعلَـَك آيَـًة لِلنَّـاِس َوانظُـْر ِإَىل اْلِعظَـاِم  فَانظُْر ِإَىل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّْه َوانظُْر 
َ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر    )259(َكْيَف نُنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْماً فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

ـــدَّ  -أيهـــا الرســـول-أو هـــل رأيـــت  وَخـــَوْت علـــى , مت دورهـــامثـــل الـــذي مـــرَّ علـــى قريـــة قـــد 
ا؟ فأماته اهللا مائـة عـام: فقال, عروشها , مث ردَّ إليـه روحـه, كيف حييي اهللا هذه القرية بعد مو
فـأخربه بأنـه بقـي , بقيـت يوًمـا أو بعـض يـوم: كم قدر الزمان الـذي لبثـت ميتًـا؟ قـال: وقال له

مــا اهللا مــن التغــريُّ هــذه املــدة وكيــف حفظه, وأمــره أن ينظــر إىل طعامــه وشــرابه, ميًتــا مائــة عــام
ـــه, الطويلـــة ـــا متفرقـــة؟ وقـــال ل ـــاه اهللا بعـــد أن كـــان عظاًم : وأمـــره أن ينظـــر إىل محـــاره كيـــف أحي

وأمـره أن ينظـر , داللة ظاهرة على قدرة اهللا على البعـث بعـد املـوت: أي, ولنجعلك آية للناس
يكسـوها بعـد االلتئـام  مث, ويصـل بعضـها بـبعض, إىل العظام كيف يرفع اهللا بعضها على بعض

وأنـه علـى كـل شـيء , مث يعيد فيها احلياة؟ فلما اتضح له ذلـك ِعيانًـا اعـرتف بعظمـة اهللا, حلًما
  .وصار آية للناس, قدير

  

قـَْلـِيب قَـاَل َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْي اْلَمْوَتى قَاَل أَوََملْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمـِئنَّ  
تِيَنــَك َفُخــْذ أَْربـََعــًة ِمــْن الطَّــْريِ َفُصــْرُهنَّ ِإلَْيــَك ُمثَّ اْجَعــْل َعَلــى ُكــلِّ َجَبــٍل ِمــنـُْهنَّ ُجــْزءاً ُمثَّ اْدُعُهــنَّ يَأْ 

  )260(َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

أَوَمل تــؤمن؟ : فقــال اهللا لــه, لبعــثطلــب إبــراهيم مــن ربــه أن يريــه كيفيــة ا -أيهــا الرســول-واذكــر 
فخـذ أربعـة مـن الطـري فاضـممهن : قال, ولكن أطلب ذلك ألزداد يقيًنا على يقيين, بلى: قال

. مث نــاِدهن يأتينــك مســرعات, مث اجعــل علــى كــل جبــل مــنهن جــزًءا, إليــك واذحبهــن وقطعهــن
ـا تـ, فـإذا كـل جـزء يعـود إىل موضـعه, فنادى إبراهيم عليه السـالم واعلـم أن . أيت مسـرعةوإذا 

  .حكيم يف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره, اهللا عزيز ال يغلبه شيء
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ٍة ِمائَــُة َمثَــُل الَّــِذيَن يُنِفُقــوَن أَْمــَواَهلُْم ِيف َســِبيِل اللَّــِه َكَمثَــِل َحبَّــٍة أَنـَْبَتــْت َســْبَع َســَناِبَل ِيف ُكــلِّ ُســْنبـُلَ  
  ) 261(اُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيشَ 

ومثل املـؤمنني الـذين ينفقـون أمـواهلم يف . وِمن أعظم ما ينتفع به املؤمنون اإلنفاُق يف سبيل اهللا
ـــا قـــد أخرجـــت ســـاقًا تشـــعب منهـــا ســـبع , ســـبيل اهللا كمثـــل حبـــة ُزرِعـــْت يف أرض طيبـــة فـــإذا 

حبسـب ,  يضـاعف األجـر ملـن يشـاءواهللا. يف كـل سـنبلة مائـة حبـة, لكل واحدة سنبلة, شعب
وهـو سـبحانه علـيم مبـن , وفضـل اهللا واسـع. ما يقوم بقلب املنفـق مـن اإلميـان واإلخـالص التـام

  .مطلع على نيات عباده, يستحقه

  

ِـْم  الَِّذيَن يُنِفُقـوَن أَْمـَواَهلُْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ُمثَّ ال يـُْتِبُعـوَن َمـا أَنَفُقـوا َمنّـاً َوال أًَذى َهلُـمْ  َأْجـُرُهْم ِعْنـَد َرِّ
  )262(َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

مث ال يتبعون ما أنفقوا مـن اخلـريات َمنّـاً علـى َمـن , الذين خيرجون أمواهلم يف اجلهاد وأنواع اخلري
ـم, أعَطوه وال أذى بقول أو ِفْعٍل يشـعره بالتفضـل عليـه م العظـيم عنـد ر خـوف وال , هلـم ثـوا

م يف هذه الدنيا, عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة   .وال هم حيزنون على شيء فا

  

ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَها أًَذى َواللَُّه َغِينٌّ َحِليٌم     )263(قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

عهــا مــن خــري مــن صــدقة يتب, كــالم طيــب وعفــو عمــا بــدر ِمــن الســائل ِمــن إحلــاٍف يف الســؤال
  .حليم ال يعاجلهم بالعقوبة, واهللا غين عن صدقات العباد. املتصدق أذى وإساءة

  

ــاَء النَّــاسِ   ــُه رَِئ ــاْلَمنِّ َواَألَذى َكالَّــِذي يُنِفــُق َماَل َوال  يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ال تـُْبِطُلــوا َصــَدقَاِتُكْم ِب
ُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـُرَاٌب َفَأَصـابَُه َوابِـٌل فـَتَـرََكـُه َصـْلداً ال يـَْقـِدُروَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َفَمثـَلُ 

  )264(َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 
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ذا شــبيه فهــ, يــا مــن آمنــتم بــاهللا واليــوم اآلخــر ال تُــْذِهُبوا ثــواب مــا تتصــدقون بــه بــاملنِّ واألذى
فمثــل , وهــو ال يــؤمن بــاهللا وال يــوقن بــاليوم اآلخــر, فيُثنــوا عليــه, بالــذي خيــرج مالــه لــرياه النــاس

فرتكــه أملــس ال , ذلــك مثــل حجــر أملــس عليــه تــراب هطــل عليــه مطــر غزيــر فــأزاح عنــه الــرتاب
 وال جيــدون شــيًئا مــن الثــواب, فكــذلك هــؤالء املــراؤون تضــمحلُّ أعمــاهلم عنــد اهللا, شــيء عليــه

م وغريها. على ما أنفقوه   .واهللا ال يوفق الكافرين إلصابة احلق يف نفقا

  

ــَوٍة َأَصــابـََها َوَمثَــُل الَّــِذيَن يُنِفُقــوَن أَْمــَواَهلُْم ابِْتَغــاَء َمْرَضــاِة اللَّــِه َوتـَْثِبيتــاً ِمــْن أَنـُْفِســِهْم َكَمثَــِل َجنَّــٍة ِبرَ   بـْ
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ فَإِ    )265(ْن َملْ ُيِصبـْ

كمثل بسـتان عظـيم , ومثل الذين ينفقون أمواهلم طلًبا لرضا اهللا واعتقاًدا راسًخا بصدق وعده
وإن مل تســقط عليــه األمطــار , فتضــاعفت مثراتــه, بــأرض عاليــة طيبــة هطلــت عليــه أمطــار غزيــرة

وكــذلك نفقــات املخلصــني تُقبــل عنــد اهللا , رذاذ املطــر ليعطــي الثمــرة املضــاعفة الغزيــرة فيكفيــه
طَِّلــع علــى الســرائر, قلَّــت أم كثُــرت, وُتضــاعف

ُ
يثيــب كــال , البصــري بــالظواهر والبــواطن, فــاهللا امل

  .حبسب إخالصه

  

ــُه َجنَّــٌة ِمــْن خنَِيــٍل َوَأْعَنــاٍب َجتْــرِي   ــُه ِفيَهــا ِمــْن ُكــلِّ أَيـَــَودُّ َأَحــدُُكْم َأْن َتُكــوَن َل ِمــْن َحتِْتَهــا األَنـَْهــاُر َل
ُ اللَّــُه الثََّمـرَاِت َوَأَصـابَُه اْلِكبَـــُر َولَـُه ُذرِّيـٌَّة ُضــَعَفاُء َفَأَصـابـََها ِإْعَصـاٌر ِفيــِه نَـاٌر فَاْحتَـَرقَـْت َكــَذِلَك يـُبَــ نيِّ

  )266(َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن 

جتري من حتـت أشـجارِه امليـاه , أن يكون له بستان فيه النخيل واألعنابأيرغب الواحد منكم 
وال يســـتطيع أن يغـــرس مثـــل هـــذا , وقـــد بلـــغ الِكـــَرب , ولـــه فيـــه مـــن كـــل ألـــوان الثمـــرات, العذبـــة
, ولـه أوالد صـغار يف حاجـة إىل هـذا البسـتان ويف هـذه احلالـة هبَّـت عليـه ريـح شـديدة, الغرس

موهك; فيها نار حمرقة فأحرقته يـأتون يـوم القيامـة وال حسـنة , ذا حال غـري املخلصـني يف نفقـا
  .فتخلصوا نفقاتكم هللا, كي تتأملوا; ومبثل هذا البيان يبنيِّ اهللا لكم ما ينفعكم. هلم
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ــا َلُكــْم ِمــْن اَألْرضِ   ُمــوا  يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا أَنِفُقــوا ِمــْن طَيَِّبــاِت َمــا َكَســْبُتْم َوِممَّــا َأْخَرْجَن َوال تـََيمَّ
يٌد    )267(اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

يا من آمنتم يب واتبعتم رسلي أنفقوا من احلالل الطيـب الـذي كسـبتموه وممـا أخرجنـا لكـم مـن 
ولــو أُعِطيتمــوه مل تأخــذوه إال إذا تغاضــيتم , ه لتعطــوه الفقــراءوال تقصــدوا الــرديء منــ, األرض

فكيـف ترضـون هللا مـا ال ترضـونه ألنفسـكم؟ واعلمـوا أن اهللا الـذي . عما فيه مـن رداءة ونقـص
  .حممود يف كل حال, مستحق للثناء, رزقكم غين عن صدقاتكم

  

ــْيطَاُن يَِعــدُُكْم اْلَفْقــَر َويَــْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشــا  ِء َواللَّــُه يَِعــدُُكْم َمْغِفــَرًة ِمْنــُه َوَفْضــًال َواللَّــُه َواِســٌع َعِلــيٌم الشَّ
)268(  

, ويغــريكم بالبخــل, هــذا البخــل واختيــار الــرديء للصــدقة مــن الشــيطان الــذي خيــوفكم الفقــر
واهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل يعـــــدكم علـــــى إنفـــــاقكم غفرانًـــــا , ويـــــأمركم باملعاصـــــي وخمالفـــــة اهللا تعـــــاىل

  .عليم باألعمال والنيَّات, واهللا واسع الفضل. قا واسعالذنوبكم ورز 

  

ُر ِإالَّ أُْولُــوا ا  ْكَمــَة فـََقــْد أُوِيتَ َخــْرياً َكِثــرياً َوَمــا يَــذَّكَّ
ألَْلَبــاِب يـُــْؤِيت احلِْْكَمــَة َمــْن َيَشــاُء َوَمــْن يـُــْؤَت احلِْ

)269(  

عـم اهللا عليـه بـذلك فقـد أعطـاه ومـن أن, يؤيت اهللا اإلصابة يف القول والفعل َمن يشاء من عباده
  .وما يتذكر هذا وينتفع به إال أصحاب العقول املستنرية بنور اهللا وهدايته. خريًا كثريًا

  

  )270(َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن نـََفَقٍة أَْو َنَذْرُمتْ ِمْن َنْذٍر فَِإنَّ اللََّه يـَْعَلُمُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر  
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مــال أو غــريه كثــري أو قليــل تتصــدقون بــه ابتغــاء مرضــات اهللا أو أوجبــتم علــى ومــا أعطيــتم مــن 
طَِّلــع علــى نيــاتكم, فــإن اهللا يعلمــه, أنفســكم شــيًئا مــن مــال أو غــريه

ُ
وســوف يثيــبكم , وهــو امل

م من عذاب اهللا, وَمن منع حق اهللا فهو ظامل. على ذلك   .والظاملون ليس هلم أنصار مينعو

  

ـٌر َلُكـْم َوُيَكفِّـُر َعـْنُكْم ِمـْن ِإْن تـُْبُدوا الصَّ   َدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإْن ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَهـا اْلُفَقـرَاَء فـَُهـَو َخيـْ
  )271(َسيَِّئاِتُكْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

ــا, إن تظهــروا مــا تتصــدقون بــه هللا فــِنْعَم مــا تصــدقتم بــه هــذا وتعطوهــا الفقــراء ف, وإن تســرُّوا 
واهللا الــذي . حمــو لــذنوبكم -مــع اإلخــالص-ويف الصــدقة , ألنــه أبعــد عــن الريــاء; أفضــل لكــم

  .وسيجازي كال بعمله, ال خيفى عليه شيء من أحوالكم, يعلم دقائق األمور

  

ْم َوَمـا تُنِفُقـوَن لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكـنَّ اللَّـَه يـَْهـِدي َمـْن َيَشـاُء َوَمـا تُنِفُقـوا ِمـْن َخـْريٍ َفألَنُفِسـكُ  
  )272(ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن 

ولكن اهللا يشرح صـدور َمـن يشـاء , مسئوال عن توفيق الكافرين للهداية -أيها الرسول-لست 
واملؤمنـون ال ينفقـون إال طلبًـا , علـيكم نـَْفُعـه مـن اهللا وما تبذلوا من مال يـَُعدْ . ويوفقه له, لدينه

َقُصــوا شــيئا مــن ذلــك, توفــوا ثوابــه -خملصــني هللا-ومــا تنفقــوا مــن مــال . ملرضــاة اهللا ويف . وال تـُنـْ
  .اآلية إثبات صفة الوجه هللا تعاىل على ما يليق به سبحانه

  

ــاَء  لِلُفَقــرَاِء الَّــِذيَن ُأْحِصــُروا ِيف َســِبيِل اللَّــِه ال  َيْســَتِطيُعوَن َضــْرباً ِيف اَألْرِض َحيَْســبـُُهْم اْجلَاِهــُل َأْغِنَي
ِه َعلِــيٌم ِمـْن التـََّعفُّـِف تـَْعــرِفـُُهْم ِبِسـيَماُهْم ال َيْسـأَُلوَن النَّــاَس ِإْحلَافـاً َوَمـا تُنِفُقــوا ِمـْن َخـْريٍ فَــِإنَّ اللَّـَه بِـ

)273(  
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طلبًـا للـرزق الشـتغاهلم باجلهـاد ; سـتطيعون السـفراجعلوا صدقاتكم لفقراء املسلمني الـذين ال ي
تعـرفهم , لـتعففهم عـن السـؤال; يظـنهم َمـن ال يعـرفهم غـري حمتـاجني إىل الصـدقة, يف سبيل اهللا

م وآثـــار احلاجـــة فـــيهم ـــوا يف , ال يســـألون النـــاس بالُكليَّـــة, بعالمـــا وإن ســـألوا اضـــطرارًا مل يُِلحُّ
وسـيجزي عليـه أوفـر , اهللا فـال خيفـى علـى اهللا شـيء منـهوما تنفقوا ِمـن مـال يف سـبيل . السؤال

  .اجلزاء وأمتَّه يوم القيامة

  

ِــْم َوال َخــوْ   ٌف َعَلــْيِهْم الَّــِذيَن يُنِفُقــوَن أَْمــَواَهلُْم بِاللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر ِســرّاً َوَعالنَِيــًة فـََلُهــْم َأْجــُرُهْم ِعْنــَد َرِّ
يَـْأُكُلوَن الرِّبَـا ال يـَُقوُمـوَن ِإالَّ َكَمـا يـَُقـوُم الـَِّذي يـََتَخبَّطُـُه الشَّـْيطَاُن  الَِّذينَ ) 274(َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحـلَّ اللَّـُه اْلبَـْيـَع َوَحـرََّم الرِّبَـا فَ  َمـْن َجـاَءُه َمْوِعظَـٌة ِمْن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ
انتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهـْم ِفيَهـا َخالِـُدوَن ِمْن َربِِّه فَ 

)275(  

ـــارًا مســـرِّين ومعلنـــني ـــم, الـــذين ُخيْرجـــون أمـــواهلم مرضـــاة هللا لـــيال و وال , فلهـــم أجـــرهم عنـــد ر
م مـــن حظـــوظ  وال, خـــوف علـــيهم فيمـــا يســـتقبلونه مـــن أمـــر اآلخـــرة هـــم حيزنـــون علـــى مـــا فـــا

ذلــك التشــريع اإلهلــي احلكــيم هــو منهــاج اإلســالم يف اإلنفــاق ملــا فيــه ِمــن ســدِّ حاجــة . الــدنيا
ابتغــاء وجــه ; وحتقيــق التعــاون علــى الــرب والتقــوى, وتطهــري مــال األغنيــاء, الفقــراء يف كرامــة وعــزة
ال يقومـــون يف  -يـــادة علـــى رأس املـــالوهـــو الز -الـــذين يتعـــاملون بالربـــا  اهللا دون قهـــر أو إكـــراه

ــم قــالوا; اآلخــرة مــن قبــورهم إال كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن اجلنــون إمنــا : ذلــك أل
م اهللا, ويؤدي إىل زيادة املال, يف أن كال منهما حالل, البيع مثل الربا وبـنيَّ أنـه أحـل , فأكذ

وملــا يف الربــا مــن اســتغالل , ألفــراد واجلماعــاتملــا يف البيــع والشــراء مــن نفــع ل; البيــع وحــرَّم الربــا
ي اهللا عن الربا فارتـدع. وضياع وهالك فلـه مـا مضـى قبـل أن يبلغـه التحـرمي ال إمث , فمن بلغه 

فــإن اســتمرَّ علــى توبتــه فــاهللا ال يضــيع أجــر , وأمــره إىل اهللا فيمــا يســتقبل مــن زمانــه, عليــه فيــه
ــي اهللا عنــهومــن عــاد إىل الربــا ففعلــه بعــد ب, احملســنني وقامــت , فقــد اســتوجب العقوبــة, لوغــه 

  )َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ : (وهلذا قال سبحانه, عليه احلجة



www.islamguiden.com 

 90

  

  )276(َميَْحُق اللَُّه الرِّبَا َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم  

فـــال ينتفـــع بـــه، وينمـــي الصـــدقات ويكثرهـــا، , رم صـــاحبه بركـــة مالـــهيـــذهب اهللا الربـــا كلـــه أو حيـــ
, واهللا ال حيـــب كـــل ُمِصـــرٍّ علـــى كفـــره. ويبـــارك هلـــم يف أمـــواهلم, ويضـــاعف األجـــر للمتصـــدقني

  .متماٍد يف اإلمث واحلرام ومعاصي اهللا, ُمْسَتِحلٍّ أكل الربا

  

ِـْم َوال َخـْوٌف ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوأَقَ   اُموا الصَّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنـَد َرِّ
  )277(َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

, وأدَّوا الصـــالة كمـــا أمـــر اهللا ورســـوله, وعملـــوا األعمـــال الطيبـــة, إن الـــذين صـــدقوا اهللا ورســـوله
ـم عنـد, وأخرجوا زكاة أمواهلم ـم ورازقهـم هلم ثواب عظـيم خـاص  وال يلحقهـم خـوف يف , ر

م م من حظوظ دنياهم, آخر   .وال حزن على ما فا

  

  )278(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمْن الرِّبَا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني  

لكـم مـن زيـادة علـى رؤوس واتركـوا طلـب مـا بقـي , يا مـن آمنـتم بـاهللا واتبعـتم رسـوله خـافوا اهللا
  .إن كنتم حمققني إميانكم قوال وعمال, أموالكم اليت كانت لكم قبل حترمي الربا

  

وَن َوال َفــِإْن َملْ تـَْفَعُلــوا َفــْأَذنُوا ِحبَــْرٍب ِمــْن اللَّــِه َوَرُســولِِه َوِإْن تـُْبــُتْم فـََلُكــْم ُرُءوُس أَْمــَواِلُكْم ال َتْظِلُمــ 
  )279(ُتْظَلُموَن 
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ـــاكم اهللا عنـــه فاســـتيقنوا حبـــرب مـــن اهللا ورســـولهفـــإن مل وإن رجعـــتم إىل ربكـــم ,  ترتـــدعوا عمـــا 
ال َتْظلمون أحًدا بأخذ ما زاد علـى , وتركتم َأْكَل الربا فلكم َأْخُذ ما لكم من ديون دون زيادة

  .وال يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم, رؤوس أموالكم

  

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة إِ   ُقوا َخيـْ   )280(َىل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ

, وإن كان املدين غري قادر على السداد فـأمهلوه إىل أن ييسِّـر اهللا لـه رزقًـا فيـدفع إلـيكم مـالكم
إن كنـــتم تعلمـــون , وإن ترتكـــوا رأس املـــال كلـــه أو بعضـــه وتضـــعوه عـــن املـــدين فهـــو أفضـــل لكـــم

  .وأنَّه خري لكم يف الدنيا واآلخرة, ذلكَفْضَل 

  

  )281(َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن  

حيــث تعرضــون علــى اهللا , وهــو يــوم القيامــة, يوًمــا ترجعــون فيــه إىل اهللا -أيهــا النــاس-واحــذروا 
ويف اآليـة . فيجازي كل واحد منكم مبـا عمـل مـن خـري أو شـر دون أن ينالـه ظلـم, ليحاسبكم

تكميـــل لإلميـــان وحقوقـــه مـــن إقـــام , إشـــارة إىل أن اجتنـــاب مـــا حـــرم اهللا مـــن املكاســـب الربويـــة
  .الصالة وإيتاء الزكاة وعمل الصاحلات

  

ـَنُكْم َكاتِـٌب بِاْلَعـْدِل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأجَ   ٍل ُمَسمًّى فَـاْكتُُبوُه َوْلَيْكتُـْب بـَيـْ
َه َربـَُّه َوال َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْملِـْل الـَِّذي َعَلْيـِه اْحلَـقُّ َوْلَيتَّـِق اللَّـ

ـــِإْن َكـــاَن الَّـــذِ  ـــُه َشـــْيئاً َف ـــْبَخْس ِمْن ـــَو يـَ ـــِه احلَْـــقُّ َســـِفيهاً أَْو َضـــِعيفاً أَْو ال َيْســـَتِطيُع َأْن ميُِـــلَّ ُه ي َعَلْي
َرأَتَاِن ِممَّْن فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َملْ َيُكونَا َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َوامْ 

ـَهَداُء ِإَذا َمـا ُدُعـوا تـَْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء أَ  َر ِإْحَداُمهَا اُألْخـَرى َوال يَـْأَب الشُّ ْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكِّ
ِة َوأَْدَىن َأالَّ َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغرياً أَْو َكِبرياً ِإَىل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد اللَّـِه َوأَقْــَوُم لِلشَّـَهادَ 



www.islamguiden.com 

 92

ـَنُكْم فـَلَـْيَس َعلَـْيُكْم ُجنَـاٌح َأالَّ َتْكتُُبوَهـا َوَأْشـِهدُ تـَْرتَابُ  وا وا ِإالَّ َأْن َتُكـوَن ِجتَـارًَة َحاِضـَرًة تُـِديُرونـََها بـَيـْ
ُكـْم اللَّـُه مُ ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوال ُيَضارَّ َكاتِـٌب َوال َشـِهيٌد َوِإْن تـَْفَعلُـوا فَِإنـَُّه ُفُسـوٌق ِبُكـْم َواتـَُّقـوا اللَّـَه َويـَُعلِّ 

  )282(َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

يا من آمنتم باهللا واتبعتم رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم إذا تعاملتم بـَدْين إىل وقـت معلـوم 
وال ميتنـع َمـن علَّمـه اهللا , وْليُقم بالكتابة رجـل أمـني ضـابط. حفظًا للمال ودفًعا للنزاع; فاكتبوه

ْينولْـ, الكتابة عن ذلك وال يـنقص مـن دينـه , ولرياقـب ربـه, يقم املـدين بـإمالء مـا عليـه مـن الـدَّ
أو ال يســتطيع , أو كــان صــغريًا أو جمنونًــا, فــإن كــان املــدين حمجــورًا عليــه لتبــذيره وإســرافه. شــيئا

, فليتــولَّ اإلمــالء عــن املــدين القــائم بــأمره, النطــق خلــرس بــه أو عــدم قــدرة كاملــة علــى الكــالم
فـاطلبوا , فـإن مل يوجـد رجـالن. دة رجلني مسلَمْني باِلَغْني عاقَلْني مـن أهـل العدالـةواطلبوا شها

م ـــا األخـــرى, شـــهادة رجـــل وامـــرأتني ترضـــون شـــهاد وعلـــى , حـــىت إذا َنِســـَيْت إحـــدامها ذكَّر
وال َمتَلُّــوا مــن  , وعلــيهم أداؤهــا إذا مــا دعــوا إليهــا, الشــهداء أن جييبــوا َمــن دعــاهم إىل الشــهادة

وأعظــم عونًــا , ذلكــم أعــدل يف شــرع اهللا وهديــه. ة الــدَّين قلــيال أو كثــريًا إىل وقتــه املعلــومكتابــ
لكــن إن  . وأقــرب إىل نفــي الشــك يف جــنس الــدَّين وقــدره وأجلــه, علــى إقامــة الشــهادة وأدائهــا

, كانــت املســألة مســألة بيــع وشــراء، بأخــذ ســلعة ودفــع مثنهــا يف احلــال، فــال حاجــة إىل الكتابــة
اإلشهاد على ذلك منًعا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتـب أداء ويستحب 

وال جيـوز لصـاحب احلـق وَمـن عليـه احلـق اإلضـرار . الشهادة على وجهها والكتابة كمـا أمـر اهللا
بالُكتَّــاب والشــهود، وكــذلك ال جيــوز للُكتَّــاب والشــهود أن يضــارُّوا مبــن احتــاج إىل كتــابتهم أو 

م، و  يتم عنه فإنه خروج عن طاعة اهللا، وعاقبة ذلك حالَّة بكـمشهاد وخـافوا . إن تفعلوا ما 
ــاكم عنــه، ويعلمكــم اهللا مجيــع مــا يصــلح دنيــاكم وأخــراكم واهللا . اهللا يف مجيــع مــا أمــركم بــه، و

  .بكل شيء عليم، فال خيفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك

  

َملْ ِجتــُدوا َكاتِبــاً َفرَِهــاٌن َمْقُبوَضــٌة فَــِإْن أَِمــَن بـَْعُضــُكْم بـَْعضــاً فـَْليـُــَؤدِّ الـَّـِذي َوِإْن ُكنــُتْم َعلَــى َســَفٍر وَ  
ــُه وَ  ــَهاَدَة َوَمــْن َيْكُتْمَهــا فَِإنَّــُه آِمثٌ قـَْلُب ــُه َوْلَيتَّــِق اللَّــَه َربَّــُه َوال َتْكُتُمــوا الشَّ اللَّــُه ِمبَــا تـَْعَمُلــوَن اْؤُمتِــَن أََمانـََت

  )283( َعِليمٌ 
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وإن كنـــتم مســـافرين ومل جتـــدوا َمـــن يكتـــب لكـــم فـــادفعوا إىل صـــاحب احلـــق شـــيًئا يكـــون عنـــده 
فــإن وثــق بعضــكم بــبعض فــال حــرج يف تــرك , ضــمانًا حلقِّــه إىل أن يــردَّ املــديُن مــا عليــه مــن ديــن

قـب اهللا وعليـه أن يرا, عليـه أداؤه, ويبقـى الـدَّين أمانـة يف ذمَّـة املـدين, الكتابة واإلشهاد والرهن
فعليـه أن , وكان هناك َمـن حضـر وشـهد, فإن أنكر املدين ما عليه من دين. فال خيون صاحبه
طَِّلــع علــى . ومــن أخفــى هــذه الشــهادة فهــو صــاحب قلــب غــادر فــاجر, يظهــر شــهادته

ُ
واهللا امل

  .سيحاسبكم على ذلك, احمليط علمه بكل أموركم, السرائر

  

ــَمَواتِ   ــا ِيف السَّ ــِه اللَّــُه َوَمــا  لِلَّــِه َم ــُدوا َمــا ِيف أَنُفِســُكْم أَْو ُختُْفــوُه ُحيَاِســْبُكْم ِب ِيف اَألْرِض َوِإْن تـُْب
  )284(فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ومــــا . ءال خيفــــى عليــــه شــــي, هللا ملــــك الســــموات واألرض ومــــا فيهمــــا ملًكــــا وتــــدبريًا وإحاطــــة
ويؤاخـذ , فيعفو عمن يشـاء, وسيحاسبكم به, تظهروه مما يف أنفسكم أو ختفوه فإن اهللا يعلمه

وقــد أكــرم اهللا املســلمني بعــد ذلــك فعفــا عــن حــديث , واهللا قــادر علــى كــل شــيء. مــن يشــاء
كما ثبـت ذلـك عـن رسـول اهللا صـلى اهللا , النفس وخطرات القلب ما مل يتبعها كالم أو عمل

  .عليه وسلم

  

ِه ال نـَُفــرُِّق آَمــَن الرَُّســوُل ِمبـَـا أُنــزَِل ِإلَْيــِه ِمــْن َربِّــِه َواْلُمْؤِمنُــوَن ُكــلٌّ آَمــَن بِاللَّــِه َوَمالِئَكِتــِه وَُكتُِبــِه َوُرُســلِ  
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري    )285(بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

, ق وأيقن رسـول اهللا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم مبـا أوحـي إليـه مـن ربـه وُحـقَّ لـه أن يُـوقنصدَّ 
ـــالقرآن العظـــيم ـــاً وإهلـًــا متصـــًفا , واملؤمنـــون كـــذلك صـــدقوا وعملـــوا ب كـــل مـــنهم صـــدَّق بـــاهللا رب

وأرســل إىل خلقــه رســال ال , وأنــه أنــزل كتًبــا, وأن هللا مالئكــة كراًمــا, بصــفات اجلــالل والكمــال
ـم مجيًعـا, ببعضهم وننكر بعضهم -حنن املؤمنني- نؤمن : وقـال الرسـول واملؤمنـون. بل نـؤمن 
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فأنــت , ذنوبنــا -بفضــلك-نرجــو أن تغفــر , وأطعنــا يف كــل ذلــك, مسعنــا يــا ربنــا مــا أوحيــت بــه
  .مرجعنا ومصرينا -وحدك-وإليك , الذي ربَّيتنا مبا أنعمت به علينا

  

َهـا َمـا اْكَتَسـَبْت َربـَّنَـا ال تـَُؤاِخـْذنَا ِإْن َنِسـيَنا  ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ   ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسـَبْت َوَعَليـْ
ــا َربـَّنَــا َوال ُحتَمِّ  ــُه َعَلــى الَّــِذيَن ِمــْن قـَْبِلَن ــا ِإْصــراً َكَمــا َمحَْلَت َن ــا َوال َحتِْمــْل َعَليـْ ــا َمــا ال أَْو َأْخطَْأنَــا َربـََّن ْلَن

  )286(َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوالنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  طَاَقَة لََنا ِبهِ 

فمــن فعــل خــريًا نــال , فــال يطلــب اهللا ِمــن عبــاده مــا ال يطيقونــه, ديــن اهللا يســر ال مشــقة فيــه
أو أخطأنـا يف , ممـا افرتضـته علينـا ربنـا ال تعاقبنـا إن نسـينا شـيًئا. ومن فعـل شـرّاً نـال شـرّاً , خريًا

يتنا عن فعله ربَّنا وال تكلفنا من األعمال الشـاقة مـا كلفتـه َمـن قبلنـا مـن العصـاة , ِفْعل شيء 
ـــا مـــا ال نســـتطيعه مـــن التكـــاليف واملصـــائب, عقوبـــة هلـــم ْلَن واســـرت , وامـــح ذنوبنـــا, ربنـــا وال ُحتَمِّ

فانصـــرنا علـــى َمـــن جحـــدوا دينـــك وأنكـــروا , أنـــت مالـــك أمرنـــا ومـــدبره, وأحســـن إلينـــا, عيوبنـــا
بوا نبيـــك حممـــًدا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم, وحـــدانيتك واجعـــل العاقبـــة لنـــا علـــيهم يف الـــدنيا , وكـــذَّ
  .واآلخرة

  

  

  سورة آل عمران -3

  
  )1(امل 

  .سبق الكالم عليها يف أول سورة البقرة

  
  )2(اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  
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القــائم علــى كــل , املتصــف باحليــاة الكاملــة كمــا يليــق جباللــه, ال معبــود حبــق إال هــو, هــو اهللا
  .شيء

  
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة َواِإلجنِْيَل   ِمْن قـَْبُل ُهًدى ) 3(نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

  )4(الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم  لِلنَّاِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإنَّ 

قًا ملا قبله من كتب ورسل, نـَزَّل عيك القرآن باحلق الذي ال ريب فيه وأنزل التـوراة علـى , مصدِّ
إلرشـاد املتقـني ; واإلجنيل علـى عيسـى عليـه السـالم مـن قبـل نـزول القـرآن, موسى علبه السالم

والـذين كفـروا بآيـات . وأنـزل مـا يفـرق بـني احلـق والباطـل, وصالح دينهم ودنيـاهم, إىل اإلميان
, ذو انتقـــام مبـــن جحـــد حججـــه وأدلتـــه, واهللا عزيـــز ال يـَُغاَلـــب. هلـــم عـــذاب عظـــيم, اهللا املنزلـــة

  .وتفرُّده باأللوهية

  
  )5(ِض َوال ِيف السََّماِء ِإنَّ اللََّه ال َخيَْفى َعَلْيِه َشْيٌء ِيف اَألرْ  

  .قلَّ أو كثر, ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء, إن اهللا حميط علمه باخلالئق

  
  )6(ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اَألْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

, وحســـن وقبـــيح, مـــن ذكـــر وأنثـــى, مـــا يشـــاءهـــو وحـــده الـــذي خيلقكـــم يف أرحـــام أمهـــاتكم ك
  .احلكيم يف أمره وتدبريه, العزيز الذي ال يُغاَلب, ال معبود حبق سواه, وشقي وسعيد

  
َاٌت فََأمَّا   ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويلَ الَِّذيَن ِيف قُـ  ُه ِإالَّ اللَُّه ُلوِِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ
ُر ِإالَّ أُْوُلوا   )7(األَْلَباِب  َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَّ
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هــن أصــل الكتــاب الــذي , منــه آيــات واضــحات الداللــة: هــو وحــده الــذي أنــزل عليــك القــرآن
ات حتتمل بعض املعـاين, ويـَُردُّ ما خالفه إليه, يُرجع إليه عند االشتباه , ومنه آيات أخر متشا

لسـوء قصـدهم , ةفأصـحاب القلـوب املريضـة الزائغـ, ال يتعنيَّ املراد منها إال بضـمها إىل احملكـم
ات وحـــــدها , كـــــي يضـــــلوهم, ليثـــــريوا الشـــــبهات عنـــــد النـــــاس; يتبعـــــون هـــــذه اآليـــــات املتشـــــا

واملتمكنـون . وال يعلـم حقيقـة معـاين هـذه اآليـات إال اهللا. ولتأويلهم هلا علـى مـذاهبهم الباطلـة
ذا القرآن: يف العلم يقولون صـلى كله قد جاءنا من عند ربنا على لسـان رسـوله حممـد , آمنا 
ه إىل حمكمــه, اهللا عليــه وســلم وإمنــا يفهــم ويعقــل ويتــدبر املعــاين علــى وجههــا , ويــردُّون متشــا

  .الصحيح أولو العقول السليمة

  
  )8(َربـََّنا ال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب  

ـــ: ويقولـــون ـــا باهلدايـــة لـــدينكيـــا ربن , ا ال َتْصـــِرف قلوبنـــا عـــن اإلميـــان بـــك بعـــد أن مننـــت علين
تعطـي َمـن تشـاء , كثـري الفضـل والعطـاء: إنك أنـت الوهـاب, وامنحنا من فضلك رمحة واسعة

  .بغري حساب

  
  )9(َربـََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميَعاَد  

إنَّــك ال , وهــو يــوم القيامــة, يــا ربنــا إنــا نُِقــرُّ ونشــهد بأنــك ســتجمع النــاس يف يــوم ال َشــكَّ فيــه
  .ُختلف ما وَعْدَت به عبادك

  
ُهْم أَْمَواُهلُْم َوال َأْوالُدُهْم ِمْن اللَِّه َشْيئًا َوأُْولَِئَك ُهْم َوُقودُ   ِر  النَّاِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغِينَ َعنـْ
)10(  

لــن تــنفعهم أمــواهلم وال أوالدهــم مــن عــذاب اهللا شــيًئا , إن الــذين جحــدوا الــدين احلــق وأنكــروه
م يف الدنيا   .وهؤالء هم حطب النار يوم القيامة, ولن تدفعه عنهم يف اآلخرة, إن وقع 
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بُوا بِآيَاتَِنا فََأَخذَ    ُهْم اللَُّه ِبُذنُوِِْم َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَّ
)11(  

ــم , شــأن آل فرعــون والــذين مــن قــبلهم مــن الكــافرين, شــأن الكــافرين يف تكــذيبهم ومــا ينــزل 
واهللا شـديد العقـاب . فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنـادهم, أنكروا آيات اهللا الواضحة
  .ملن كفر به وكذَّب رسله

  
  )12(لِلَِّذيَن َكَفُروا َستـُْغَلُبوَن َوُحتَْشُروَن ِإَىل َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد ُقْل  

إنكم ": َبْدر"، للذين كفروا من اليهود وغريهم والذين استهانوا بنصرك يف - أيها الرسول- قل 
ا لتكون فراًشا دائمً ; وحتشرون إىل نار جهنم, ستـُْهَزمون يف الدنيا وستموتون على الكفر

  وبئس الفراش, لكم
  
ْيِهْم َرْأَي َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِيف ِفَئتَـْنيِ اْلتَـَقَتا ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـلَ  

َرًة ُألْوِيل األَ    )13(ْبَصاِر اْلَعْنيِ َواللَُّه يـَُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ

داللــة عظيمــة يف مجــاعتني تقابلتــا يف معركــة  -أيهــا اليهــود املتكــربون املعانــدون-قــد كــان لكــم 
ومجاعــة , وهــم حممـد صـلى اهللا عليــه وسـلم وأصـحابه, مجاعـة تقاتـل مــن أجـل ديـن اهللا": بَـْدر"

وقــد , تــرى املــؤمنني يف العــدد مثلــيهم رأي العــني, تقاتــل مــن أجــل الباطــل, أخــرى كــافرة بــاهللا
إن يف هـذا . واهللا يؤيِّد بنصره من يشاء مـن عبـاده. جعل اهللا ذلك سبًبا لنصر املسلمني علبهم

  .الذي حدث َلِعظة عظيمة ألصحاب البصائر الذين يهتدون إىل حكم اهللا وأفعاله

  
ْنَطَرِة ِمْن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمْن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمقَ  

نـَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب    )14(اْلُمَسوََّمِة َواألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
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واخليـل , واألموال الكثرية من الذهب والفضة, ُحسِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنني
ذلـك زهـرة احليـاة . واألرض املتََّخـذة للغـراس والزراعـة, واألنعام من اإلبل والبقر والغنم, ساناحل

  .وهو اجلنَّة, واهللا عنده حسن املرجع والثواب. الدنيا وزينتها الفانية

  
ْم َجنَّاٌت َجتْرِ   ي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ُقْل أَُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد َرِِّ

َرٌة َوِرْضَواٌن ِمْن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِاْلِعَباِد    )15(ِفيَها َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

ملـن راقـب اهللا وخـاف , أأخربكم خبري مما زُيِّن للنَّاس يف هـذه احليـاة الـدنيا:  -أيها الرسول-قل 
ـــارعقابـــه جنـــات جتـــ وهلـــم فيهـــا أزواج , خالـــدين فيهـــا, ري مـــن حتـــت قصـــورها وأشـــجارها األ

واهللا مطَّلِـع . رضـوان مـن اهللا: وهلم أعظم من ذلـك, مطهرات من احليض والنفاس وسوء اخللق
  .وسيجازيهم على ذلك, عامل بأحواهلم, على سرائر خلقه

  
  )16(لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر الَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا ِإنـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر  

فـاْمُح , واتبعنا رسولك حممًدا صلى اهللا عليـه وسـلم, إننا آمنا بك: هؤالء العباد املتقون يقولون
  .وجننا من عذاب النار, عنا ما اقرتفناه من ذنوب

  
  )17(ْستَـْغِفرِيَن بِاَألْسَحاِر الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقَني َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َواْلمُ  

وعلــى مــا يصــيبهم مــن أقــدار اهللا , وعــن املعاصــي, هــم الــذين اتصــفوا بالصــرب علــى الطاعــات
وباالســتغفار , وباإلنفــاق ســرا وعالنيــة, وبالصــدق يف األقــوال واألفعــال وبالطاعــة التامــة, املؤملــة

  .ألنه َمِظنَّة القبول وإجابة الدعاء; يف آخر الليل

  
زِيُز احلَِْكيُم َد اللَُّه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئماً بِاْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلعَ َشهِ  
)18(  
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على أجلِّ مشهود , وقـََرَن شهادته بشهادة املالئكة وأهل العلم, شهد اهللا أنه املتفرد باإلهلية
, ال إله إال هو العزيز الذي ال ميتنع عليه شيء أراده, عاىل وقيامه بالعدلوهو توحيده ت, عليه

  احلكيم يف أقواله وأفعاله
  
يَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعلْ   ُم ِإنَّ الدِّ

نَـُهْم َوَمْن َيكْ    )19(ُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب بـَْغياً بـَيـْ

وهـو االنقيـاد , وال يـَْقبَـل غـريه هـو اإلسـالم, إن الدين الـذي ارتضـاه اهللا خللقـه وأرسـل بـه رسـله
واتباع الرسل فيما بعثهم اهللا به يف كـل حـني حـىت , هللا وحده بالطاعة واالستسالم له بالعبودية

الذي ال يقبل اهللا ِمن أحد بعد بعثته ديًنا سوى اإلسالم , اهللا عليه وسلم ُختموا مبحمد صلى
فتفرقوا شيًعا وأحزابًا , وما وقع اخلالف بني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الذي أُرسل به

. بغيًـا وحسـًدا طلبًـا للـدنيا; إال من بعـد مـا قامـت احلجـة علـيهم بإرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب
, فـــإن اهللا ســـريع احلســـاب, ت اهللا املنزلـــة وآياتـــه الدالـــة علـــى ربوبيتـــه وألوهيتـــهومـــن جيحـــد آيـــا

  .وسيجزيهم مبا كانوا يعملون

  
َأْسَلْمُتْم فَِإْن َحاجُّوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِلَِّه َوَمْن اتـَّبَـَعِين َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألُمِّيَِّني أَ  

َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َواللَُّه َبِصٌري بِاْلِعَباِد فَِإْن َأْسَلُمو    )20(ا فـََقْد اْهَتَدوا َوِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

: أهل الكتاب يف التوحيد بعـد أن أقمـت احلجـة علـيهم فقـل هلـم -أيها الرسول-فإن جادلك 
هللا  أخلصـــوا, وكـــذلك مـــن اتبعـــين مـــن املـــؤمنني, إنـــين أخلصـــت هللا وحـــده فـــال أشـــرك بـــه أحـــًدا

إن أسلمتم فأنتم علـى الطريـق املسـتقيم واهلـدى : وقل هلم وملشركي العرب وغريهم. وانقادوا له
وقـد أبلغـتكم وأقمـت علـيكم , ولـيس علـيَّ إال الـبالغ, وإن توليتم فحسابكم علـى اهللا, واحلق
  .ال خيفى عليه من أمرهم شيء, واهللا بصري بالعباد. احلجة

  
بِآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ َحقٍّ َويـَْقتـُُلوَن الَِّذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمْن  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُرونَ  
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  )21(النَّاِس فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 

ويقتلـــون أنبيــاء اهللا ظلًمـــا بغـــري , إن الــذين جيحـــدون بالـــدالئل الواضــحة ومـــا جـــاء بــه املرســـلون
  .فبشِّرهم بعذاب موجع, ن الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق األنبياءويقتلو , حق

  
نـَْيا َواآلِخَرِة َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن     )22(أُْولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

ومـــا هلـــم مـــن ناصـــٍر , فـــال يُقبـــل هلـــم عمـــل, أولئـــك الـــذين بطلـــت أعمـــاهلم يف الـــدنيا واآلخـــرة
  .هم من عذاب اهللاينصر 

  
نَـُهْم ُمثَّ يَـ   تَـَوىلَّ َأملَْ تـََرى ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمْن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَىل ِكَتاِب اللَِّه لَِيْحُكَم بـَيـْ

ُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن    )23(َفرِيٌق ِمنـْ

حظــا مــن الكتــاب أعجــب مــن حــال هــؤالء اليهــود الــذين أتــاهم اهللا  -أيهــا الرســول-أرأيــت 
ليفصــل  -وهــو القــرآن-يُــْدعون إىل مــا جــاء يف كتــاب اهللا , فعلمــوا أن مــا جئــت بــه هــو احلــق

م ; فــإن مل يوافــق أهــواءهم يَــْأَب كثــري مــنهم حكــم اهللا, بيــنهم فيمــا اختلفــوا فيــه ألن مــن عــاد
  اإلعراض عن احلق؟

  
  )24(أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت َوَغرَُّهْم ِيف ِديِنِهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن  َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ  

بوا إال أياًمــا ; ذلــك االنصــراف عــن احلــق ســببه اعتقــاد فاســد لــدى أهــل الكتــاب م لــن يعــذَّ بــأ
م علــى اهللا واســتهانتهم بدينــه, قليلــة واســتمرارهم علــى ديــنهم , وهــذا االعتقــاد أدى إىل جــرأ

  .ذي َخَدعوا به أنفسهمالباطل ال

  
  )25(َفَكْيَف ِإَذا َمجَْعَناُهْم لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيِه َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن  
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، -وهـو يـوم القيامـة-فكيف يكون حـاهلم إذا مجعهـم اهللا ليحاَسـبوا يف يـوم ال شـك يف وقوعـه 
  م ال يظلمون شيئا؟وه, وأخذ كل واحد جزاَء ما اكتسب

  
َوتُِذلُّ ُقْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء  

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر    )26(َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْ

أنــت الــذي متــنح امللــك , يــا َمــن لــك امللــك كلُّــه: -بالــدعاء أيهــا النــيب متوجهــا إىل ربــك-قــل 
ــب العــزة يف , وتســلب امللــك ممــن تشــاء, واملــال والتمكــني يف األرض َمــن تشــاء ِمــن خلقــك و

علـى كـل  -وحـدك-إنـك , بيـدك اخلـري, وجتعل الذلَّة علـى مـن تشـاء, الدنيا واآلخرة َمن تشاء
  .تعاىل على ما يليق به سبحانهويف اآلية إثبات لصفة اليد هللا . شيء قدير

  
ِمْن احلَْيِّ  تُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َوتُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج احلَْيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُختْرُِج اْلَميِّتَ  

  )27(َوتـَْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب 

فيطـول هـذا ويقصـر , وتُـدخل النهـار يف الليـل, ارومن دالئل قدرتك أنك ُتدخل الليل يف النه
, واملـؤمن مـن الكـافر, كإخراج الزرع من احلب, وُخترج احلي من امليت الذي ال حياة فيه, ذاك

  .وترزق من تشاء َمن خلقك بغري حساب, وُخترج امليت من احلي كإخراج البيض من الدجاج

  
لَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمْن اللَِّه ِيف ال يـَتَِّخْذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَوْ  

ُهْم تـَُقاًة َوُحيَذِّرُُكْم اللَُّه نـَْفَسُه َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصُري    )28(َشْيٍء ِإالَّ َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـْ

وَمن يتـوهلم فقـد , ن دون املؤمننيينهى اهللا املؤمنني أن يتخذوا الكافرين أولياء باحملبة والنصرة م
إال أن تكونوا ضعافًا خـائفني فقـد رخَّـص اهللا لكـم يف مهـادنتهم , واهللا برِيء منه, برِئ من اهللا
وإىل اهللا وحـده رجـوع . فاتقوه وخـافوه, وحيذركم اهللا نفسه, حىت تقوى شوكتكم, اتقاء لشرهم

  .اخلالئق للحساب واجلزاء
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َوَما ِيف اَألْرِض َواللَُّه   ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَُّه َويـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف  

  )29(َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

م أم : للمــؤمنني -أيهــا النــيب-قــل  إن تكتمــوا مــا اســتقر يف قلــوبكم مــن ممــاالة الكــافرين ونصــر
فـــإنَّ علمـــه حمـــيط بكـــل مـــا يف الســـماوات ومـــا يف , منـــه شـــيء تظهـــروا ذلـــك ال َخيْـــَف علـــى اهللا

  .وله القدرة التامة على كل شيء, األرض

  
نَ   نَـَها َوبـَيـْ ُه يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

  ) 30(ُه نـَْفَسُه َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَباِد أََمداً بَِعيداً َوُحيَذِّرُُكْم اللَّ 

ومــا , ويف يــوم القيامــة بــوم اجلــزاء جتــد كــل نفــس مــا عملــت مــن خــري ينتظرهــا مــوفرًا لُتجــَزى بــه
فتتمـــىن لـــو أن بينهـــا وبـــني هـــذا العمـــل زمًنـــا , عملـــت مـــن عمـــل ســـيِّئ جتـــده يف انتظارهـــا أيًضـــا

ومـع شـدَّة عقابـه فإنـه سـبحانه رءوف . اإللـه اجلبـاروخـافوا بطـش , فاسـتعدوا هلـذا اليـوم. بعيـًدا
  .بالعباد

  
  )31(يٌم ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكْم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرحِ 

, حيبــبكم اهللا, ا وباطًنــاإن كنــتم حتبــون اهللا حقــا فــاتبعوين وآمنــوا يب ظــاهرً : -أيهــا الرســول-قــل 
ـم, فإنه غفور لذنوب عباده املـؤمنني, وميُح ذنوبكم وهـذه اآليـة الكرميـة حاكمـة علـى  . رحـيم 

, ولــيس متبًعــا لنبيــه حمصــد صــلى اهللا عيــه وســلم حــق االتبــاع -تعــاىل-كــل مــن ادعــى حمبــة اهللا 
يــه اهللا عليــه وســلم حــق  فإنــه كــاذب يف دعــواه حــىت يتــابع الرســول صــلى, مطيًعــا لــه يف أمــره و

  .االتباع

  
  )32(ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن  
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وأطيعـــوا الرســـول باتبـــاع ســـنته يف حياتـــه وبعـــد , أطيعـــوا اهللا باتبـــاع كتابـــه: -أيهـــا الرســـول-قـــل 
فليســوا أهــال حملبــة , م عليــه ِمــن كفــر وضــاللوأصــروا علــى مــا هــ, فــإن هــم أعرضــوا عنــك, مماتــه
  .فإن اهللا ال حيب الكافرين; اهللا

  
  )33(ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبـْرَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمَني  

م, إن اهللا اختار آدم ونوًحا وآل إبراهيم وآل عمران   .وجعلهم أفضل أهل زما

  
يٌع َعِليٌم  ُذرِّيَّةً     )34(بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َواللَُّه مسَِ

واهللا . هــؤالء األنبيــاء والرســل سلســلة طُْهــر متواصــلة يف اإلخــالص هللا وتوحيــده والعمــل بوحيــه
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم بأفعاهلم, مسيع ألقوال عباده

  
ا ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع ِإْذ قَاَلْت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن َربِّ ِإينِّ َنَذْرُت َلَك مَ  

  )35(اْلَعِليُم 

لـرتدَّ بـذلك علـى ; ما كان من أمر مرمي وأمها وابنهـا عيسـى عليـه السـالم -أيها الرسول-اذكر 
 يــا ربِّ إين: إذ قالــت امــرأة عمــران حــني محلــت, مــن ادعــوا أُلوهيــة عيســى أو بنوَّتــه هللا ســبحانه

إنــك أنــت وحــدك ; فتقبَّــل مــين, "بيــت املقــدس"خلدمــة , جعلــت لــك مــا يف بطــين خالصــا لــك
  .العليم بنييت, السميع لدعائي

  
َها قَاَلْت َربِّ ِإينِّ َوَضْعتـَُها أُنـَْثى َواللَُّه َأْعَلُم ِمبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنـْثَ   ى َوِإينِّ فـََلمَّا َوَضَعتـْ

  )36(َمْرَميَ َوِإينِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  َمسَّْيتـَُها
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بيــت "ربِّ إين وضــعتها أنثــى ال تصــلح للخدمــة يف : فلمــا متَّ محلهــا ووضــعت مولودهــا قالــت
ولــيس الــذكر الــذي : وقالــت -وســوف جيعــل اهللا هلــا شــأنًا, واهللا أعلــم مبــا وَضــَعتْ -" املقــدس

ــا; مــة كــاألنثى يف ذلــكأردت للخد , وإين مسَّيتهــا مــرمي, ألن الــذكر أقــوى علــى اخلدمــة وأقْـــَوم 
  .وإين حصَّنتها بك هي وذريَّتها من الشيطان املطرود من رمحتك

  
َها زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب فـَتَـَقبـََّلَها رَبـَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنـَْبتَـَها نـََباتاً َحَسناً وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليْـ  

َشاُء ِبَغْريِ َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقاً قَاَل يَا َمْرَميُ َأىنَّ َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق َمْن يَ 
  )37(ِحَساٍب 

عايـة فأنبتهـا نباتًـا وتـوىلَّ ابنتهـا مـرمي بالر , فاستجاب اهللا دعاءها وقبل منهـا نَـْذرها أحسـن قَبـول
ــر اهللا هلــا زكريــا عليــه الســالم كــافال فأســكنها يف مكــان عبادتــه, حســًنا وكــان كلَّمــا دخــل , ويسَّ

يـا مـرمي مـن أيـن لـِك هـذا الـرزق الطيـب؟ : عليها هذا املكان وجد عندها رزقًـا هنيئًـا معـّداً قـال
  .لقه بغري حسابيرزق َمن يشاء ِمن خ -بفضله-إن اهللا . هو رزق من عند اهللا: قالت

  
َعاِء   يُع الدُّ   )38(ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ

عنــدما رأى زكريــا مــا أكــرم اهللا بــه مــرمي ِمــن رزقــه وفضــله توجــه إىل ربــه قــائال يــا ربِّ أعطــين مــن 
  .نك مسيع الدعاء ملن دعاكإ, عندك ولًدا صاحلًا مبارًكا

  
قًا ِبَكِلَمٍة   ِمْن اللَِّه فـََناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِيف اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللََّه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَىي ُمَصدِّ

  )39(َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَِبّياً ِمْن الصَّاِحلَِني 

, أن اهللا خيــربك خبــرب يســرُّك: هللا يف مكــان صــالته يــدعوهفنادتــه املالئكــة وهــو واقــف بــني يــدي ا
-وهو عيسى ابن مرمي عليه السـالم-ُيَصدِّق بكلمة من اهللا , وهو أنك سرتزق بولد امسه حيىي
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وحصــورًا ال يــأيت الــذنوب والشــهوات , لــه املكانــة واملنزلــة العاليــة, ، ويكــون حيــىي ســيًدا يف قومــه
  . الذين بلغوا يف الصَّالح ذروتهويكون نبّياً من الصاحلني, الضارة

  
اُء قَاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغالٌم َوَقْد بـََلَغِين اْلِكبَـُر َواْمَرَأِيت َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّه يـَْفَعُل َما َيشَ  
ِإالَّ َرْمزًا َواذُْكْر َربََّك َكِثرياً  قَاَل َربِّ اْجَعْل ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالثََة أَيَّامٍ ) 40(

  )41(َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر 

, ربِّ أىنَّ يكــون يل غــالم مــع أن الشــيخوخة قــد بلغــت مــين مبلغهــا: قــال زكريــا فرًحــا متعجبًــا
ل قا كذلك يفعل اهللا ما يشاء من األفعال العجيبة املخالفة للعادة: وامرأيت عقيم ال تلد؟ قال

ا على وجود الولد مين: زكريَّا , ليحصل يل السرور واالستبشار; رب اجعل يل عالمًة أستدلُّ 
مــع , أال تســتطيع التحــدث إىل النــاس ثالثــة أيــام إال بإشــارة إلــيهم: عالمتــك الــيت طلبتهــا: قــال

  .وصلِّ له أواخر النهار وأوائله, ويف هذه املدة أكِثْر من ذكر ربك, أنك سويٌّ صحيح

  
  )42(ِإْذ قَاَلْت اْلَمالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمَني وَ 

ــــرِك مــــن : حــــني قالــــت املالئكــــة -أيهــــا الرســــول-واذكــــر  يــــا مــــرمي إن اهللا اختــــارِك لطاعتــــه وطهَّ
  .نكواختارِك على نساء العاملني يف زما, األخالق الرذيلة

  
  )43(يَا َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعَني  

; واسجدي واركعي مع الراكعني, وقومي يف خشوع وتواضع, يا مرمي داومي على الطاعة لربك
  شكرًا هللا على ما أوالِك من نعمه

  
َت َلَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقوَن أَْقالَمُهْم أَيـُُّهْم َيْكُفُل َمْرَميَ َوَما  َذِلَك ِمْن أنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكنْ  

  )44(ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َخيَْتِصُموَن 
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إذ مل , مــن أخبــار الغيــب الــيت أوحاهــا اهللا إليــك -أيهــا الرســول-ذلــك الــذي قصصــناه عليــك 
ــا وأوىل فــأْجَرْوا , وقــع بيــنهم اخلصــامو , تكــن معهــم حــني اختلفــوا يف كفالــة مــرمي أيُّهــم أحــق 

  .ففاز زكريا عليه السالم بكفالتها, القرعة إللقاء أقالمهم

  
َوِجيهاً ِيف ِإْذ قَاَلْت اْلَمالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ  

نـَْيا َواآلِخَرِة َوِمْن الْ    )45(ُمَقرَِّبَني الدُّ

يا مرمي إن اهللا يـَُبشِّْرِك بولد يكون وجوده : هناك حني قالت املالئكة -يا نيب اهللا  -وما كنت 
لـه اجلـاه العظـيم , امسـه املسـيح عيسـى ابـن مـرمي, فيكـون, "كـن: "أي يقـول لـه, بكلمة من اهللا

  .ومن املقربني عند اهللا يوم القيامة, يف الدنيا واآلخرة

  
  )46(لُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمْن الصَّاِحلَِني َوُيكَ  

وهـذا . وكـذلك يكلمهـم يف حـال كهولتـه مبـا أوحـاه اهللا إليـه, ويكلم الناس يف املهد بعد والدته
  .وهو معدود من أهل الصالح والفضل يف قوله وعمله, تكليم النبوَّة والدعوة واإلرشاد

  
وُن ِيل َوَلٌد وَملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اللَُّه َخيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى أَْمراً قَاَلْت َربِّ َأىنَّ َيكُ  

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن    )47(فَِإمنَّ
؟ قال هلا : قالت مرمي متعجبة من هذا األمر أىنَّ يكون يل ولد وأنا لست بذات زوج وال بَِغيٍّ

َلك
َ
الذي يوِجد ما يشاء من , حيدث لِك ليس مبستبعد على اإلله القادرهذا الذي : امل

  فيكون" ُكن: "فإذا أراد إجياد شيء فإمنا يقول له, العدم
  
  )48(َويـَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل  
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, إىل موســى عليــه الســالموالتــوراة الــيت أوحاهــا اهللا , والســداد يف القــول والفعــل, ويعلمــه الكتابــة
  .واإلجنيل الذي أنزل اهللا عليه

  
َئِة الطَّْريِ َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمْن الطِِّني َكَهيْ  

اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّه َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا َفأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْريًا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ 
  )49(تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنَني 

بكــم تــدلُّ علــى أين إين قــد جئــتكم بعالمــة مــن ر : ويقــول هلــم, وجيعلــه رســوال إىل بــين إســرائيل
فـــأنفخ فيـــه فيكـــون طـــريًا , وهـــي أين أصـــنع لكـــم مـــن الطـــني مثـــل شـــكل الطـــري, مرســـل مـــن اهللا

, وُأحيـــي مــن كـــان ميتًــا بـــإذن اهللا, وَمــن بـــه بــرص, وَأشــفي َمـــن ُولِــد أعمـــى, حقيقيــا بـــإذن اهللا
لـــيت إن يف هـــذه األمـــور العظيمـــة ا. وأخـــربكم مبـــا تـــأكلون وتـــدَّخرون يف بيـــوتكم مـــن طعـــامكم

, إن كنــتم مصــدِّقني حجــج اهللا وآياتــه, ليســت يف قــدرة البشــر لــدليال علــى أين نــيب اهللا ورســوله
  .مقرِّين بتوحيده

  
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمْن التـَّْورَاِة َوُألِحلَّ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآيٍَة   ِمْن َوُمَصدِّ

  )50(وا اللََّه َوَأِطيُعوِن َربُِّكْم فَاتـَّقُ 

وألحــلَّ لكــم بـوحي مــن اهللا بعــض مـا حرَّمــه اهللا علــيكم ختفيًفــا , وجئـتكم مصــدقًا مبــا يف التـوراة
, فاتقوا اهللا وال ختالفوا أمـره, وجئتكم حبجة من ربكم على صدق ما أقول لكم, من اهللا ورمحة

  .وأطيعوين فيما أبلغكم به عن اهللا

  
  )51( َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم ِإنَّ اللََّه َريبِّ  

فأنـــــا وأنـــــتم ســـــواء يف العبوديـــــة , إن اهللا الــــذي أدعـــــوكم إليـــــه هـــــو وحـــــده ريب وربكـــــم فاعبـــــدوه
  .وهذا هو الطريق الذي ال اعوجاج فيه, واخلضوع له
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ُهْم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإَىل    اللَِّه قَاَل احلََْوارِيُّوَن َحنُْن أَْنَصاُر اللَِّه آَمنَّا فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ

  )52(بِاللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن 

َمــن يكــون معــي : فلمــا استشــعر عيســى مــنهم التصــميم علــى الكفــر نــادى يف أصــحابه اخلُلَّــص
قنا بـــاهللا , يـــهحنـــن أنصـــار ديـــن اهللا والـــداعون إل: يف نصـــرة ديـــن اهللا؟ قـــال أصـــفياء عيســـى صـــدَّ

  .واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون هللا بالتوحيد والطاعة, واتبعناك

  
َنا َمَع الشَّاِهِديَن     )53(َربـََّنا آَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُبـْ

قنا مبــا أنزلــت مــن اإلجنيــل ن شــهدوا فاجعلنــا ممــ, واتبعنــا رســولك عيســى عليــه الســالم, ربنــا صــدَّ
وهـــم أمـــة حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم الـــذين يشـــهدون , لـــك بالوحدانيـــة وألنبيائـــك بالرســـالة

م بلَّغوا أممهم   .للرسل بأ

  
ُر اْلَماِكرِيَن    )54(َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخيـْ

فـألقى , ْيلـةبـأن وكَّلـوا بـه مـن يقتلـه غِ , ومكر الذين كفروا من بين إسرائيل بعيسـى عليـه السـالم
وقتلـوه وصـلبوه ظنـاً مـنهم أنـه عيسـى عليـه , اهللا َشَبه عيسى على رجـل دهلَّـم عليـه فأمسـكوا بـه

علـــى مـــا يليـــق جباللـــه  -تعـــاىل-ويف هـــذا إثبـــات صـــفة املكـــر هللا . واهللا خـــري املـــاكرين, الســـالم
  .ويف مقابلة مكر املاكرين, ألنه مكر حبق; وكماله

  
يَسى ِإينِّ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَيلَّ َوُمَطهُِّرَك ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا عِ  

َنُكْم ِفيَما ُكْنتُ  ْم ِفيِه اتـَّبَـُعوَك فـَْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بـَيـْ
  )55(َختَْتِلُفوَن 
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م حني قال اهللا لعيسى ورافعك , إين قابضك من األرض من غري أن ينالك سوء: ومكر اهللا 
وجاعــل الــذين اتبعــوك أي علــى دينــك , وخملصــك مــن الــذين كفــروا بــك, إيلَّ ببــدنك وروحــك

وما جئت به عن اهللا من الدين والبشارة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وآَمنوا مبحمـد صـلى اهللا 
مث , والتزموا شريعته ظاهرين على الذين جحدوا نبوتـك إىل يـوم القيامـة, د بعثنهبع, عليه وسلم

فأفِصــل بيــنكم فيمــا كنــتم فيــه ختتلفــون مــن أمــر عيســى عليــه , إّيل مصــريكم مجيًعــا يــوم احلســاب
  .السالم

  
نـَْيا َواآلِخَرِة   بـُُهْم َعَذاباً َشِديداً ِيف الدُّ   )56(َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذِّ

م عـــذابًا شـــديًدا يف , فأمَّـــا الـــذين كفـــروا باملســـيح مـــن اليهـــود أو َغَلـــوا فيـــه مـــن النصـــارى فأعـــذ
ومــا هلــم ِمــن ناصــر ينصــرهم , ويف اآلخــرة بالنــار, بالقتــل وســْلِب األمــوال وإزالــة امللــك: الــدنيا

  .ويدفع عنهم عذاب اهللا

  
  )57(وا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَيـَُوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َواللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني َوأَمَّا الَِّذيَن آَمنُ  

فيعطـيهم اهللا ثـواب أعمـاهلم كـامال غـري , وأما الذين آمنوا باهللا ورسله وعملوا األعمال الصاحلة
  .واهللا ال حيب الظاملني بالشرك والكفر. منقوص

  
ُلوُه َعلْيَك     )58(ِمْن اآليَاِت َوالذِّْكِر احلَِْكيِم َذِلَك نـَتـْ

وصـحة , من الدالئل الواضحة علـى صـحة رسـالتك, ذلك الذي نقصُّه عليك يف شأن عيسى
  .فال شك فيه وال امرتاء, القرآن احلكيم الذي يفصل بني احلق والباطل

  
  )59( قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ  
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إذ خلقـه مـن , إنَّ َخْلَق اهللا لعيسى من غري أب مثـَُله كمثـل خلـق اهللا آلدم مـن غـري أب وال أم
فــدعوى إهليــة عيســى لكونــه خلــق مــن غــري أب . فكــان" كــن بشــرًا: "مث قــال لــه, تــراب األرض
ق اجلميــع علــى أنــه َعْبــد مــن واتفــ, فــآدم عليــه الســالم خلــق مــن غــري أب وال أم; دعــوى باطلــة

  .عباد اهللا

  
  )60(احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكْن ِمْن اْلُمْمَرتِيَن  

فـدم علـى , مـن ربـك -أيهـا الرسـول-احلق الذي ال شك فيه يف أمر عيسـى هـو الـذي جـاءك 
 ويف هـذا تثبيـت وطمأنـة, وال تكـن مـن الشـاكِّني, وعلى ما أنت عليه من ترك االفرتاء, يقينك

  .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
ا َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع أَبـَْناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَ  

  )61(اْلَكاِذِبَني َوِنَساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى 

يف املسيح عيسى ابن مـرمي مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم يف أمـر  -أيها الرسول-فَمن جادلك 
وأنفســـنا , ونســـاءنا ونســـاءكم, تعـــالوا ُحنِْضـــر أبناءنـــا وأبنـــاءكم: فقـــل هلـــم, عيســـى عليـــه الســـالم

املصــرِّين , قــوهلم مث نتجــه إىل اهللا بالــدعاء أن يُنــزل عقوبتــه ولعنتــه علــى الكــاذبني يف, وأنفســكم
  .على عنادهم

  
  )62(ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ اللَُّه َوِإنَّ اللََّه َهلَُو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

ومــا مــن معبــود , إن هــذا الــذي أنبأتــك بــه مــن أمــر عيســى هلــو النبــأ احلــق الــذي ال شــك فيــه
  .احلكيم يف تدبريه وفعله, وإن اهللا هلو العزيز يف ملكه, دهيستحق العبادة إال اهللا وح

  
  )63(فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن  
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م, فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم املفسدون   وسيجازيهم على ذلك, واهللا عليم 
  
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة سَ   نَـَنا َوبـَيـْ َواٍء بـَيـْ

  )64(َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن 

ـا : لنصارىألهل الكتاب من اليهود وا -أيها الرسول-قل  تعـاَلْوا إىل كلمـة عـدل وحـق نلتـزم 
مـــن وثـــن أو صـــنم أو , وال نتخـــذ أي شـــريك معـــه, وهـــي أن َخنُـــص اهللا وحـــده بالعبـــادة: مجيًعـــا

فـإن أعرضـوا . وال يـدين بعضـنا لـبعض بالطاعـة مـن دون اهللا, صليب أو طاغوت أو غـري ذلـك
هدوا علينـا بأنـا مسـلمون منقــادون اشـ:  -أيهـا املؤمنـون  -عـن هـذه الـدعوة الطيبـة فقولـوا هلـم 

ــه إىل اليهــود والنصــارى, والــدعوة إىل كلمــة ســواء. لربنــا بالعبوديــة واإلخــالص ــه , كمــا تُوجَّ توجَّ
  .إىل من جرى جمراهم

  
ِدِه أََفال تـَْعِقُلوَن يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوَما أُْنزَِلْت التـَّْورَاُة َواِإلِجنيُل ِإالَّ ِمْن بـَعْ  
)65(  

كيـف جيـادل كـل مـنكم يف أن إبـراهيم عليـه , يا أصـحاب الكتـب املنزلـة مـن اليهـود والنصـارى
: ومـا أُنزلـت التـوراة واإلجنيـل إال مـن بعـده؟ أفـال تفقهـون خطـأ قـولكم, السالم كـان علـى ملَّتـه

  لنصرانية حدثت بعد وفاته حبني؟وقد علمتم أن اليهودية وا, إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً 

  
َلُم َهاأَنـُْتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم ُحتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َواللَُّه يـَعْ  

  )66(َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 

ا لكــم بــه علــم ِمــن أمــر هــا أنــتم يــا هــؤالء جــادلتم رســول اهللا حممــًدا صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــ
فِلَم جتادلون فيما ليس لكـم بـه علـم مـن أمـر إبـراهيم؟ , مما تعتقدون صحته يف كتبكم, دينكم

  .وأنتم ال تعلمون, واهللا يعلم األمور على خفائها
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  )67(ْن اْلُمْشرِِكَني َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديّاً َوال َنْصرَانِّياً َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن مِ  

ولكـن كـان , فلـم تكـن اليهوديـة وال النصـرانية إال مـن بعـده, ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً 
  .وما كان من املشركني, مستسلًما لربه, متبًعا ألمر اهللا وطاعته

  
  )68(َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِنَني ِإنَّ أَْوَىل النَّاِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوَهَذا النَِّيبُّ  

وهـذا , الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعـوه علـى دينـه, إنَّ أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به
  .واهللا ويلُّ املؤمنني به املتبعني شرعه. النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين آمنوا به

  
  )69(َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن  َودَّْت طَائَِفٌة ِمنْ  

ومـا يضـلون , عن اإلسـالم -أيها املسلمون  -متنَّت مجاعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم 
  .وما يدرون ذلك وال يعلمونه, إال أنفسهم وأتباعهم

  
  )70( َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوأَنـُْتْم َتْشَهُدوَن يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ملَِ  

وفيهـا أن حممـًدا , يا أهل التوراة واإلجنيل مل جتحدون آيات اهللا اليت أنزهلا علـى رسـله يف كتـبهم
وأنـتم تشـهدون بـذلك؟ , وأن ما جاءكم به هو احلق, صلى اهللا عليه وسلم هو الرسول املنتظر

  .ولكنكم تنكرونه

  
  )71(ْهَل اْلِكَتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن يَا أَ  



www.islamguiden.com 

 113

, يا أهل التوراة واإلجنيل ِملَ ختلطون احلق يف كتـبكم مبـا حرفتمـوه وكتبتمـوه مـن الباطـل بأيـديكم
وأنــتم تعلمــون , هــو احلــقوأن دينــه , وُختْفــون مــا فيهمــا مــن صــفة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم

  ذلك؟

  
ِخَرُه َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر َواْكُفُروا آ 

  )72(َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

قوا بالـذي أُنـزل علـى الـذين: وقالت مجاعـة مـن أهـل الكتـاب مـن اليهـود آمنـوا أول النهـار  صـدِّ
  .ويرجعون عنه, لعلهم يتشككون يف دينهم; واكفروا آخره

  
ْو َوال تـُْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْهلَُدى ُهَدى اللَِّه َأْن يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما أُوتِيُتْم أَ  

  )73(اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم  ُحيَاجُّوُكْم ِعْنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيدِ 

ن تبـع ديـنكم فكـان يهوديـاً 
َ
قوا تصديًقا صحيًحا إال مل إن :  -أيهـا الرسـول-قـل هلـم , وال تصدِّ

ال تظهــروا مــا عنــدكم مــن العلــم : وقــالوا. اهلــدى والتوفيــق هــدى اهللا وتوفيقــه لإلميــان الصــحيح
أو أن , وتكــــون هلــــم األفضــــلية علــــيكم, م فيســــاووكم يف العلــــم بــــهللمســــلمني فيتعلمــــون مــــنك

ا إن الفضـل والعطـاء واألمـور  :  -أيها الرسـول-قل هلم . يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم 
َيَســُع , واهللا واســع علــيم. يؤتيهــا مــن يشــاء ممــن آمــن بــه وبرســوله, كلهــا بيــد اهللا وحتــت تصــرفه
  .ستحق فضله ونعمهممن ي, بعلمه وعطائه مجيع خملوقاته

  
  )74(َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  

  .واهللا ذو الفضل العظيم, إن اهللا خيتص ِمن خلقه َمن يشاء بالنبوة واهلداية إىل أكمل الشرائع

  
ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر ال يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَ   ْيَك َوِمنـْ
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َنا ِيف األُمِّيَِّني َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى  اللَِّه ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَاِئمًا َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـْ
  )75(اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن 

, اليهــود َمــن إْن تأمنــه علــى كثــري مــن املــال يــؤدِّه إليــك مــن غــري خيانــةومــن أهــل الكتــاب مــن 
. إال إذا بــذلت غايــة اجلهــد يف مطالبتــه, ومــنهم َمــن إْن تأمنــه علــى دينــار واحــد ال يــؤدِّه اليــك

لـيس علينـا يف : ويقولـون, وسبب ذلك عقيدة فاسدة جتعلهم يسـتحلُّون أمـوال العـرب بالباطـل
وهـم , يقولونـه بألسـنتهم, وهـذا كـذب علـى اهللا. ألن اهللا أحلَّهـا لنـا; أكل أمواهلم إمث وال حـرج

م كاذبون   .يعلمون أ

  
  )76(بـََلى َمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه َواتـََّقى فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني  

ء فإن املتقي حقاً هو من أوىف مبا عاهد اهللا عليه من أدا, ليس األمر كما زعم هؤالء الكاذبون
وخـاف اهللا عـز وجـل فامتثـل أمـره وانتهـى عمـا , األمانة واإلميان بـه وبرسـله والتـزم هديـه وشـرعه

  .واهللا حيب املتقني الذين يتقون الشرك واملعاصي. ى عنه

  
ِِْم َمثَنًا قَِليًال أُْولَِئَك ال َخالَق َهلُْم ِيف ا  آلِخَرِة َوال ُيَكلُِّمُهْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوأَْميَا

يِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم    )77(اللَُّه َوال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال يـُزَكِّ

م ـــا يف الكتـــب الـــيت أنزهلـــا علـــى أنبيـــا , إن الـــذين يســـتبدلون بعهـــد اهللا ووصـــيته الـــيت أوصـــى 
, ولئك ال نصيب هلم من الثواب يف اآلخرةأ, عوًضا وبدال خسيًسا من عرض الدنيا وحطامها

وال يطهــرهم مــن دنــس , وال ينظــر إلــيهم يــوم القيامــة بعــني الرمحــة, وال يكلمهــم اهللا مبــا يســرهم
  .وهلم عذاب موجع, الذنوب والكفر

  
ُهْم َلَفرِيقًا يـَْلُووَن أَْلِسَنتَـُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمْن اْلِكَتاِب َومَ   ا ُهَو ِمْن اْلِكَتاِب َوِإنَّ ِمنـْ

َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن 



www.islamguiden.com 

 115

)78(  

ليومهـوا غـريهم أن هـذا ; ويبـدلون كـالم اهللا, وإن ِمن اليهود َجلماعًة حيرفون الكالم عن مواضـعه
هـذا مـن عنـد اهللا أوحـاه اهللا : ويقولـون, ومـا هـو منهـا يف شـيء, وهـو التـوراة, زلمن الكالم املن
وهـــم ألجـــل دنيـــاهم يقولـــون علـــى اهللا الكـــذب وهـــم , ومـــا هـــو مـــن عنـــد اهللا, إىل نبيـــه موســـى

م كاذبون   .يعلمون أ

  
يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَبادًا ِيل ِمْن ُدوِن  َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة ُمثَّ  

  )79(اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا َربَّانِيَِّني ِمبَا ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن 

مث , مــا ينبغــي ألحــد مــن البشــر أن يُنــزِّل اهللا عليــه كتابــه وجيعلــه حكًمــا بــني خلقــه وخيتــاره نبيــاً 
كونـــوا حكمـــاء فقهـــاء علمـــاء مبـــا كنــــتم : ولكـــن يقـــول, اعبـــدوين مـــن دون اهللا: قـــول للنـــاسي

  .ومبا تدرسونه منه حفظًا وعلًما وفقًها, تـَُعلِّمونه غريكم من وحي اهللا تعاىل

  
  )80(بـَْعَد ِإْذ أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن َوال يَْأُمرَُكْم َأْن تـَتَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة َوالنَِّبيَِّني أَْربَاباً أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر  

م مـن دون اهللا -أَيـُْعَقـُل . وما كان ألحد منهم أن يأمركم باختاذ املالئكة والنبيني أربابًا تعبدو
  أن يأمركم بالكفر باهللا بعد انقيادكم ألمره؟ -أيها الناس

  
ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما   َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما آتـَْيُتُكْم ِمنْ  

اَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َولَتَـْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْـَرْرنَا قَ 
  )81(َمَعُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن 

لَـِئْن آتيـتكم مـن  : إذ أخـذ اهللا سـبحانه العهـد املؤكـد علـى مجيـع األنبيـاء -لرسـولأيها ا-واذكر 
فهــل . مصــدق ملــا معكــم لتــؤمنن بــه ولتنصــرنَّه, مث جــاءكم رســول مــن عنــدي, كتــاب وحكمــة

فليشــهْد : قــال, أقررنــا بــذلك: أقــررمت واعرتفــتم بــذلك وأخــذمت علــى ذلــك عهــدي املوثــق؟ قــالوا
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. وأنا معكـم مـن الشـاهدين علـيكم وعلـيهم, لى أممكم بذلكواشهدوا ع, بعضكم على بعض
وأخذ امليثاق , ويف هذا أن اهللا أخذ امليثاق على كل نيب أن يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

  .على أمم األنبياء بذلك

  
  )82(َفَمْن تـََوىلَّ بـَْعَد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن  

, د هـــذا البيـــان وهـــذا العهـــد الـــذي أخـــذه اهللا علـــى أنبيائـــهفمـــن أعـــرض عـــن دعـــوة اإلســـالم بعـــ
م   .فأولئك هم اخلارجون عن دين اهللا وطاعة ر

  
ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السََّمَواتِ   َر ِديِن اللَِّه يـَبـْ   )83(َواَألْرِض َطْوعاً وََكْرهاً َوِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن  أَفـََغيـْ

وهو اإلسالم الـذي بعـث اهللا بـه حممـدا -لكتاب غري دين اهللا أيريد هؤالء الفاسقون من أهل ا
، مـــع أن كـــل َمـــن يف الســـموات واألرض استســـلم وانقـــاد وخضـــع هللا -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

كمــا , حــني ال يــنفعهم ذلــك وهــم الكفــار, ورغًمــا عــنهم عنــد الشــدائد -كــاملؤمنني-طواعيــة 
وهـذا حتـذير مـن اهللا . فيجـازي كـال بعملـه ,وإليه يُرَجعـون يـوم املعـاد, خضع له سائر الكائنات

  .تعاىل خللقه أن يرجع إليه أحد منهم على غري ملة اإلسالم

  
َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواألَ   ْسَباِط َوَما ُقْل آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل َعَليـْ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن أُوِيتَ ُموَسى َوِعيسَ  ْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ   )84(ى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرِِّ

قنا بــاهللا وأطعنــا:  -أيهــا الرســول-قــل هلــم  وآمنَّــا , وال معبــود لنــا ســواه, فــال رب لنــا غــريه, صــدَّ
, وابنيـه إمساعبـل وإســحاق, والـذي أنزلــه علـى إبـراهيم خليــل اهللا, بـالوحي الـذي أنزلــه اهللا علينـا
وهـم األنبيـاء الـذين كـانوا يف قبائـل -والذي أنزله على األسباط , وابن ابنه يعقوب بن إسحاق

ومـا , وما أويت موسى وعيسى مـن التـوراة واإلجنيـل -بين إسرائيل االثنيت عشرة ِمن ولد يعقوب
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حنــن هللا وحــده منقــادون و , وال نفــرق بــني أحــد مــنهم, نــؤمن بــذلك كلــه, أنزلــه اهللا علــى أنبيائــه
  .ُمِقرُّون له بالربوبية واأللوهية والعبادة, بالطاعة

  
َر اِإلْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمْن اْخلَاِسرِيَن     )85(َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

, لــه بالطاعــةومــن يطلــب ديًنــا غــري ديــن اإلســالم الــذي هــو االستســالم هللا بالتوحيــد واالنقيــاد 
ولرســوله النــيب اخلــامت حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم باإلميــان بــه ومبتابعتــه وحمبتــه ظــاهرًا , والعبوديــة
  .وهو يف اآلخرة من اخلاسرين الذين خبسوا أنفسهم حظوظها, فلن يُقبل منه ذلك, وباطًنا

  
ِِْم َوَشِهُدو    ا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت َواللَُّه ال َكْيَف يـَْهِدي اللَُّه قـَْومًا َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا

  )86(يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

م  كيف بوفق اهللا لإلميـان بـه وبرسـوله قوًمـا جحـدوا نبـوة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـد إميـا
احلجـج مـن  وجـاءهم, وشهدوا أن حممًدا صلى اهللا علبه وسـلم حـق ومـا جـاء بـه هـو احلـق, به

وهــم الــذين , عنــد اهللا والــدالئل بصــحة ذلــك؟ واهللا ال يوفــق للحــق والصــواب اجلماعــة الظلمــة
  .فاختاروا الكفر على اإلميان, عدلوا عن احلق إىل الباطل

  
  )87(أُْولَِئَك َجزَاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّه َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني  

فهـم مطـرودون مـن رمحـة , ظاملون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناِس أمجعـنيأولئك ال
  .اهللا

  
ُهْم اْلَعَذاُب َوال ُهْم يـُْنَظُروَن     )88(َخاِلِديَن ِفيَها ال ُخيَفَُّف َعنـْ

ا, ال يُرفع عنهم العذاب قليال ليسرتحيوا, ماكثني يف النار   .وال يُؤخر عنهم ملعذرة يعتذرون 
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  )89(ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  

ـــم بالتوبـــة النصـــوح مـــن بعـــد كفـــرهم وظلمهـــم وأصـــلحوا مـــا أفســـدوه , إال الـــذين رجعـــوا إىل ر
م, فهو غفور لذنوب عباده, بتوبتهم فإن اهللا يقبلها   .رحيم 

  
ِِْم ُمثَّ اْزَداُدوا ُكْفراً َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهْم َوأُْولَِئَك ُهْم الضَّالُّوَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ     )90(وا بـَْعَد ِإميَا

م واســتمروا علــى الكفــر إىل املمــات لــن تُقبــل هلــم توبــة عنــد حضــور  إن الــذين كفــروا بعــد إميــا
  .فأخَطُؤوا منهجه, وأولئك هم الذين ضلُّوا السبيل, املوت

  
الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اَألْرِض َذَهبًا َوَلْو افْـَتَدى ِبِه  ِإنَّ  

  )91(أُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن 

فلـن يُقبـل , اهللا ورسـولهوماتوا على الكفر بـ, إن الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
ولــو افتــدى بــه , ليفتــدي بــه نفســه مــن عــذاب اهللا; مــن أحــدهم يــوم القيامــة مــلء األرض ذهًبــا

  .وما هلم من أحد ينقذهم من عذاب اهللا, أولئك هلم عذاب موجع. نفسه ِفْعال
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  :اجلزء الرابع 
  

 )92(ا تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َومَ 

وأي شيء تتصـدقوا بـه مهمـا كـان قلـيال أو كثـريًا فـإن , لن تدركوا اجلنة حىت تتصدقوا مما حتبون
  .وسيجازي كل منفق حبسب عمله, اهللا به عليم

  
َم ِإْسرَائِيُل َعَلى نـَْفِسِه ِمْن قـَْبِل َأْن تـُنَـزََّل التـَّْورَاُة ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِين ِإْسرَائِيَل ِإالَّ َما َحرَّ   

  )93(ُقْل َفْأتُوا بِالتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني 

كل األطعمة الطيِّبة كانت حالال ألبنـاء يعقـوب عليـه السـالم إال مـا حـرَّم يعقـوب علـى نفسـه 
فلمــا نـُزِّلــت التــوراة حــرَّم اهللا علــى بــين إســرائيل . تـُنَـــزَّل التــوراةوذلــك ِمــن قبــل أن , ملــرض نــزل بــه

:  -أيهــا الرســول-قــل هلــم . وذلــك لظلمهــم وبغــيهم; بعــض األطعمــة الــيت كانــت حــالال هلــم
واقـــرؤوا مـــا فيهـــا إن كنـــتم حمقـــني يف دعـــواكم أن اهللا أنـــزل فيهـــا حتـــرمي مـــا حرَّمـــه , هـــاتوا التـــوراة

ا صدق ما جاء يف القرآن من أن اهللا مل حيرم على بين إسـرائيل حىت تعلمو , يعقوب على نفسه
  .إال ما حرَّمه يعقوب على نفسه, شيًئا من قبل نزول التوراة

  
  )94(َفَمْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه الَكِذَب ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن  

فأولئك هم الظـاملون القـائلون علـى , احلقيقة فَمن كذب على اهللا من بعد قراءة التوراة ووضوح
  .اهللا بالباطل

  
  )95(ُقْل َصَدَق اللَُّه فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني  
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فـإن كنـتم صـادقني يف حمبـتكم . َصـَدق اهللا فيمـا أخـرب بـه وفيمـا شـرعه -أيهـا الرسـول-قل هلـم 
اهللا إبراهيم عليه السالم فاتبعوا ملَّته الـيت شـرعها اهللا علـى لسـان حممـد صـلى  وانتسابكم خلليل
ا احلق الذي ال شك فيه, اهللا عليه وسلم وما كان إبراهيم عليه السالم من املشـركني بـاهللا . فإ

  .يف توحيده وعبادته أحًدا

  
َة ُمَبارَك    )96(اً َوُهًدى لِْلَعاَلِمَني ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ

وهـــذا البيــــت , "مكـــة"إن أول بيـــت بُـــين لعبـــادة اهللا يف األرض هلــــو بيـــت اهللا احلـــرام الــــذي يف 
وقصــده ألداء , ويف اســتقباله يف الصــالة, وتتنــزل فيــه الرمحــات, مبــارك تضــاعف فيــه احلســنات

  .صالح وهداية للناس أمجعني, احلج والعمرة

  
اٌت َمَقاُم ِإبـْرَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِفيِه آيَاٌت بـَيـِّنَ  

  )97(ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْن اْلَعاَلِمَني 

مقـــام : منهـــا, وشـــرَّفهوأن اهللا عظَّمـــه , يف هـــذا البيـــت دالالت ظـــاهرات أنـــه مـــن بنـــاء إبـــراهيم
وهو اَحلَجر الذي كان يقف عليه حني كان يرفع القواعـد مـن البيـت هـو , إبراهيم عليه السالم

وقــد أوجــب اهللا . ومــن دخــل هــذا البيــت أَِمــَن علــى نفســه فــال ينالــه أحــد بســوء, وابنــه إمساعيــل
مــن جحـــد و . علــى املســتطيع مـــن النــاس يف أي مكـــان َقْصــَد هــذا البيـــت ألداء مناســك احلـــج

  .وعن سائر َخْلقه, واهللا غين عنه وعن حجِّه وعمله, فريضة احلج فقد كفر

  
  )98(ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما تـَْعَمُلوَن  

 دلَّــْت ِملَ جتحــدون حجــج اهللا الــيت: ألهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى -أيهــا الرســول-قــل 
وأنــتم , وتنكــرون مــا يف كتــبهم مــن دالئــل وبــراهني علــى ذلــك, علــى أن ديــن اهللا هــو اإلســالم

ديد ووعيد هلم. تعلمون؟ واهللا شهيد على صنيعكم   .ويف ذلك 
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ُغونـََها ِعَوجًا َوأَنـُْتْم شُ   َهَداُء َوَما اللَُّه ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تـَبـْ

  )99(ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

ِملَ متنعون من اإلسالم من يريـد الـدخول فيـه تطلبـون لـه : لليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
وأنــتم تعلمــون أن مــا جئــُت بــه هــو احلــق؟ ومــا اهللا بغافــل , زيًغــا ومــيال عــن القصــد واالســتقامة

  .لكوسوف جيازيكم على ذ, عما تعملون

  
ِفرِيَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيقًا ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكا 
)100(  

إن تطيعــوا مجاعــة مــن اليهــود والنصــارى ممــن , يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
ــَبه يف ديـنكم, يضـلوكم, يــلآتـاهم اهللا التــوراة واإلجن لرتجعــوا جاحــدين للحــق ; ويلقــوا إلــيكم الشُّ
  .وال تقبلوا هلم رأيًا أو مشورة, فال تأمنوهم على دينكم, بعد أن كنتم مؤمنني به

  
فـََقْد ُهِدَي ِإَىل  وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنـُْتْم تـُتـَْلى َعَلْيُكْم آيَاُت اللَِّه َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمْن يـَْعَتِصْم بِاللَّهِ  

  )101(ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

وفــيكم رســول اهللا حممــد , ، وآيــات القــرآن تتلــى علــيكم-أيهــا املؤمنــون -وكيــف تكفــرون بــاهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يبلغهـا لكـم؟ وَمـن يتوكـل علـى اهللا ويستمسـك بـالقرآن والسـنة فقـد ُوفـِّق 

  .ومنهاج مستقيم, لطريق واضح

  
  )102(الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن  يَا أَيـَُّها 
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وذلـك بـأن يطـاع فـال : خـافوا اهللا حـق خوفـه, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله، وعملوا بشرعه
ســالمكم إىل آخــر وداومــوا علــى متســككم بإ, ويُــذَكر فــال ينســى, وُيشــَكر فــال يكفــر, يُعصــى
  .لتلقوا اهللا وأنتم عليه; حياتكم

  
يعًا َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَ   لََّف بـَْنيَ َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

ُ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى شَ  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ َفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر َفأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
  )103(اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن 

ــكوا مجيًعــا بكتــاب ربكــم وهــدي نبــيكم واذكــروا نعمــة . وال تفعلــوا مــا يــؤدي إىل فــرقتكم, ومتسَّ
ا عليكم فجمـع اهللا قلـوبكم , قبـل اإلسـالم أعـداء -نأيهـا املؤمنـو -إذ كنـتم : جليلة أنعم اهللا 
إخوانـا  -بفضـله-فأصـبحتم , وألقـى يف قلـوبكم حمبـة بعضـكم لـبعض, على حمبته وحمبـة رسـوله

وكمـا بـنيَّ اهللا . فهداكم اهللا باإلسالم وجنَّـاكم مـن النـار, وكنتم على حافة نار جهنم, متحابني
لتهتـــدوا إىل ســـبيل ; فيـــه صـــالحكملكـــم معـــامل اإلميـــان الصـــحيح فكـــذلك يبـــنيِّ لكـــم كـــل مـــا 

  .فال تضلوا عنها, وتسلكوها, الرشاد

  
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئكَ   ُهْم  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  )104(اْلُمْفِلُحوَن 

وهــو مــا ُعــرف حســنه , ىل اخلــري وتــأمر بــاملعروفمجاعــة تــدعو إ -أيهــا املؤمنــون-ولــتكن مــنكم 
وهو ما ُعرف قبحه شـرًعا وعقـال وأولئـك هـم الفـائزون جبنـات , شرًعا وعقال وتنهى عن املنكر

  .النعيم

  
َعِظيٌم َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب  
)105 (  
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كأهل الكتاب الذين وقعـت بيـنهم العـداوة والبغضـاء فتفرَّقـوا شـيًعا   -أيها املؤمنون-وال تكونوا 
وأولئــك مســتحقون لعــذاٍب , واختلفــوا يف أصــول ديــنهم مــن بعــد أن اتضــح هلــم احلــق, وأحزابًــا

  .عظيم موجع

  
يَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوقُوا يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَّذِ 

  )106(اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن 

ــَيضُّ وجــوه أهــل الســعادة الــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله وَتْســَودُّ وجــوه , وامتثلــوا أمــره, يــوم القيامــة تـَبـْ
فيقـــال هلــــم , الـــذين اســـودَّت وجــــوههمفأمــــا . وعصــــوا أمـــره, أهـــل الشـــقاوة ممــــن كـــذبوا رســـوله

  .فاخرتمت الكفر على اإلميان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم, أكفرمت بعد إميانكم: توبيًخا

  
  )107(َوأَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  

, فهـم يف جنـة اهللا ونعيمهـا, شِّـروا بـه مـن اخلـريومـا بُ , وأما الذين ابيضَّْت وجوهم بنضـرة النعـيم
  .ال خيرجون منها أبًدا, وهم باقون فيها

  
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُْلماً لِْلعاَلِمَني     )108(تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ

ــها عليــك , هــذه آيــات اهللا وبراهينــه الســاطعة . الصــدق واليقــنيب -أيهــا الرســول-نتلوهــا ونقصُّ
ألنــه احلــاكم العــدل الــذي ال ; وال مبــنقص شــيًئا مــن أعمــاهلم, ومــا اهللا بظــامل أحــًدا مــن خلقــه

  .جيور

  
  )109(َوَما ِيف اَألْرِض َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع األُُموُر  َولِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ  

ومصري مجيع اخلالئق إليه , املٌك له وحده خلًقا وتدبريً , وهللا ما يف السموات وما يف األرض
  فيجازي كال على قدر استحقاقه, وحده
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َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َوَلْو آَمَن ُكْنُتْم َخيـْ

ُهْم اْلمُ    )110(ْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهْم اْلَفاِسُقوَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً َهلُْم ِمنـْ

وهو ما ُعرف حسنه , تأمرون باملعروف, خري األمم وأنفع الناس للناس -يا أمة حممد  -أنتم 
وهــو مــا ُعــرف قبحــه شــرًعا وعقــال وتصــدقون بــاهللا تصــديًقا , شــرًعا وعقــال وتنهــون عــن املنكــر

هود والنصارى مبحمد صلى اهللا عليـه وسـلم ولو آمن أهل الكتاب من الي. جازًما يؤيده العمل
مـــنهم املؤمنـــون , لكـــان خـــريا هلـــم يف الـــدنيا واآلخـــرة, ومـــا جـــاءهم بـــه مـــن عنـــد اهللا كمـــا آمنـــتم

ا وأكثـرهم اخلـارجون عـن , وهم قليـل, املصدقون برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم العاملون 
  .دين اهللا وطاعته

  
  )111(ِإْن يـَُقاتُِلوُكْم يـَُولُّوُكْم اَألْدبَاَر ُمثَّ ال يـُْنَصُروَن َلْن َيُضرُّوُكْم ِإالَّ أًَذى وَ  

لن يضركم هؤالء الفاسقون من أهل الكتاب إال ما يؤذي أمساعكم مـن ألفـاظ الشـرك والكفـر 
  .مث ال ينصرون عليكم بأي حال, ويهربوا مولِّني األدبار, فإن يقاتلوكم يـُْهَزموا, وغري ذلك

  
لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمْن اللَِّه َوَحْبٍل ِمْن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه ُضرَِبْت َعَليْ   ِهْم الذِّ

 َحقٍّ َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن األَنِبَياَء ِبَغْريِ 
  )112(ِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن ذَ 

إال , فهـــم أذالء حمتقـــرون أينمـــا ُوِجـــدوا, جعـــل اهللا اهلـــوان والصـــغار أمـــرًا الزًمـــا ال يفـــارق اليهـــود
وذلــك هــو عقــد الذمــة هلــم , بعهــد مــن اهللا وعهــد مــن النــاس يــأمنون بــه علــى أنفســهم وأمــواهلم

وُضــــربت علــــيهم الذلَّــــة , ن اهللا مســــتحقني لــــهورجعــــوا بغضــــب مــــ, وإلــــزامهم أحكــــام اإلســــالم
ذلـك الـذي جعلـه اهللا ; فال ترى اليهوديَّ إال وعليه اخلوف والرعب من أهل اإلميـان, واملسكنة

وما جرَّأهم على , وقـَْتلهم األنبياء ظلًما واعتداء, وجتاوزهم حدوده, عليهم بسبب كفرهم باهللا
م للمعاصي   .هللاوجتاوزهم حدود ا, هذا إال ارتكا
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ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن     )113(لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـْ

فمـنهم مجاعـة مسـتقيمة علـى أمـر اهللا مؤمنـة برسـوله حممـد صـلى : ليس أهل الكتاب متسـاوين
مقبلــــني علــــى مناجــــاة اهللا يف , آن الكــــرمييقومــــون الليــــل مــــرتلني آيــــات القــــر , اهللا عليــــه وســــلم

م   .صلوا

  
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِيف اخلَْ   يـْرَاِت يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  )114(َوأُْولَِئَك ِمَن الصَّاِحلَِني 

ويبـــادرون إىل فعـــل , وينهـــون عـــن الشـــر كلِّـــه, خلري كلـــهويـــأمرون بـــا, يؤمنـــون بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر
  .وأولئك ِمن عباد اهللا الصاحلني, اخلريات

  
  )115(َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فـََلْن ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقَني  

بــل , اهللا وأيُّ عمــل قــلَّ أو َكثُــر مــن أعمــال اخلــري تعملــه هــذه الطائفــة املؤمنــة فلــن يضــيع عنــد
; واهللا علـــيم بـــاملتقني الـــذين فعلـــوا اخلـــريات وابتعـــدوا عـــن احملرمـــات. وجيـــازون عليـــه, ُيشـــكر هلـــم

  .وطلًبا لثوابه, ابتغاء رضوان اهللا

  
ُهْم أَْمَواُهلُْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن اللَِّه َشْيئًا َوأُْولَِئَك َأْصَحابُ   النَّاِر ُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغِينَ َعنـْ

  )116(ِفيَها َخاِلُدوَن 

لن تدفع عنهم أمواهلم وال أوالدهم شيًئا مـن عـذاب , وكذبوا رسله, إن الذين كفروا بآيات اهللا
  .ال خيرجون منها, وأولئك أصحاب النار املالزمون هلا, اهللا يف الدنيا وال يف اآلخرة

  



www.islamguiden.com 

 126

نـَْيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قـَْوٍم ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َمَثُل َما يـُْنِفُقوَن ِيف َهِذِه اْحلََياِة الدُّ  
  )117(َفَأْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهْم اللَُّه َوَلِكْن أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن 

كمثـل ريـح , َمَثُل ما ينفق الكافرون يف وجوه اخلري يف هذه احلياة الدنيا ومـا يؤملونـه مـن ثـواب
م مل تـُْبِق الريح منه شيًئا, برد شديد َهبَّْت على زرع قوم كانوا يرجون خريهفيها  . وبسبب ذنو

ولكــنهم ظلمــوا أنفســهم , ومــا ظلمهــم اهللا بــذلك, وهــؤالء الكــافرون ال جيــدون يف اآلخــرة ثوابًــا
م   .بكفرهم وعصيا

  
ُكْم ال يَْأُلوَنُكْم َخَباًال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدْت يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدونِ  

اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكْم اآليَاِت ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن 
)118(  

, افرين أوليـاء مـن دون املـؤمننييا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخـذوا الكـ
م على أسراركم وهـم يفرحـون مبـا يصـيبكم مـن , فهؤالء ال يـَْفـُرتون عـن إفسـاد حـالكم, ُتْطلعو

ومــا ختفــي صــدورهم مــن العــداوة لكــم , وقــد ظهــرت شــدة الــبغض يف كالمهــم, ضــرر ومكــروه
م تعقلـــون عـــن اهللا إن كنـــت, لتتعظـــوا وحتـــذروا, قـــد بيـَّنَّـــا لكـــم الرباهـــني واحلجـــج. أكـــرب وأعظـــم

يه   .مواعظه وأمره و

  
َوِإَذا َخَلْوا َهاأَنـُْتْم أُْوالِء حتُِبُّونـَُهْم َوال حيُِبُّوَنُكْم َوتـُْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا  

  )119(اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  َعضُّوا َعَلْيُكْم األَنَاِمَل ِمْن الَغْيِظ ُقْل ُموتُوا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ 

م وحتســنون إلــيهم, هــا هــوذا الــدليل علــى خطــئكم يف حمبــتهم وهــم ال حيبــونكم , فــأنتم حتبــو
م, وحيملـــون لكـــم العـــداوة والبغضـــاء وهـــم ال , وأنـــتم تؤمنـــون بالكتـــب املنزلـــة كلهـــا ومنهـــا كتـــا

م؟ وإذا لقــــوكم قــــالوا , يؤمنــــون بكتــــابكم ْقنا:  -اًقــــانف-فكيــــف حتبــــو وإذا خــــال , آمنَّــــا وصــــدَّ
ــوا أطــراف أصــابعهم مــن شــدة الغضــب, بعضــهم إىل بعــض بــدا علــيهم الغــم واحلــزن ملــا , فَعضُّ
ـــه, وإعـــزاز اإلســـالم, يـــرون مـــن ألفـــة املســـلمني واجتمـــاع كلمـــتهم أيهـــا -قـــل هلـــم . وإذالهلـــم ب
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وسـيجازي كـال علـى  ,إن اهللا مطَّلِـع علـى مـا ختفـي الصـدور. موتوا بشدة غضـبكم:  -الرسول
  .ما قدَّم ِمن خري أو شر

  
َا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضرُّكُ   ْم  ِإْن َمتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يـَْفَرُحوا ِ

  )120(َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط 

إن نــزل بكــم أمــٌر حســن ِمــن نصــر وغنيمــة ظهــرت  -أيهــا املؤمنــون- ومــن عــداوة هــؤالء أنكــم
وإن وقع بكم مكروه من هزميـة أو نقـص يف األمـوال واألنفـس والثمـرات , عليهم الكآبة واحلزن

ـاكم عنـه, وإن تصربوا على مـا أصـابكم, فرحوا بذلك ال يضـركم , وتتقـوا اهللا فيمـا أمـركم بـه و
  .وسيجازيهم على ذلك, هؤالء الكفار من الفساد حميطواهللا جبميع ما يعمل . أذى مكرهم

  
يٌع َعِليٌم     )121(َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تـُبَـوُِّئ اْلُمْؤِمِنَني َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل َواللَُّه مسَِ

, تـنظم صـفوف أصـحابك, حني َخَرْجَت من بيتك البًسـا ُعـدَّة احلـرب -أيها الرسول-واذكر 
علـــــيم , واهللا مسيـــــع ألقـــــوالكم". ُأُحـــــد"يف منزلـــــه للقـــــاء املشـــــركني يف غـــــزوة وتـُْنـــــزِل كـــــل واحـــــد 

  .بأفعالكم

  
  )122(ِإْذ َمهَّْت طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشال َواللَُّه َولِيـُُّهَما َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن  

ثـة حـني حـدثتهم أنفسـهم بـالرجوع مـا كـان مـن أمـر بـين َسـِلمة وبـين حار  -أيها الرسول-اذكر 
, ولكــن اهللا عصــمهم وحفظهــم, خوفًــا مــن لقــاء العــدو; مــع زعــيمهم املنــافق عبــد اهللا بــن ُأيبٍّ 

  .وعلى اهللا وحده فليتوكل املؤمنون. فساروا معك متوكلني على اهللا

  
  )123(لَُّكْم َتْشُكُروَن َوَلَقْد َنَصرَُكْم اللَُّه بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌَّة فَاتـَُّقوا اللََّه َلعَ  
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, علـى أعـدائكم املشـركني مـع قلـة َعـَددكم وُعـَددكم" بدر"بـ  -أيها املؤمنون-ولقد نصركم اهللا 
  .لعلكم تشكرون له نعمه; فخافوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه

  
َزِلَني ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِنَني أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بِ     )124(َثالثَِة آالٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمنـْ

حــني شــقَّ علــيهم أن يــأيت َمــَدد " بــدر"مــا كــان مــن أمــر أصــحابك يف  -أيهــا الرســول-اذكــر 
ألن تكفيكم معونة ربكم بأن ميدكم بثالثـة آالف مـن : فأوحينا إليك أن تقول هلم, للمشركني

  .ويقاتلون معكم, يثبتونكم, ةاملالئكة ُمنـَْزلني من السماء إىل أرض املعرك

  
ِة بـََلى ِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأتُوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم َربُُّكْم ِخبَْمَسِة آالٍف ِمْن اْلَمالِئكَ  

  )125(ُمَسوِِّمَني 

َدد
َ
بِفْعـل مـا إن تصـربوا علـى لقـاء العـدو وتتقـوا اهللا : وبشـارة أخـرى لكـم. بلى يكفيكم هذا امل

ــاكم عنــه يظنــون , علــى الفــور مســرعني لقتــالكم" مكــة"ويــأت كفــار , أمــركم بــه واجتنــاب مــا 
ــــم يستأصــــلونكم قــــد أعلمــــوا : فــــإن اهللا ميــــدكم خبمســــة آالف مــــن املالئكــــة مســــوِّمني أي, أ

  .أنفسهم وخيوهلم بعالمات واضحات

  
نَّ قـُُلوُبُكْم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيِم َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمئِ  
)126(  

ــا ولتطمــئن قلــوبكم وتطيــب , ومــا جعــل اهللا هــذا اإلمــداد باملالئكــة إال بشــرى لكــم يبشــركم 
  .فعلهاحلكيم يف تدبريه و , وما النصر إال من عند اهللا العزيز الذي ال يغاَلب. بوعد اهللا لكم

  
َقِلُبوا َخائِِبَني     )127(لِيَـْقَطَع َطَرفاً ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا أَْو َيْكِبتَـُهْم فـَيَـنـْ

ومن جنا منهم من القتل رجع , ليهلك فريًقا من الكفار بالقتل" بْدر"وكان نصر اهللا لكم بـ 
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  َيْظهر عليه اخلزي والعار, حزيًنا قد ضاقت عليه نفسه
  
  
بـَُهْم فَِإنـَُّهْم ظَاِلُموَن  لَْيَس َلَك ِمنْ     )128(اَألْمِر َشْيٌء أَْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم أَْو يـَُعذِّ

, بــل األمــر كلـه هللا تعــاىل وحـده ال شــريك لــه, مــن أمـر العبــاد شـيء -أيهـا الرســول-لـيس لــك 
ومـن . فيتـوب اهللا علـيهم, ولعل بعض هؤالء الذين قـاتلوك تنشـرح صـدورهم لإلسـالم فيسـلموا

  .كفره يعذبه اهللا يف الدنيا واآلخرة بسبب ظلمه وبغيه  بقي على

  
َوَما ِيف اَألْرِض يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم  َولِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ  
)129(  

عـــذب مـــن وي, يغفـــر ملـــن يشـــاء مـــن عبـــاده برمحتـــه, وهللا وحـــده مـــا يف الســـموات ومـــا يف األرض
م, واهللا غفور لذنوب عباده. يشاء بعدله   .رحيم 

  
  )130(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  

 تأخـــذوا يف وال, يـــا أيهـــا الـــذين صـــّدقوا اهللا ورســـوله وعملـــوا بشـــرعه احـــذروا الربـــا جبميـــع أنواعـــه
فكيــف إذا كانــت هــذه الزيــادة تتضــاعف كلمــا , القــرض زيــادة علــى رؤوس أمــوالكم وإن قلَّــت

  .لتفوزوا يف الدنيا واآلخرة; حان موعد سداد الدين؟ واتقوا اهللا بالتزام شرعه

  
  )131(َواتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن  

  .النار اليت ُهيِّئت للكافرين اجعلوا ألنفسكم وقاية بينكم وبني
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  )132(َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  

اكم عنه من أكل الربا وغـريه  -أيها املؤمنون-وأطيعوا اهللا  فيما أمركم به من الطاعات وفيما 
  .فال تعذبوا, لرتمحوا; وأطيعوا الرسول, من األشياء

  
  )133(ِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواَألْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني َوَسارُِعوا ِإَىل َمغْ  

عرضـها السـموات , وبادروا بطاعتكم هللا ورسوله الغتنام مغفـرة عظيمـة مـن ربكـم وجنـة واسـعة
  .أعدها اهللا للمتقني, واألرض

  
اِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعْن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّ  
)134(  

, والــذين ميســكون مــا يف أنفســهم مــن الغــيظ بالصــرب, الــذين ينفقــون أمــواهلم يف اليســر والعســر
  .وهذا هو اإلحسان الذي حيب اهللا أصحابه. وإذا َقَدروا َعَفوا عمَّن ظلمهم

  
نُوَب لَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِْم َوَمْن يـَْغِفُر اَوا  لذُّ

  )135(ِإالَّ اللَُّه وََملْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن 

ذكـــروا وعـــد اهللا ووعيـــده , هم بارتكـــاب مـــا دونـــهوالـــذين إذا ارتكبـــوا ذنبًـــا كبـــريًا أو ظلمـــوا أنفســـ
م تائبني م, فلجأوا إىل ر وهم موقنـون أنـه ال يغفـر الـذنرب إال , يطلبون منه أن يغفر هلم ذنو

م إن تابوا تاب اهللا عليهم , فهم لذلك ال يقيمون على معصية, اهللا   .وهم يعلمون أ

  
ْم َوَجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر أُْولَِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِِّ  

  ) 136(اْلَعاِمِلَني 
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م وهلم جنات جتري من , أولئك املوصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يسرت اهللا ذنو
ونِْعـَم أجـر العـاملني . خالدين فيها ال خيرجون منها أبـًدا, حتت أشجارها وقصورها املياه العذبة

  .املغفرة واجلنة

  
ِبَني    )137(َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اَألْرِض فَاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

ابُتلــي , تعزيــة هلــم بأنــه قــد مضــت مــن قــبلكم أمــم" ُأحــد"خياطــب اهللا املــؤمنني لـــمَّا ُأصــيبوا يــوم 
فسـريوا يف األرض معتـربين مبـا آل إليـه أمـر , قتـال الكـافرين فكانـت العاقبـة هلـماملؤمنون مـنهم ب

  .أولئك املكذبني باهللا ورسله

  
  )138(َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقَني  

وهـم الـذين خيشـون , وتـذكري ختشـع لـه قلـوب املتقـني, هذا القـرآن بيـان وإرشـاد إىل طريـق احلـق
م هم املنتفعون به دون غريهم; وُخصُّوا بذلك, اهللا   .أل

  
ُِنوا َوال َحتَْزنُوا َوأَنـُْتْم اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني   َ   )139(َوال 

وأنــــتم , "ُأحــــد"وال حتزنــــوا ملــــا أصــــابكم يف , عــــن قتــــال عــــدوكم -أيهــــا املؤمنــــون-وال تْضــــُعفوا 
  .ني باهللا ورسوله متَّبعني شرعهإن كنتم مصدق, الغالبون والعاقبة لكم

  
اللَُّه الَِّذيَن  ِإْن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قـَرٌْح ِمثْـُلُه َوتِْلَك األَيَّاُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلمَ  

  )140(آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني 

فقـــد أصـــاب , فحـــزنتم لـــذلك" ُأحـــد"جـــراح أو قتـــل يف غـــزوة  -أيهـــا املؤمنـــون-إن أصـــابتكم 
نصـر مـرة , وتلك األيام ُيَصرِّفها اهللا بني النـاس". بدر"املشركني جراح وقتل مثل ذلك يف غزوة 
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حــىت يظهــر مــا علمــه اهللا يف األزل ليميــز اهللا املــؤمن , ملــا يف ذلــك مــن احلكمــة, وهزميــة أخــرى
وقعـدوا , واهللا ال حيـب الـذين ظلمـوا أنفسـهم. وُيْكرَِم أقواًما منكم بالشـهادة, ِمن غريه الصادق

  .عن القتال يف سبيله

  
  )141(َولُِيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن  

املنـافقني  وختليًصا هلـم مـن, كانت اختبارًا وتصفية للمؤمنني" ُأحد"وهذه اهلزمية اليت وقعت يف 
  .وهالًكا للكافرين

  
  ) 142(أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلْم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن  

ــــا أصــــحاب حممــــد  ــــدخلوا اجلنــــة -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-ي ــــال , أظننــــتم أن ت ومل تـُْبَتلــــوا بالقت
اجملاهـــدين  -علمـــا ظـــاهرا للخلـــق-ويعلـــم اهللا , صـــل لكـــم دخوهلـــا حـــىت تـُْبتلـــواوالشـــدائد؟ ال حي
  .والصابرين على مقاومة األعداء, منكم يف سبيله

  
  )143(َوَلَقْد ُكْنُتْم تـََتَمنـَّْون اْلَمْوَت ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْلَقْوُه فـََقْد رَأَيـُْتُموُه َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن 

لتنــــالوا شــــرف اجلهــــاد ; تتمنــــون لقــــاء العــــدو" ُأحــــد"قبــــل غــــزوة  -ونأيهــــا املؤمنــــ-ولقــــد كنــــتم 
فهــا هــو ذا قــد حصــل , "بــدر"واالستشــهاد يف ســبيل اهللا الــذي َحِظــي بــه إخــوانكم يف غــزوة 

  .فدونكم فقاتلوا وصابروا, لكم الذي متنيتموه وطلبتموه

  
أَفَِإْين َماَت أَْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن  َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسلُ  

َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن    ) 144(يـَنـْ
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أفإن مـات بانقضـاء أجلـه أو . وما حممد إال رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه
تــركتم مــا جــاءكم بــه نبــيكم؟ ومــن يرِجــُع مــنكم ,, ل كمــا أشــاعه األعــداء رجعــتم عــن ديــنكمقُتِــ

أمـا َمـن ثبـت علـى اإلميـان وشـكر . إمنـا يضـر نفسـه ضـررًا عظيًمـا, عن دينه فلن يضر اهللا شـيًئا
  .فإن اهللا جيزيه أحسن اجلزاء, ربه على نعمة اإلسالم

  
َها َوَمْن يُرِْد َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ بِِإْذِن اللَِّه ِكَتابًا ُمَؤجًَّال َوَمْن يُرِْد ثـََواَب الدُّ

َها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَن    )145(ثـََواَب اآلِخَرِة نـُْؤتِِه ِمنـْ

 ومــن. لــن ميــوت أحــد إال بــإذن اهللا وقــدره وحــىت يســتويف املــدة الــيت قــدرها اهللا لــه كتابًــا مــؤجَّال
ومـن يطلـب , وال حـظَّ لـه يف اآلخـرة, نعطه ما قسمناه له من رزق, يطلب بعمله َعَرض الدنيا

ونؤتـه جـزاءه وافـرًا مـع مـا لَـه يف الـدنيا مـن رزق , بعمله اجلزاء من اهللا يف اآلخـرة مننحـه مـا طلبـه
  .وسنجزي الشاكرين خريًا, فهذا قد َشَكَرنا بطاعته وجهاده, مقسوم

  
َنِيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما  وََكأَيِّْن ِمنْ  

  ) 146(اْسَتَكانُوا َواللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن 

م ـم مـن , كثري من األنبياء السابقني قاتل معهم مجوع كثرية من أصحا فما ضعفوا ِلَمـا نـزل 
م; جروح أو قتل إمنا صربوا علـى مـا , وال خضعوا لعدوهم, وما َعَجزوا, ألن ذلك يف سبيل ر

م   .واهللا حيب الصابرين. أصا

  
َلى َنا َواْنُصْرنَا عَ َوَما َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َربـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرِنَا َوثـَبِّْت أَْقَدامَ 

  ) 147(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
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وما وقع منـا ِمـن جتـاوٍز يف أمـر , ربنا اغفر لنا ذنوبنا: وما كان قول هؤالء الصابرين إال أن قالوا
وانصــرنا علــى َمــن جحــد وحــدانيتك ونبــوة , وثبِّــت أقــدامنا حــىت ال نفــرَّ مــن قتــال عــدونا, ديننــا

  .أنبيائك

  
  )148(نـَْيا َوُحْسَن ثـََواِب اآلِخَرِة َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني َفآتَاُهْم اللَُّه ثـََواَب الدُّ 

وبــــالتمكني هلــــم يف , فــــأعطى اهللا أولئــــك الصــــابرين جــــزاءهم يف الــــدنيا بالنصــــر علــــى أعــــدائهم
واهللا حيــب كــلَّ َمــن أحســن . وهــو جنــات النعــيم, وبــاجلزاء احلســن العظــيم يف اآلخــرة, األرض

  .لقهعبادته لربه ومعاملته خل

  
َقِلُبوا َخاِسرِيَن     ) 149(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَتَـنـْ

ومل يؤمنـوا , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه، إن تطيعـوا الـذين جحـدوا ألـوهييت
يضــلوكم , نــافقني واملشــركني فيمــا يــأمرونكم بــه وينهــونكم عنــهبرســلي مــن اليهــود والنصــارى وامل

  .فتعودوا باخلسران املبني واهلالك احملقق, وترتدُّوا عن دينكم, عن طريق احلق

  
ُر النَّاِصرِيَن    )150(َبْل اللَُّه َمْوالُكْم َوُهَو َخيـْ

م لن ينصروكم   .رة أحدفال حيتاج معه إىل نص, وهو خري ناصر, بل اهللا ناصركم, إ

  
 النَّاُر َسنـُْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِمبَا َأْشرَُكوا بِاللَِّه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَمْأَواُهمْ 

  ) 151(َوبِْئَس َمثْـَوى الظَّاِلِمَني 

لـيس , مـةسنقذف يف قلوب الـذين كفـروا أشـدَّ الفـزع واخلـوف بسـبب إشـراكهم بـاهللا آهلـة مزعو 
رعـــب وهلـــع مـــن : فحـــالتهم يف الـــدنيا, هلـــم دليـــل أو برهـــان علـــى اســـتحقاقها للعبـــادة مـــع اهللا
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م يف اآلخرة الذي يأوون إليـه فهـو النـار, املؤمنني م; أما مكا , وذلـك بسـبب ظلمهـم وعـدوا
  .وساء هذا املقام مقاًما هلم

  
بِِإْذنِِه َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِيف اَألْمِر  َوَلَقْد َصَدَقُكْم اللَُّه َوْعَدُه ِإْذ َحتُسُّونـَُهمْ 

نـَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآلِخَرَة ُمثَّ   َصَرَفُكْم َوَعَصْيُتْم ِمْن بـَْعِد َما أَرَاُكْم َما حتُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
ُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم وَ    )152(َلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َعنـْ

بإذنـه " ُأحـد"حـني كنـتم تقتلـون الكفـار يف غـزوة , ولقد حقق اهللا لكم ما وعدكم به من نصـر
ا جلمع : حىت إذا َجبُنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم, تعاىل هل تبقون يف مواقعكم أو ترتكو

, معهــا؟ وعصــيتم أمــر رســولكم حــني أمــركم أال تفــارفوا أمــاكنكم بــأي حــالالغنــامن مــع َمــن جي
, وتبــنيَّ أن مــنكم َمــن يريــد الغنــائم, حلَّــت بكــم اهلزميــة مــن بعــد مــا أراكــم مــا حتبــون مــن النصــر

ا وقد علم , ليختربكم; مث صرف اهللا وجوهكم عن عدوكم, وأن منكم َمن يطلب اآلخرة وثوا
  .واهللا ذو فضل عظيم على املؤمنني, نكماهللا ندمكم وتوبتكم فعفا ع

  
َزنُوا ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوال تـَْلُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِيف ُأْخَراُكْم َفأَثَاَبُكْم َغّماً ِبَغمٍّ ِلَكْيال حتَْ  

  )153(َعَلى َما فَاَتُكْم َوال َما َأَصاَبُكْم َواللَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

مـــا كـــان ِمـــن أمـــركم حـــني أخـــذمت تصـــعدون اجلبـــل هـــاربني مـــن  -يـــا أصـــحاب حممـــد-اذكـــروا 
ورسـول اهللا صـلى , وال تلتفتون إىل أحـد ِلَمـا اعـرتاكم مـن الدهشـة واخلـوف والرعـب, أعدائكم

وأنــتم ال تســمعون , اهللا عليــه وســلم ثابــت يف امليــدان ينــاديكم مــن خلفكــم قــائال إيلَّ عبــاَد اهللا
ـا ,وال تنظرون ًـا وضـيًقا وغمًّ

لكـي ال حتزنـوا علـى مـا فـاتكم ; فكان جزاؤكم أن أنزل اهللا بكـم أمل
ال خيفــى , واهللا خبــري جبميــع أعمــالكم. وال مــا حــلَّ بكــم مــن خــوف وهزميــة, مــن نصــر وغنيمــة
  .عليه منها شيء

  
ُهْم أَنـُْفُسُهْم  ُمثَّ أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـَُعاسًا يـَْغَشى طَائَِفةً   ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأَمهَّتـْ
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َر احلَْقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة يـَُقوُلوَن َهْل لََنا ِمْن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمرَ   ُكلَُّه لِلَِّه َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغيـْ
َلْو َكاَن لََنا ِمْن اَألْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا ُقْل َلْو   ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َما ال يـُْبُدوَن َلَك يـَُقوُلونَ 

ُدورُِكْم ُكْنُتْم ِيف بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلَقْتُل ِإَىل َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما ِيف صُ 
  )154(يٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر َولُِيَمحَِّص َما ِيف قـُُلوِبُكْم َواللَُّه َعلِ 

ـا مـن هـمٍّ وغـمٍّ  م مـن بعـد مـا نـزل  مث كان من رمحـة اهللا بـاملؤمنني املخلصـني أن ألقـى يف قلـو
وهـــم أهـــل اإلخـــالص , وكـــان مـــن أثـــره نعـــاس َغِشـــي طائفـــة مـــنهم, اطمئنانًـــا وثقـــة يف وعـــد اهللا

, عــزميتهم وُشــِغلوا بأنفســهموَضــُعَفْت , وطائفــة ُأخــرى أمهَّهــم خــالص أنفســهم خاصــة, واليقــني
م وبدينــه وبنبيــه وأن اإلســالم لــن نقــوم لــه , وظنــوا أن اهللا ال يـُـِتمُّ أمــر رســوله, وأســاؤوا الظــن بــر

هل كان لنا من اختيـار يف : يقول بعضهم لبعض, ولذلك تراهم نادمني على خروجهم, قائمة
فهــو الــذي قــدَّر خــروجكم ومــا , إن األمــر كلَّــه هللا:  -أيهــا الرســول-اخلــروج للقتــال؟ قــل هلــم 

, وهــم ُخيْفــون يف أنفســهم مــا ال يظهرونــه لــك مــن احلســرة علــى خــروجهم للقتــال, حــدث لكــم
ولــو كنــتم يف , إن اآلجــال بيــد اهللا: قــل هلــم. لــو كــان لنــا أدىن اختيــار مــا قُِتلنــا هاهنــا: يقولــون
ومــا , إىل حيــث يـُْقتلــون خلــرج الــذين كتــب اهللا علــيهم املــوت, وقــدَّر اهللا أنكــم متوتــون, بيــوتكم

, وليميــز اخلبيــث مــن الطيــب, جعــل اهللا ذلــك إال ليختــرب مــا يف صــدوركم مــن الشــك والنفــاق
ال , واهللا علــيم مبــا يف صــدور خلقــه. ويظهــر أمــر املــؤمن مــن املنــافق للنــاس يف األقــوال واألفعــال

  .خيفى عليه شيء من أمورهم

  
ُْم الشَّْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا  ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْومَ   َا اْستَـَزهلَّ اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن ِإمنَّ

ُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم    )155(اللَُّه َعنـْ

حممـد عـن القتـال يـوم التقـى املؤمنـون واملشـركون يف غـزوة  -يـا أصـحاب-إن الذين فـرُّوا مـنكم 
ولقــد جتــاوز اهللا , لشــيطان يف هــذا الــذنب بــبعض مــا عملــوا مــن الــذنوبإمنــا أوقعهــم ا, "ُأحــد"

  .حليم ال يعاجل من عصاه بالعقوبة, إن اهللا غفور للمذنبني التائبني. عنهم فلم يعاقبهم
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ِِْم ِإَذا َضَربُوا ِيف األَ   ْرِض أَْو َكانُوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا ِإلْخَوا
َوُميِيُت ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اللَُّه َذِلَك َحْسَرًة ِيف قـُُلوِِْم َواللَُّه ُحيِْي 

  )156(َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 

وا م يا أيها الذين صـدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه، ال ُتشـا , الكـافرين الـذين ال يؤمنـون بـر
م مــن أهــل الكفــر إذا خرجــوا يبحثــون يف أرض اهللا عــن معاشــهم أو كــانوا  فهــم يقولــون إلخــوا

. لو مل خيرج هؤالء ومل يقاتلوا وأقاموا معنا مـا مـاتوا ومـا قُتلـوا: مع الغزاة املقاتلني فماتوا أو قُِتلوا
ــا وحزنًــا وحســرة تســت

ً
موهــذا القــول يزيــدهم أمل م يعلمــون أن ذلــك , قر يف قلــو أمــا املؤمنــون فــإ

م وإن كـان -واهللا حييـي َمـن قـدَّر لـه احليـاة , وخيفـف عـنهم املصـيبة, بقدر اهللا فيهـدي اهللا قلـو
, واهللا بكــل مــا تعملونــه بصــري -وإن كــان مقيًمــا-ومييــت َمــِن انتهــى أجلــه  -مســافرًا أو غازيًــا
  .فيجازيكم به

  
ٌر ِممَّا َجيَْمُعوَن َولَِئْن قُِتْلُتْم     )157(ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمْن اللَِّه َوَرْمحٌَة َخيـْ

ليغفــرن اهللا , وأمت جتاهــدون يف ســبيل اهللا أو مــتم يف أثنــاء القتــال -أيهــا املؤمنــون-ولــئن قُِتلــتم 
خــري مـن الــدنيا ومــا وذلــك , فتفــوزون جبنــات النعـيم, ولريمحـنكم رمحــة مــن عنـده, لكـم ذنــوبكم
  .جيمعه أهلها

  
  )158(َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُِتْلُتْم ٍإلَىل اللَِّه ُحتَْشُروَن  

, أو قتلـتم يف سـاحة القتـال, فمـتم علـى فـُُرشـكم, ولئن انقضت آجـالكم يف هـذه احليـاة الـدنيا
  .فيجازيكم بأعمالكم, إلىل اهللا وحده ُحتشرون

  
ُهْم  فَِبَما َرْمحٍَة ِمْن اللَّهِ   لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

  )159(ِلَني َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِّ 
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م -أيها النيب-حابك فربمحة من اهللا لك وألص ولـو كنـت سـيِّئ , منَّ اهللا عليك فكنت رفيًقا 
فــال تؤاخــذهم مبــا كــان مــنهم يف غــزوة , الْنَصــَرَف أصــحابك مــن حولــك, اخلُلــق قاســي القلــب

, وشــاورهم يف األمــور الــيت حتتــاج إىل مشــورة, أن يغفــر هلــم -أيهــا النــيب-واســأل اهللا , "ُأحــد"
إن اهللا , فَأْمِضــه معتمــًدا علــى اهللا وحــده -بعــد االستشــارة-فــإذا عزمــت علــى أمــر مــن األمــور 

  .حيب املتوكلني عليه

  
ِه ِإْن يـَْنُصرُْكْم اللَُّه َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َخيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اللَّ  

  )160(فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

وإن خيــذلكم فمــن هــذا الــذي ,  بنصــره ومعونتــه فــال أحــد يســتطيع أن يغلــبكمإن ميــددكم اهللا
  .يستطيع أن ينصركم من بعد خذالنه لكم؟ وعلى اهللا وحده فليتوكل املؤمنون

  
ا َكَسَبْت َوُهْم َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـَُغلَّ َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَ  

  )161(ال يُْظَلُموَن 

ومـن يفعـل , وما كان لنيبٍّ أن َخيُوَن أصحابه بأن يأخذ شيًئا من الغنيمة غـري مـا اختصـه اهللا بـه
مث تُعطى كـل , لُيفَضح به يف املوقف املشهود; ذلك منكم يأت مبا أخذه حامال له يوم القيامة
  .لمنفس جزاَء ما كسبت وافًيا غري منقوص دون ظ

  
  )162(أََفَمْن اتـََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمْن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُري  

فاسـتحق , مسـخط لربـه, ال يستوي من كان قصده رضوان اهللا ومن هـو ُمِكـٌب علـى املعاصـي
  .وبئس املصري, بذلك سكن جهنم

  
  )163(لَِّه َواللَُّه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلوَن ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد ال 
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وأصـــحاب النـــار املتبعـــون ملـــا , أصـــحاب اجلنـــة املتبعـــون ملـــا يرضـــي اهللا متفـــاوتون يف الـــدرجات
واهللا بصــــري بأعمــــاهلم ال خيفــــى عليــــه منهــــا . ال يســــتوون, يســــخط اهللا متفــــاوتون يف الــــدركات

  .شيء

  
يِهْم َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ   ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ  ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ

  )164(َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبٍني 

تلـو علـيهم آيـات ي, إذ بعـث فـيهم رسـوال مـن أنفسـهم; لقد أنعم اهللا علـى املـؤمنني مـن العـرب
وإن كـانوا مـن قبـل , ويعلمهـم القـرآن والسـنة, ويطهرهم من الشرك واألخالق الفاسـدة, القرآن

  .هذا الرسول لفي غيٍّ وجهل ظاهر

  
َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسُكْم ِإنَّ   اللََّه َعَلى   أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـَليـْ

  )165(ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

قــد أصــبتم مثليهــا " ُأحــد"وهــي مــا ُأصـيب مــنكم يــوم , مصــيبة -أيهــا املؤمنــون-أوملـا أصــابتكم 
كيـــف يكـــون هـــذا وحنـــن مســـلمون ورســـول اهللا : قلـــتم متعجبـــني, "بـــْدر"مـــن املشـــركني يف يـــوم 

هــذا الــذي أصــابكم هــو :  -يبأيهــا النــ-صــلى اهللا عليــه وســلم فينــا وهــؤالء مشــركون؟ قــل هلــم 
إن اهللا يفعـل مـا . من عند أنفسكم بسبب خمالفتكم أْمَر رسـولكم وإقبـالكم علـى مجـع الغنـائم

  .حلكمه      ال معقِّب , يشاء وحيكم ما يريد

  
  )166(َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن اللَِّه َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِنَني  

يـوم التقـى َمجْـُع املـؤمنني ومجـع املشـركني فكـان " ُأحـد"وقع بكم ِمن جراح أو قتل يف غـزوة  وما
وليظهـر مـا علمـه اهللا يف , فذلك كله بقضاء اهللا وقدره, النصر للمؤمنني أوال مث للمشركني ثانًيا
  .األزل؛ ليميز املؤمنني الصادقني منكم
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ْم تـََعاَلْوا قَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َأْو اْدفـَُعوا قَاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقَتاًال َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن نَافـَُقوا َوِقيَل هلَُ  

ُهْم ِلِإلميَاِن يـَُقوُلوَن بَِأْفواِهِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلوِِمْ   َواللَُّه التـَّبَـْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقْـَرُب ِمنـْ
  )167( َأْعَلُم ِمبَا َيْكُتُمونَ 

م حــني قــال املؤمنــون هلــم تعــالوا قــاتلوا معنــا يف : ولــيعلم املنــافقني الــذين كشــف اهللا مــا يف قلــو
لو نعلم أنكم تقاتلون أحًدا لكنا معكم : فقالوا, أو كونوا عونًا لنا بتكثريكم سوادنا, سبيل اهللا
ـــم يقولـــون بـــأفواهه; هـــم للكفـــر يف هـــذا اليـــوم أقـــرب مـــنهم لإلميـــان, علـــيهم م مـــا لـــيس يف أل
م   .واهللا أعلم مبا ُخيفون يف صدورهم. قلو

  
  
ِِْم َوقـََعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ُقْل فَاْدَرُءوا َعْن أَنـُْفِسُكْم اْلَمْوَت ِإْن كُ   ْنُتْم الَِّذيَن قَاُلوا ِإلْخَوا

  )168(َصاِدِقَني 

م الذ م املشـركني هؤالء املنافقون هم الذين قعدوا وقالوا إلخوا ين أصيبوا مع املسلمني يف حر
فـادفعوا عـن أنفسـكم املـوت :  -أيهـا الرسـول-قـل هلـم . لو أطاَعنا هؤالء ما قتلوا": ُأحد"يوم 

ــم لــو أطــاعوكم مــا قتلــوا وأنكــم قــد جنــومت منــه بقعــودكم عــن , إن كنــتم صــادقني يف دعــواكم أ
  .القتال

  
ْم يـُْرَزُقوَن  َوال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف     )169(َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِِّ

ــون شــيًئا -أيهــا النــيب-وال تظــنَّنَّ  بــل هــم أحيــاء , أن الــذين قتلــوا يف ســبيل اهللا أمــوات ال حيُِسُّ
م الذي جاهـدوا مـن أجلـه جيـري علـيهم رزقهـم يف , ومـاتوا يف سـبيله, حياة برزخية يف جوار ر

  .ويُنعَّمون, نةاجل
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ْوٌف َفرِِحَني ِمبَا آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ خَ  
  )170(َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

ع كرمـه مـن النعـيم فأعطـاهم ِمـن عظـيم جـوده وواسـ, لقد َعمَّتهم السعادة حني َمنَّ اهللا علـيهم
م اجملاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء, والرضا ما تـََقرُّ به أعينهم ليفـوزوا  ; وهم يفرحون بإخوا

ـم سـينالون مــن اخلـري الـذي نــالوه, كمـا فـازوا إذا استشـهدوا يف سـبيل اهللا خملصــني , ِلِعْلِمهــم أ
م مـن وال هـم , وأن ال خـوف علـيهم فيمـا يسـتقبلون مـن أمـور اآلخـرة, له حيزنـون علـى مـا فـا

  .حظوظ الدنيا

  
  )171(َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمْن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنَني  

م يف فرحة غامرة مبا أُعطوا من نعم اهللا وجزيـل عطائـه , وأن اهللا ال يضـيع أجـر املـؤمنني بـه, وإ
  .هبل ينمِّيه ويزيده من فضل

  
ُهْم َواتـََّقْوا   َأْجٌر الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهْم اْلَقرُْح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

  )172(َعِظيٌم 

بعــد هــزميتهم يف " محــراء األســد"الــذين لبُّــوا نــداء اهللا ورســوله وخرجــوا يف أعقــاب املشــركني إىل 
ــم مــن آالم وجــراح  مــع مــا" ُأحــد"غــزوة  ــدي نبــيهم, وبــذلوا غايــة جهــدهم, كــان  , والتزمــوا 

  .للمحسنني منهم واملتقني ثواب عظيم

  
للَُّه الَِّذيَن قَاَل َهلُْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَاُلوا َحْسبـَُنا ا 

  )173(َونِْعَم اْلوَِكيُل 

إن أبــا ســفيان ومــن معــه قــد أمجعــوا أمــرهم علــى الرجــوع : وهــم الــذين قــال هلــم بعــض املشــركني
ــــم, فاحــــذروهم واتقــــوا لقــــاءهم, إلــــيكم الستئصــــالكم فــــزادهم ذلـــــك , فإنـــــه ال طاقــــة لكــــم 
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فســاروا إىل حيــث شــاء , ومل يـَْثــِنهم ذلــك عــن عــزمهم, التخويــف يقيًنــا وتصــديًقا بوعــد اهللا هلــم
  .ونِْعم الوكيل املفوَّض إليه تدبري عباده, كافينا: حسبنا اهللا أي: وقالوا, اهللا

  
ِظيٍم فَانـَْقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمْن اللَِّه َوَفْضٍل ملَْ َميَْسْسُهْم ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل عَ  
)174(  

الثواب اجلزيـــل وبفضـــل منـــه باملنزلـــة بنعمـــة مـــن اهللا بـــ" املدينـــة"إىل " محـــراء األســـد"فرجعـــوا مـــن 
واتبعـوا , وفـازوا بالسـالمة مـن القتـل والقتـال, وأذلـوا أعـداء اهللا, وقد ازدادوا إميانًا ويقينًـا, العالية

  .واهللا ذو فضل عظيم عليهم وعلى غريهم. رضوان اهللا بطاعتهم له ولرسوله

  
َا َذِلُكْم الشَّْيطَاُن ُخيَوُِّف أَْولَِياَءُه     )175(َفال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِين ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني ِإمنَّ

ــا املثــبِّط لكــم يف ذلــك هــو الشــيطان جــاءكم خيــوِّفكم أنصــاره ــم ; فــال ختــافوا املشــركني, إمنَّ ألّ
  .ومتبعني رسويل, وخافوين باإلقبال على طاعيت إن كنتم مصدِّقني يب, ضعاف ال ناصر هلم

  
يَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا يُرِيُد اللَُّه َأالَّ َجيَْعَل َهلُْم َحظّاً َوال َحيْزُْنَك الَّذِ  

ِإنَّ الَِّذيَن اْشتَـَرْوا اْلُكْفَر بِاِإلميَاِن َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً ) 176(ِيف اآلِخَرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
  )177(اٌب أَلِيٌم َوَهلُْم َعذَ 

, هـــؤالء الكفـــاُر مبســـارعتهم يف اجلحـــود والضـــالل -أيهـــا الرســـول-ال يـُــْدِخل احلـــزَن إىل قلبـــك 
م بذلك لن يضروا اهللا ا حالوة اإلميان وعظيم الثواب, إ يريد اهللا , إمنا يضرون أنفسهم حبرما

ـم انصـرفوا عــن دعـوة احلـق; أال جيعـل هلـم ثوابًـا يف اآلخـرة إن الــذين ،  عـذاب شـديد وهلـم, أل
وهلـــم يف , بــل ضــرر ِفْعِلهـــم يعــود علــى أنفســهم, اســتبدلوا الكفــر باإلميــان لــن يضـــروا اهللا شــيًئا

  .اآلخرة عذاب موجع
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َا ُمنِْلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْمثاً   ٌر ألَنـُْفِسِهْم ِإمنَّ َا ُمنِْلي َهلُْم َخيـْ َهلُْم َعَذاٌب  وَ َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ
  )178(ُمِهٌني 

ـــا أعمـــارهم ـــدنيا, وال يظـــننَّ اجلاحـــدون أننـــا إذا َأطَْلن ـــع ال ومل تؤاخـــذهم بكفـــرهم , ومتعنـــاهم مبُت
م ـــم قـــد نـــالوا بـــذلك خـــريًا ألنفســـهم, وذنـــو م وآجـــاهلم, أ ليـــزدادوا ظلًمـــا ; إمنـــا نـــؤخر عـــذا
  .وهلم عذاب يهينهم ويذهلُّم, وطغيانًا

  
  
  
لَُّه لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنـُْتْم َعَلْيِه َحىتَّ َميِيَز اْخلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اللَُّه َما َكاَن ال 

ْؤِمُنوا لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َجيَْتِيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوِإْن تُـ 
  )179(تـَتـَُّقوا فـََلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم وَ 

ما كان اهللا لَيَدَعكم أيها املصدقون باهللا ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه مـن التبـاس 
ومــا  . فُيعــرف املنــافق مــن املــؤمن الصــادق, املــؤمن مــنكم باملنــافق حــىت َميِيــَز اخلبيــث مــن الطيــب

فتعرفـوا , على الغيب الذي يعلمه مـن عبـاده -ؤمنونأيها امل-كان ِمن حكمة اهللا أن يطلعكم 
غــري أن اهللا تعــاىل يصــطفي مــن رســله , ولكنــه مييــزهم بــاحملن واالبــتالء, املــؤمن مــنهم مــن املنــافق

وإن تؤمنــوا إميانًــا , فــآمنوا بــاهللا ورســوله, َمــن يشــاء؛ ليطلعــه علــى بعــض علــم الغيــب بــوحي منــه
  .يم عند اهللافلكم أجر عظ, صادقًا وتتقوا ربكم بطاعته

  
وَُّقوَن َما َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيطَ  

  )180(َخِبٌري  َواَألْرِض َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلونَ  خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَِّه ِمريَاُث السََّمَواتِ 

بــل هــو , وال يظــنن الــذين يبخلــون مبــا أنعــم اهللا بــه علــيهم تفضــال منــه أن هــذا البخــل خــري هلــم
واهللا . ألن هذا املال الذي مجعوه سيكون طوقًا من نار يوضع يف أعناقهم يوم القيامة; شرٌّ هلم
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بأعمـــالكم  وهــو خبــري, وهــو البــاقي بعــد فنــاء مجيــع خلقــه, ســبحانه وتعــاىل هــو مالــك امللــك
  .وسيجازي كال على قدر استحقاقه, مجيعها

  
َلُهمْ   َع اللَُّه قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقٌري َوَحنُْن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـْ األَنِْبَياَء ِبَغْريِ  َلَقْد مسَِ

  )181(َحقٍّ َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيِق 

إن اهللا فقـــري إلينـــا يطلـــب منـــا أن نقرضـــه أمـــواال وحنـــن : اهللا قـــول اليهـــود الـــذين قـــالوالقـــد مســـع 
ـــم راضـــون مبـــا كـــان ِمـــن قـَْتـــل آبـــائهم , ســـنكتب هـــذا القـــول الـــذي قـــالوه. أغنيـــاء وســـنكتب أ

ونقـــول هلــــم وهـــم يف النــــار , وســـوف نؤاخــــذهم بـــذلك يف اآلخــــرة, ألنبيـــاء اهللا ظلًمـــا وعــــدوانًا
  .النار احملرقة ذوقوا عذاب: يعذبون

  
  )182(َذِلَك ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد  

ذلـــك العـــذاب الشـــديد بســـبب مـــا قـــدَّمتموه يف حيـــاتكم الـــدنيا مـــن املعاصـــي القوليـــة والفعليـــة 
  .وأن اهللا ليس بظالم للعببد, واالعتقادية

  
َنا َأالَّ نـُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحىتَّ يَْأتِيَـَنا ِبُقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللَّ   َه َعِهَد ِإلَيـْ

  )183(ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلي بِاْلبَـيـَِّناِت َوبِالَِّذي قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني 

إن اهللا أوصـــانا يف التـــوراة أال نصـــدِّق َمـــن جاءنـــا : اإلســـالم قـــالوا هـــؤالء اليهـــود حـــني ُدُعـــوا إىل
ـــا إىل اهللا, إنـــه رســـول مـــن اهللا: يقـــول فتنـــزل نـــار مـــن الســـماء , حـــىت يأتينـــا بصـــدقة يتقـــرب 

ألنــه قــد جــاء آبــاءكم رســٌل مــن ; أنــتم كــاذبون يف قــولكم:  -أيهــا الرســول-قــل هلــم . فتحرقهــا
, وبالذي قلتم من اإلتيـان بالقربـان الـذي تأكلـه النـار, قهمِقبلي باملعجزات والدالئل على صد

  فَِلَم قـََتل آباؤكم هؤالء األنبياء إن كنتم صادقني يف دعواكم؟
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بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنِري     )184(فَِإْن َكذَّ

فقـد كـذَّب املبطلـون كثـريًا , هـؤالء اليهـود وغـريهم مـن أهـل الكفـر -لرسـولأيهـا ا-فإن كـذَّبك 
والكتــب , جــاءوا أقــوامهم بــاملعجزات البــاهرات واحلجــج الواضــحات, مــن املرســلني ِمــن قبلــك

  .والكتاِب البنيِّ الواضح, السماوية اليت هي نور يكشف الظلمات

  
َا تـُوَ    فـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن زُْحزَِح َعْن النَّاِر َوأُْدِخَل اْجلَنََّة ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ

نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر    )185(فـََقْد فَاَز َوَما اْحلََياُة الدُّ

ـم, كـل نفـس ال بـدَّ أن تـذوق املـوت ـذا يرجـع مجيـع اخللـق إىل ر وإمنـا تُوفـَّون . ليحاسـبهم; و
فمـن أكرمـه ربـه وجنَّـاه مـن النـار وأدخلـه , كم على أعمالكم وافية غري منقوصة يوم القيامةأجور 

ا, وما احلياة الدنيا إال متعة زائلة. اجلنة فقد نال غاية ما يطلب   .فال تغرتُّوا 

  
َلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلكِ   َتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمْن الَِّذيَن َأْشرَُكوا لَتُبـْ

  )186(أًَذى َكِثرياً َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر 

ـــة واملســـتحبَّة -أيهـــا املؤمنـــون-لَُتْخَتبَــــُرنَّ  ـــاجلوائح الـــيت , يف أمـــوالكم بـــإخراج النفقـــات الواجب وب
ومـا حيـلُّ بكـم مـن جـراح أو قتـل وفـَْقـد , ب علـيكم مـن الطاعـاتويف أنفسكم مبـا جيـ, تصيبها

ولَتســــمُعنَّ مــــن اليهــــود والنصــــارى . وذلــــك حــــىت يتميَّــــز املــــؤمن الصــــادق مــــن غــــريه, لألحبــــاب
أيهــــا -وإن تصــــربوا . واملشــــركني مــــا يــــؤذي أمســــاعكم مــــن ألفــــاظ الشــــرك والطعــــن يف ديــــنكم

فــإن ذلــك مــن األمــور , تــه واجتنــاب معصــيتهوتتقــوا اهللا بلــزوم طاع, علــى ذلــك كلــه -املؤمنــون
  .وينافس فيها, اليت يُعزم عليها

  
ظُُهورِِهْم  َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتُبَـيـِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاءَ  

  )187(َيْشتَـُروَن َواْشتَـَرْوا ِبِه َمثَناً قَِليًال فَِبْئَس َما 



www.islamguiden.com 

 146

إذ أخـــذ اهللا العهـــد املوثـــق علـــى الـــذين آتـــاهم اهللا الكتـــاب مـــن اليهـــود  -أيهـــا الرســـول-واذكـــر 
مـــا; فلليهـــود التـــوراة وللنصـــارى اإلجنيـــل, والنصـــارى وال , ويبينـــوا للنـــاس مـــا فيهمـــا, ليعملـــوا 

م احلــق وأخــذوا مثنــا خبًســا , فرتكــوا العهــد ومل يلتزمــوا بــه, يكتمــوا ذلــك وال خيفــوه مقابــل كتمــا
  .وتبديلهم الكتاب, يف تضييعهم امليثاق, فبئس الشراء يشرتون, وحتريفهم الكتاب

  
َفازٍَة ِمْن ال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبَا أََتوا َوحيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبَا ملَْ يـَْفَعُلوا َفال َحتَْسبَـنـَُّهْم مبَِ  

  )188(َذاٌب أَلِيٌم اْلَعَذاِب َوَهلُْم عَ 

وحيبـون أن يثـين , وال تظنن الذين يفرحـون مبـا أَتَـوا مـن أفعـال قبيحـة كـاليهود واملنـافقني وغـريهم
وهلم يف اآلخـرة عـذاب , فال تظنهم ناجني من عذاب اهللا يف الدنيا, عليهم الناس مبا مل يفعلوا

, فتخـر مبـا مل يعمـلولكـل م, ويف اآلية وعيد شديد لكـل آت لفعـل السـوء معجـب بـه. موجع
  .ليُثَين عليه الناس وحيمدوه

  
  )189(َواَألْرِض َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  

  .واهللا على كل شيء قدير, وهللا وحده ملك السموات واألرض وما فيهما

  
  ) 190(ِل َوالنـََّهاِر آليَاٍت ألُوِيل األَْلَباِب َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّيْ  ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّمَواتِ  

واختالفهمــا , ويف تعاقُـب الليــل والنهـار, إن يف خلـق الســموات واألرض علـى غــري مثـال ســابق
  .طوال وِقَصرًا لدالئل وبراهني عظيمة على وحدانية اهللا ألصحاب العقول السليمة

  
َواَألْرِض َربـََّنا َما  ًا َوَعَلى ُجُنوِِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّمَواتِ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَيامًا َوقـُُعود

  )191(َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
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م: الـــذين يـــذكرون اهللا يف مجيـــع أحـــواهلم وهـــم يتـــدبرون يف خلـــق , قياًمـــا وقعـــوًدا وعلـــى جنـــو
, فأنــــت منــــزَّه عــــن ذلــــك, يــــا ربنــــا مــــا أوجــــدت هــــذا اخللــــق عبثًــــا: لنيقــــائ, الســــموات واألرض

  .فاْصِرف عنا عذاب النار

  
  )192(َربـََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخْل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر  

ومـــا , فضـــحته وأهنتـــه َمـــن ُتدِخْلـــه النـــار بذنوبـــه فقـــد -يـــا أهللا-فإنـــك , يـــا ربنـــا جنِّنـــا مـــن النـــار
  .للمذنبني الظاملني ألنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب اهللا يوم القيامة

  
ْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلِإلميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُو   بـََنا وََكفِّْر َعنَّا َربـََّنا ِإنـََّنا مسَِ

  ) 193(َنا َمَع األَبـْرَاِر َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـَّ 

, ينـادي النـاس للتصـديق بـك -هو نبيك حممد صلى اهللا عليه وسـلم-يا ربنا إننا مسعنا مناديا 
قنا رسالته, والعمل بشرعك, واإلقرار بوحدانيتك واسـرت , فاغفر لنـا ذنوبنـا, فأجبنا دعوته وصدَّ

  .وأحلقنا بالصاحلني, عيوبنا

  
  )194(ْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُختْزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك ال ُختِْلُف اْلِميَعاَد َربـََّنا َوآتَِنا َما َوعَ 

وال تفضــحنا , يــا ربنــا أعطنــا مــا وعــدتنا علــى ألســنة رســلك مــن نصــر ومتكــني وتوفيــق وهدايــة
  .فإنك كرمي ال ُختْلف وعًدا َوَعْدَت به عبادك, بذنوبنا يوم القيامة

  
َهلُْم َربـُُّهْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْسَتَجاَب  

ُهْم َسيِّ  َئاِِْم فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا ألَكفَِّرنَّ َعنـْ
ْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ثـََوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّواِب َوألْدِخَلنـَّهُ 

)195(  
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وهـم , فأجاب اهللا دعاءهم بأنه ال يضيع جهد َمن عمل منهم عمال صاحلًا ذكرًا كان أو أنثى
, فالــذين هــاجروا رغبــًة يف رضــا اهللا تعــاىل, يف ُأُخــوَّة الــدين وقَبــول األعمــال واجلــزاء عليهــا ســواء

م إيّـاه, وُأخرجوا مـن ديـارهم ـم وعبـاد وقـاتلوا وقُِتلـوا يف سـبيل اهللا إلعـالء  , وأوذوا يف طاعـة ر
فــــال , كمــــا ســــرتها علــــيهم يف الــــدنيا, ليســــرتنَّ اهللا علــــيهم مــــا ارتكبــــوه مــــن املعاصــــي, كلمتــــه

ـار جـزاء مـن عنـد  وليدخلنَّهم جنات جتـري مـن حتـت, حياسبهم عليها قصـورها وأشـجارها األ
  .واهللا عنده حسن الثواب, اهللا

  
  )196(ال يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِيف اْلِبالِد  

, وَســـَعة يف الـــرزق, مبـــا عليـــه أهـــل الكفـــر بـــاهللا مـــن بســـطة يف العـــيش -أيهـــا الرســـول-ال تغـــرت 
ــا قليــل يــزول هــذا كلُّــه , األربــاح واألمــوالوانتقــاهلم مــن مكــان إىل مكــان للتجــارات وطلــب  فعمَّ

نني بأعماهلم السيئة, عنهم   .ويصبحون مر

  
  )197(َمَتاٌع قَِليٌل ُمثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد  

  .وبئس الفراش, مث يكون مصريهم يوم القيامة إىل النار, متاع قليل زائل

  
ُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نـُُزًال ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما َلِكْن الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَّ  

ٌر ِلألَبـْرَاِر    )198(ِعْنَد اللَِّه َخيـْ

ــم قــد أعــدَّ اهللا هلــم جنــات جتــري مــن , واجتنبــوا نواهيــه, وامتثلــوا أوامــره, لكــن الــذين خــافوا ر
ــار ومــا عــد اهللا أعظــم وأفضــل ألهــل . هــي منــزهلم الــدائم ال خيرجــون منــه, حتــت أشــجارها األ

  .الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا

  
ِه ال َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِهْم َخاِشِعَني لِلَّ  
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ْم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب َيْشتَـُروَن    )199(بِآيَاِت اللَِّه َمثَناً قَِليًال أُْولَِئَك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

ومبــا أُنــزِل إلــيكم مــن هــذا , وإن بعًضــا مــن أهــل الكتــاب لَيصــدِّق بــاهللا ربًّــا واحــًدا وإهلـًـا معبــوًدا
ال يشــرتون بآيــات اهللا , خاضــعني لــه, ل متــذللني هللاومبــا أُنــزِل إلــيهم مــن التــوراة واإلجنيــ, القــرآن

. وال حيرفونــه كغــريهم مــن اهــل الكتــاب, وال يكتمــون مــا أنــزل اهللا, مثًنــا قلــيال مــن حطــام الــدنيا
, إنَّ اهللا سـريع احلسـاب. فيـوفيهم إيـاه غـري منقـوص, أولئك هلم ثـواب عظـيم عنـده يـوم يلقونـه

  .اوحماسبتهم عليه, ال يعجزه إحصاء أعماهلم

  
  )200(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  

وعلـى مـا ينـزل بكـم , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اصربوا على طاعـة ربكـم
وأقيموا على جهـاد عـدوي , ا منكموصابروا أعداءكم حىت ال يكونوا أشد صربً , من ضر وبالء

  .رجاء أن تفوزوا برضاه يف الدنيا واآلخرة; وخافوا اهللا يف مجيع أحوالكم, وعدوكم

  
  

 سورة النساء -4

  
  

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ  ا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  )1( َجاًال َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي تـََتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً رِ 

فهـو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة ; واجتنبـوا نواهيـه, يا أيهـا النـاس خـافوا اهللا والتزمـوا أوامـره
ونشــر منهمــا يف أحنــاء األرض رجــاال  , ي حــواءوخلــق منهــا زوجهــا وهــ, هــي آدم عليــه الســالم
ـــــذي َيْســـــأل بـــــه بعضـــــكم بعًضـــــا, كثـــــريًا ونســـــاء كثـــــريات واحـــــذروا أن تقطعـــــوا , وراقبـــــوا اهللا ال

  .إن اهللا مراقب جلميع أحوالكم. أرحامكم
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ُلوا اْخلَِبيَث بِالطَّيِِّب َوال تَْأُكُلوا أَمْ   َواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوباً  َوآتُوا اْلَيَتاَمى أَْمَواَهلُْم َوال تـََتَبدَّ

  )2(َكِبرياً 

أمـــواهلم إذا وصـــلوا ســـن , وكنـــتم علـــيهم أوصـــياء, وأعطـــوا َمـــن مـــات آبـــاؤهم وهـــم دون البلـــوغ
وجتعلــوا مكانــه , وال تأخــذوا اجليِّــد مــن أمــواهلم, ورأيــتم مــنهم قــدرة علــى حفــظ أمــواهلم, البلــوغ

إن مـن . لتحتـالوا بـذلك علـى أكـل أمـواهلم; لطـوا أمـواهلم بـأموالكموال خت, الرديء من أموالكم
  .جترأ على ذلك فقد ارتكب إمثًا عظيًما

  
ْن َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثالَث َورُبَاَع فَإِ  

  )3(َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فَـ 

, وإن خفتم أال تعدلوا يف يتامى النساء الاليت حتـت أيـديكم بـأن ال تعطـوهن مهـورهن كغـريهن
فـإن خشـيتم , اثنتني أو ثالثًا أو أربًعـا: فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غريهن

ذلـــك الـــذي شـــرعته لكـــم يف . أو مبـــا عنـــدكم مـــن اإلمـــاء, ا بيـــنهن فـــاكتفوا بواحـــدةأال تعـــدلو 
أقــرب إىل , أو االقتصــار علــى واحــدة أو ملــك اليمــني, اليتيمــات والــزواج مــن واحــدة إىل أربــع

  .عدم اَجلْوِر والتعدي

  
ِِنَّ ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمنْ     )4(ُه نـَْفساً َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَا

فـــإن طابـــت . عطيـــة واجبـــة وفريضـــة الزمـــة عـــن طيـــب نفـــس مـــنكم, وأعطـــوا النســـاء مهـــورهن
  .فهو حالل طيب, وتصرَّفوا فيه, أنفسهن لكم عن شيء من املهر فوَهْبنه لكم فخذوه

  
َلُكْم ِقَياماً َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َهلُْم قـَْوًال  َوال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكْم الَِّيت َجَعَل اللَّهُ  

  )5(َمْعُروفاً 
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مــن يـَُبــذِّر مــن الرجــال والنســاء والصــبيان أمــواهلم الــيت حتــت أيــديكم  -أيهــا األوليــاء-وال تؤتــوا 
لـيهم منهـا وأنفقـوا ع, فهذه األموال هي الـيت عليهـا قيـام حيـاة النـاس, فيضعوها يف غري وجهها

  .وقولوا هلم قوال معروفًا من الكالم الطيب واخللق احلسن, واكسوهم

  
ُهْم ُرْشدًا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواهلَُ   ْم َوال َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ

وا َوَمْن َكاَن َغِنّياً فـَْلَيْستَـْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقرياً فـَْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف تَْأُكُلوَها ِإْسرَافاً َوِبَداراً َأْن َيْكبَـرُ 
  ) 6(فَِإَذا َدفـَْعُتْم ِإلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَِّه َحِسيباً 

م على حسـن التصـرت  حـىت إذا , يف أمـواهلمواختربوا َمن حتت أيديكم من اليتامى ملعرفة قدر
فسـلِّموها , وقـدرة علـى حفـظ أمـواهلم, وَعلمتم منهم صالًحا يف دينهم, وصلوا إىل سن البلوغ

وال تعتــــدوا عليهــــا بإنفاقهـــا يف غــــري موضــــعها إســــرافًا ومبـــادرة ألكلهــــا قبــــل أن يأخــــذوها , هلـــم
ومـن  , يًئاوال يأخـذ مـن مـال اليتـيم شـ, وَمن كان صاحب مال منكم فليسـتعفف بغنـاه. منكم

ــم قــادرون علــى حفــظ أمــواهلم . كــان فقــريًا فليأخــذ بقــدر حاجتــه عنــد الضــرورة فــإذا علمــتم أ
; ضــمانًا لوصــول حقهــم كــامال إلــيهم; فَأْشــِهدوا علــيهم, بعــد بلــوغهم احلُلُــم وســلمتموها إلــيهم

  .وحماسب لكم على ما فعلتم, ويكفيكم أن اهللا شاهد عليكم. لئال ينكروا ذلك

  
ا َقلَّ ِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن ِممَّ لِلرَِّجا

  )7(ِمْنُه أَْو َكثـَُر َنِصيباً َمْفُروضاً 

قلــيال  , شــرعه اهللا فيمــا تركــه الوالــدان واألقربــون مــن املــال+نصــيب  -صــغارًا أو كبــارًا-للــذكور 
  .وللنساء كذلك, يف أنصبة حمددة واضحة فرضها اهللا عز وجل هلؤالء, كان أو كثريًا

  
  )8(ْعُروفاً َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُْوُلوا اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُني فَاْرزُقُوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا َهلُْم قـَْوًال مَ  
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أو حضرها من مـات آبـاؤهم , مليت ممن ال حقَّ هلم يف الرتكةوإذا حضر قسمَة املرياث أقارُب ا
أو َمــن ال مــال هلــم فــأعطوهم شــيًئا مــن املــال علــى وجــه االســتحباب قبــل تقســيم , وهــم صــغار

ا   .وقولوا هلم قوال حسًنا غري فاحش وال قبيح, الرتكة على أصحا

  
ًة ِضَعافاً َخافُوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه َوْليَـُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيَّ  
)9(  

, وْلَيَخــِف الــذين لــو مــاتوا وتركــوا مــن خلفهــم أبنــاء صــغارًا ضــعافًا خــافوا علــيهم الظلــم والضــياع
, موحســن تــربيته, وذلــك حبفــظ أمــواهلم, فلرياقبــوا اهللا فــيمن حتــت أيــديهم مــن اليتــامى وغــريهم

  .وليقولوا هلم قوال موافقا للعدل واملعروف, وَدْفع األذى عنهم

  
َا يَْأُكُلوَن ِيف بُطُوِِْم نَاراً َوَسَيْصَلْوَن َسِعرياً     )10( ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً ِإمنَّ

ا بغري حق, إن الذين يْعَتدون على أموال اليتامى م  إمنا, فيأخذو يأكلون نارًا تتـأّجج يف بطـو
  .وسيدخلون نارا يقاسون حرَّها, يوم القيامة

  
لُثَا َما يُوِصيُكْم اللَُّه ِيف أَْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْنيِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهنَّ ثُـ  

ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه تـََرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّ  ْصُف َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
ُس ِمْن بـَْعِد َوَلٌد فَِإْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه الثـُُّلُث فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِِّه السُّدُ 

َا َأْو َديْ  ٍن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم ال َتْدُروَن أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نـَْفعًا َفرِيَضًة ِمْن اللَِّه ِإنَّ َوِصيٍَّة يُوِصي ِ
  )11(اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 

, ذكــــورًا وإناثًــــا: إذا مــــات أحــــد مــــنكم وتــــرك أوالًدا: يوصــــيكم اهللا ويــــأمركم يف شــــأن أوالدكــــم
فـإن تـرك بنـات . إذا مل يكـن هنـاك وارث غـريهم, يب األنثيـنيللذكر مثـل نصـ: فمرياثه كله هلم

ولوالِـَدي امليـت لكـل . فلهـا النصـف, وإن كانـت ابنـة واحـدة, فقط فللبنتني فأكثر ثلثا مـا تـرك
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فـإن مل يكـن لـه ولـد . واحًدا أو أكثر, ذكرًا كان أو أنثى: واحد منهما السدس إن كان له ولد
ذكــورًا كــانوا أو , فــإن كــان للميــت إخــوة اثنــان فــأكثر. البــاقيوورثــه والــداه فألمــه الثلــث وألبيــه 

وهــذا التقســيم للرتكــة إمنــا يكــون بعــد . ولــألب البــاقي وال شــيء لإلخــوة, فألمــه الســدس, إناثًــا
آبـاؤكم وأبْنـاؤكم الـذين فُـِرض . إخراج وصية امليت يف حدود الثلث أو إخراج ما عليـه مـن َديْـن

فال تفضلوا واحًدا منهم علـى , لكم نفًعا يف دنياكم وأخراكم هلم اإلرث ال تعرفون أيهم أقرب
حكيًمــا , إن اهللا كــان عليًمــا خبلقــه. هــذا الــذي أوصــيتكم بــه مفــروض علــيكم مــن اهللا. اآلخــر

  .فيما شرعه هلم

  
فـََلُكْم الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكَن َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن َهلُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد  

َا أَْو َدْيٍن َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن   َكاَن َلُكْم َوَلٌد ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني ِ
َا أَ  ْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالَلًة أَْو اْمَرأٌَة فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتْم ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِ

ُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِيف الثـُّلُ  ِث َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
َر ُمَضارٍّ وَ  َا َأْو َدْيٍن َغيـْ   )12(ِصيًَّة ِمْن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِ

ن إن مل يكـن هلـن ولـد ذكـرًا كـان أو  -أيها الرجـال-ولكم  نصـف مـا تـرك أزواجكـم بعـد وفـا
أو مــا , ترثونــه مــن بعــد إنفــاذ وصــيتهن اجلــائزة, فــإن كــان هلــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن, أنثــى

إن مل يكــن , الربــع ممــا تــركتم -أيهــا الرجــال  -م وألزواجكــ. يكــون علــيهن مــن َديْــن ملســتحقيه
يقسـم , فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهـن الـثمن ممـا تـركتم, لكم ابن أو ابنة منهن أو من غريهن

مــن بعــد إنفــاذ مــا كنــتم , فــإن كانــت زوجــة واحــدة كــان هــذا مرياثًــا هلــا, الربــع أو الــثمن بيــنهن
وإن مـات رجـل أو امـراة . كـون علـيكم مـن َديْـنأو قضـاء مـا ي, أوصيتم به من الوصـايا اجلـائزة
فـإن . وله أو هلا أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهمـا السـدس, وليس له أو هلا ولد وال والد

كــان اإلخــوة أو األخــوات ألم أكثــر مــن ذلــك فهــم شــركاء يف الثلــث يقســم بيــنهم بالســوية ال 
خـوات ألم يأخذونـه مرياثًـا هلـم مـن وهـذا الـذي فرضـه اهللا لإلخـوة واأل, فرق بني الـذكر واألنثـى
ـذا . وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشـيء ال ضـرر فيـه علـى الورثـة, بعد قضاء ديون امليت

  .حليم ال يعاجلهم بالعقوبة, واهللا عليم مبا يصلح خلقه. أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم
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ْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه يُ  

  )13(َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ا ِمـن , تلك األحكام اإلهلية اليت شرعها اهللا يف اليتامى والنساء واملواريث شرائعه الدالة على أ
ــ. عنــد اهللا العلــبم احلكــيم , اده مــن هــذه األحكــام وغريهــاوَمــن يطــع اهللا ورســوله فيمــا شــرع لعب

ار مبياههـا العذبـة, يدخله جنات كثرية األشجار والقصور وهـم بـاقون يف , جتري من حتتها األ
  .وذلك الثواب هو الفالح العظيم, ال خيرجون منه, هذا النعيم

  
  )14(يَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً َخاِلداً فِ  

أو تعطيـل , وجتاوزه مـا شـرعه اهللا لعبـاده بتغيريهـا, بإنكاره ألحكام اهللا, وَمن يـَْعِص اهللا ورسوله
ا   .وله عذاب خيزيه ويهينه, يدخله نارًا ماكثًا فيها, العمل 

  
َلْيِهنَّ أَْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ َوالالَِّيت يَْأِتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا عَ  

  )15(ِيف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو َجيَْعَل اللَُّه َهلُنَّ َسِبيًال 

علـيهن أربعـة رجـال عـدول مـن  -أيها الوالة والقضـاة-فاستشهدوا , والاليت يزنني من نسائكم
ن بــاملوتفــإن شــهدو , املســلمني أو , ا علــيهن بــذلك فاحبســوهن يف البيــوت حــىت تنتهــي حيــا

  .جيعل اهللا هلن طريًقا للخالص من ذلك

  
ُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن تـَوَّاب  َا ِمْنُكْم َفآُذوُمهَا فَِإْن تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنـْ ِ ًا َرِحيماً َواللََّذاِن يَْأتَِيا
)16(  

ــا وقــع منهمــا , فآُذومهــا بالضــرب واهلجــر والتــوبيخ, فاحشــة الــزىن واللــذان يقعــان يف فــإن تابــا عمَّ
ويسـتفاد مـن هـذه اآليـة والـيت . وأصلحا مبا يقدِّمان من األعمال الصاحلة فاصـفحوا عـن أذامهـا
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, فــاحلبس غايتــة املــوت, والنســاء ُحيَْبْســَن ويُــؤَذْينَ , قبلهــا أن الرجــال إذا فعلــوا الفاحشــة يـُــْؤَذْون
ايتهــــا إىل التوبــــة والصــــالحواأل مث ُنســــخ مبــــا شــــرع اهللا , وكــــان هــــذا يف صــــدر اإلســــالم. ذيــــة 

اللذان جامعا يف نكـاح , ومها احلران البالغان العاقالن, وهو الرجم للمحصن واحملصنة, ورسوله
رحيًما , إن اهللا كان توابا على عباده التائبني. وتغريب عام لغريمها, واجللُد مائة جلدة, صحيح

  .م

  
َا التـَّْوبَُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب َفُأْولَِئَك يـَتُ   وُب اللَُّه ِإمنَّ

  )17(َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

ا يقبل اهللا التوبة من الذين يرتكبون املعاصي والذنوب جبهل ا لسخط , منهم لعاقبتها إمنَّ وإجيا
ـذا االعتبـار-اهللا  ـًدا فهـو جاهـل  ـا بـالتحرمي , فكل عاص هللا خمطئًـا أو متعمِّ

ً
مث -وإن كـان عامل

ـــم باإلنابـــة والطاعـــة قبـــل معاينـــة املـــوت وكـــان اهللا . فأولئـــك يقبـــل اهللا تـــوبتهم, يرجعـــون إىل ر
  .حكيًما يف تدبريه وتقديره, عليًما خبلقه

  
ْت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل ِإينِّ تـُْبُت اآلَن َولَْيسَ  

  ) 18(َوال الَِّذيَن َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَِئَك َأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً 

ـم إىل أن تـأتيهم , كـاب املعاصـيوليس قَبـول التوبـة للـذين ُيِصـرُّون علـى ارت وال يرجعـون إىل ر
كمــــا ال تُقبــــل توبــــة الــــذين ميوتــــون وهــــم , إين تبــــت اآلن: فيقــــول أحــــدهم, ســــكرات املــــوت

أولئــك املصــرُّون . منكــرون لوحدانيــة اهللا ورســالة رســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم, جاحــدون
  .أعتدنا هلم عذابًا موجًعا, م كفارواجلاحدون الذين ميوتون وه, على املعاصي إىل أن ماتوا

  
ا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرهًا َوال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض مَ 

فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف 
  )19(َتْكَرُهوا َشْيئاً َوَجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخْرياً َكِثرياً 
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ــرِكتهم تتصــرفون فــيهن , يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال جيــوز لكــم أن جتعلــوا نســاء آبــائكم مــن مجلــة َت
وال جيــوز لكــم  ,وهــن كارهــات لــذلك كلــه, أو تــزوجيهن لآلخــرين, أو املنــع هلــن, بــالزواج مــنهن

إال , ليتنــازلن عــن بعــض مــا آتيتمــوهن مــن مهــر وحنــوه; أن تصــارُّوا أزواجكــم وأنــتم كــارهون هلــن
ولــتكن . فلكــم حيننــذ إمســاكهن حــىت تأخــذوا مــا أعطيتمــوهن, أن يــرتكنب أمــرا فاحشــا كــالزىن

فـــإن كرهتمـــوهن . وأداء مـــا هلـــن مـــن حقـــوق, مصــاحبتكم لنســـائكم مبنيـــة علـــى التكـــرمي واحملبـــة
  .فعسى أن تكرهوا أمرًا من األمور ويكون فيه خري كثري; لسبب من األسباب الدنيوية فاصربوا

  
ُخُذونَُه َوِإْن أََرْدُمتْ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َفال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيئًا أَتَأْ  

  )20(بـُْهَتاناً َوِإْمثاً ُمِبيناً 

وكنـتم قـد أعطيـتم َمـن تريـدون طالقهـا مـاال كثـريًا مهـرًا , وإن أردمت استبدال زوجة مكـان أخـرى
  أتأخذونه كذبًا وافرتاًء واضًحا؟, فال حيل لكم أن تأخذوا منه شيًئا, هلا

  
  )21(ظاً وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقاً َغِلي 

وقــــد اســــتمتع كــــل منكمــــا بــــاآلخر , وكيــــف حيــــلُّ لكــــم أن تأخــــذوا مــــا أعطيتمــــوهن مــــن مهــــر
  وأَخْذَن منكم ميثاقًا غليظًا من إمساكهن مبعروف أو تسرحيهن بإحسان؟, باجلماع

  
ًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبيًال َوال تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمْن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحشَ  
)22(  

وال تتزوجـــوا َمـــن تزوجـــه آبـــاؤكم مـــن النســـاء إال مـــا قـــد ســـلف مـــنكم ومضـــى يف اجلاهليـــة فـــال 
وبغـــيض , إن زواج األبنــاء مـــن زوجــات آبـــائهم أمــر قبـــيح يفحــش ويعظـــم قبحــه. مؤاخــذة فيـــه

  .وبئس طريًقا ومنهًجا ما كنتم تفعلونه يف جاهليتكم, ميقت اهللا فاعله
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اُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اَألِخ َوبـََناُت   ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ
ِيت الالَّ  اُألْخِت َوأُمََّهاُتُكْم الالَِّيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكمْ 

 ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَِّيت َدَخْلُتْم ِِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 
َه َكاَن َوَحالِئُل أَبـَْناِئُكْم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اُألْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللَّ 

  )23(َغُفوراً َرِحيماً 

: وبنـاتكم, ويدخل يف ذلـك اجلـدَّات ِمـن جهـة األب أو األم, حرَّم اهللا عليكم نكاح أمهاتكم
أخـــوات : وعمـــاتكم, وأخـــواتكم الشـــقيقات أو ألب أو ألم, ويشـــمل بنـــات األوالد وإن نـــزلن

: بنــات األخــتو , وبنــات األخ, أخــوات أمهــاتكم وجــداتكم: وخــاالتكم, آبــائكم وأجــدادكم
وقــد حــرَّم -وأخــواتكم مــن الرضــاعة , وأمهــاتكم الــاليت أرضــعنكم, ويــدخل يف ذلــك أوالدهــن

ســواء , وأمهــات نســائكم -رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النســب
ن, دخلتم بنسائكم  وبنات نسائكم من غريكم الاليت يرتبـَّْنيَ غالبًـا يف بيـوتكم, أم مل تدخلوا 
ن, وهــن ُحمرََّمــات فــإن مل يكــنَّ يف حجــوركم, وحتــت رعــايتكم , ولكــن بشــرط الــدخول بأمهــا

ن وطلقتمــــوهن أو مــــْنتَ قبــــل الــــدخول فــــال جنــــاح علــــيكم أن  فــــإن مل تكونــــوا دخلــــتم بأمهــــا
ومن ُأحلق , كما حرَّم اهللا عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصالبكم, تنكحوهن

ـا أم مل يـدخل, وهذا التحرمي يكون بالعقد عليهـا, من الرضاعم ِمن أبنائكم  , دخـل االبـن 
وحــرَّم علــيكم كــذلك اجلمــع يف وقــت واحــد بــني األختــني بنســب أو رضــاع إال مــا قــد ســلف 

وال جيــوز كــذلك اجلمــع بــني املــرأة وعمتهــا أو خالتهــا كمــا جــاء يف . ومضــى مــنكم يف اجلاهليــة
م, نبني إذا تابواإن اهللا كان غفورًا للمذ. السنة   .فال يكلفهم ما ال يطيقون, رحيًما 
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  :الجزء الخامس 
  

َواْلُمْحَصَناُت ِمْن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء 
َر  ُهنَّ َفآُتوُهنَّ َذِلُكْم َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغيـْ ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه ِمنـْ

 ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضْيُتْم ِبِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً 
  )24(َحِكيماً 

فإنـه يحـل , ُتم منهن فـي الجهـادإال َمْن َسبَـيْ , ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء
, كتــب اهللا علــيكم تحــريم نكــاح هــؤالء, بعــد اســتبراء أرحــامهن بحيضــة, لكــم نكــاحهن

ـا أحلـه اهللا لكـم أن تطلبـوا بـأموالكم العفـة عـن اقتـراف , وأجاز لكم نكاح َمن سواهن ممَّ
 التــي فــرض اهللا, فــأعطوهن مهــورهن, فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن بالنكــاح الصــحيح. الحــرام

مــن الزيــادة أو النقصــان فــي , وال إثــم علــيكم فيمــا تــمَّ التراضــي بــه بيــنكم, لهــن علــيكم
حكيمــا فــي أحكامــه , إن اهللا تعــالى كــان عليًمــا بــأمور عبــاده. بعــد ثبــوت الفريضــة, المهــر
  .وتدبيره

  
ْن َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفمِ  

تَـَياِتُكْم اْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َأْعَلُم بِِإيَماِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أْهِلِهنَّ   ِمْن فـَ
َر ُمَساِفَحاٍت َوال ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن  فَِإَذا ُأْحِصنَّ َوآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغيـْ

فَِإْن َأتـَْيَن ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي 
ٌر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم    )25(اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا َخيـْ

مـــن فتيـــاتكم , أن يـــنكح غيـــرهن فلـــه, ومـــن ال قـــدرة لـــه علـــى مهـــور الحرائـــر المؤمنـــات
, بعضـــكم مـــن بعـــض, واهللا تعـــالى هـــو العلـــيم بحقيقـــة إيمـــانكم. المؤمنـــات المملوكـــات
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وأعطـــوهن مهـــورهن علـــى مـــا تراضـــيتم بـــه عـــن طيـــب نفـــس , فتزوجـــوهن بموافقـــة أهلهـــن
فـإذا , وال مسـرات بـه باتخـاذ أخـالء, غير مجاهرات بالزنى, متعففات عن الحرام, منكم

ذلـك الـذي أبـيح . بفاحشة الزنى فعليهن من الحـدِّ نصـف مـا علـى الحرائـرتزوجن وأتين 
, ِمــن نكــاح اإلمــاء بالصــفة المتقدمــة إنمــا أبــيح لمــن خــاف علــى نفســه الوقــوع فــي الزنــى

واهللا . والصــبر عــن نكــاح اإلمــاء مــع العفــة أولــى وأفضــل, وشــق عليــه الصــبر عــن الجمــاع
  .احهن عند العجز عن نكاح الحرائررحيم بكم إذ أذن لكم في نك, تعالى غفور لكم

  
ْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحكِ   يٌم يُرِيُد اللَُّه لِيُبَـيَِّن َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قـَ
)26(  

, وشــرعه الحكــيم, أن يوضــح لكــم معــالم دينــه القــويم, يريــد اهللا تعــالى بهــذه التشــريعات
ويتـوب علـيكم , طرق األنبيـاء والصـالحين مـن قـبلكم فـي الحـالل والحـرام ويدلكم على

حكــيم فيمــا , وهــو ســبحانه علــيم بمــا يصــلح شــأن عبــاده, بــالرجوع بكــم إلــى الطاعــات
  .شرعه لكم

  
  )27(َعِظيماً  َواللَُّه يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْيالً  

ويريـــد الـــذين ينقـــادون لشـــهواتهم , ويتجـــاوز عـــن خطايـــاكم, واهللا يريـــد أن يتـــوب علـــيكم
  .وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافًا كبيًرا

  
  )28(يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعيفاً  

  ألنكم خلقتم ضعفاء; التشديد عليكموعدم , يريد اهللا تعالى بما شرعه لكم التيسير
  
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراضٍ    يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
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  )29(ِمْنُكْم َوال تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيماً 

ال يحــل لكــم أن يأكــل بعضــكم مــال , قوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعهيــا أيهــا الــذين صــدَّ 
وال يقتـل , إال أن يكون َوْفَق الشرع والكسب الحـالل عـن تـراض مـنكم, بعض بغير حق

إن اهللا كـان بكــم رحيًمــا . بعضـكم بعًضــا فتهلكـوا أنفســكم بارتكــاب محـارم اهللا ومعاصــيه
  .ونهاكم عنه, في كل ما أمركم به

  
  )30(َعْل َذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراً وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيراً َوَمْن يـَفْ  

ومــن يرتكــب مــا نهــى اهللا عنــه مــن أخــذ المــال الحــرام كالســرقة والغصــب والغــش معتــديًا 
  .اوكان ذلك على اهللا يسيرً , فسوف يدخله اهللا نارًا يقاسي حرَّها, متجاوزًا حد الشرع

  
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِيماً     )31(ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

ْتــِل  -أيهــا المؤمنــون-إن تبتعــدوا  عــن كبــائر الــذنوب كاإلشــراك بــاهللا وعقــوق الوالــدين وقـَ
ــر عــنكم مــا دونهــا , الــنفس بغيــر الحــق وغيــر ذلــك ونــدخلكم مــدخال  , مــن الصــغائرنكفِّ

  .وهو الجنَّة, كريًما

  
َوال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء  

  )32(َشْيٍء َعِليماً  َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ 

فقـد , فـي المواهـب واألرزاق وغيـر ذلـك, وال تتمنوا ما فضَّل اهللا به بعضـكم علـى بعـض
رًا مــن الجــزاء بحســب عملهــم وجعــل للنســاء نصــيًبا ممــا , جعــل اهللا للرجــال نصــيًبا مقــدَّ

كـل إن اهللا كـان ب. واسألوا اهللا الكريم الوهاب يـُْعِطكم من فضله بدال مـن التمنـي, عملن
  .وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير, شيء عليًما
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َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت أَْيَماُنُكْم َفآتُوُهْم  

  )33(َنِصيبَـُهْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيداً 

والـذين تحـالفتم معهـم , د منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان واألقربـونولكل واح
. باأليمـــان المؤكـــدة علـــى النصـــرة وإعطـــائهم شـــيًئا مـــن الميـــراث فـــأعطوهم مـــا قُـــدِّر لهـــم

إن . ثــم رُفــع حكمــه بنــزول آيــات المواريــث, والميــراث بالتحــالف كــان فــي أول اإلســالم
  .وسيجازيكم على ذلك, ن أعمالكماهللا كان ُمطَِّلًعا على كل شيء م

  
الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم  

نَّ َفِعظُوُهنَّ فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزهُ 
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن  َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفال تـَبـْ

  )34(َعِلّياً َكِبيراً 

بمــا خصــهم اهللا بــه مــن خصــائص الِقواَمــة , الرجــال قوَّامــون علــى توجيــه النســاء ورعــايتهن
فالصــالحات المســتقيمات علــى شــرع . مــا أعطــوهن مــن المهــور والنفقــاتوب, والتفضــيل
حافظات لكل ما غاب عن علـم أزواجهـن بمـا , مطيعات هللا تعالى وألزواجهن, اهللا منهن

, والالتـــــي تخشـــــون مـــــنهن تـــــرفُّعهن عـــــن طـــــاعتكم, اؤتمـــــنَّ عليـــــه بحفـــــظ اهللا وتوفيقـــــه
, فـاهجروهن فـي الفـراش, لطيبـةفإن لم تثمر معهن الكلمة ا, فانصحوهن بالكلمة الطيبة

فـــإن , فاضـــربوهن ضـــربًا ال ضـــرر فيـــه, فـــإن لـــم يـــؤثر فعـــل الِهْجـــران فـــيهن, وال تقربـــوهن
وهـو منـتقم ممَّـن ظلمهـنَّ وبغـى , فـإن اهللا العلـيَّ الكبيـر ولـيُّهن, أطعنكم فاحذروا ظلمهن

  .عليهن

  
َأْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصالحاً  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَكمًا ِمنْ  

نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َخِبيراً    )35(يـَُوفِّْق اللَُّه بـَيـْ
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فأرسـلوا إليهمـا حكًمـا , شقاقًا بينهما يؤدي إلـى الفـراق -يا أولياء الزوجين-وإن علمتم 
لينظـرا ويحكمـا بمـا فيـه المصـلحة ; جـةوحكًما عـدال مـن أهـل الزو , عدال من أهل الزوج

واســتعمالهما األســلوب الطيــب يوفــق اهللا , وبســبب رغبــة الحكمــين فــي اإلصــالح, لهمــا
خبيـر بمـا تنطـوي , ال يخفى عليه شـيء مـن أمـر عبـاده, إن اهللا تعالى عليم. بين الزوجين
  .عليه نفوسهم

  
َواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َوبِالْ  

َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما 
  )36(َفُخوراً َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًال 

وأحسنوا إلى , وال تجعلوا له شريًكا في الربوبية والعبادة, واعبدوا اهللا وانقادوا له وحده
والجار القريب , واليتامى والمحتاجين, وحقوق األقربين, وأدُّوا حقوقهما, الوالدين

والمماليك من , والمسافر المحتاج, والرفيق في السفر وفي الحضر, منكم والبعيد
  .المفتخرين على الناس, إن اهللا تعالى ال يحب المتكبرين من عباده. كم وفتياتكمفتيان

الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا  
  )37(ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاباً ُمِهيناً 

ويجحـدون , ويـأمرون غيـرهم بالبخـل, اق والعطاء مما رزقهـم اهللالذين يمتنعون عن اإلنف
  .وأعددنا للجاحدين عذابًا مخزيًا. ويخفون فضله وعطاءه, نَِعَم اهللا عليهم

  
َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم رِئَاَء النَّاِس َوال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَمْن َيُكْن  

  )38(طَاُن َلُه َقرِيناً َفَساَء َقرِيناً الشَّيْ 

وال يصـــدقون بـــاهللا , وأعتـــدنا هـــذا العـــذاب كـــذلك للـــذين ينفقـــون أمـــوالهم ريـــاًء وســـمعةً 
ومــن . وهــذه األعمــال الســيئة ممــا يــدعو إليهــا الشــيطان. اعتقــاًدا وعمــال وال بيــوم القيامــة

  .يكن الشيطان له مالزًما فبئس المالزم والقرين
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َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَنَفُقوا ِممَّا َرزَقـَُهْم اللَُّه وََكاَن اللَُّه ِبِهْم َعِليماً َوَماَذا  
)39(  

وأيُّ ضرر يلحقهم لو صدَّقوا باهللا واليوم اآلخـر اعتقـاًدا وعمـال وأنفقـوا ممـا أعطـاهم اهللا 
  .وسيحاسبهم على ذلك, يعملون واهللا تعالى عليم بهم وبما, باحتساب وإخالص

  
  )40(ِإنَّ اللََّه ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً  

وإن تكـن زنـة الـذرة حسـنة فإنـه , إن اهللا تعالى ال ينقص أحًدا من جـزاء عملـه مقـدار ذرة
فيعطيه من عنده ثوابًا كبيًرا هو , ويتفضل عليه بالمزيد, صاحبهاسبحانه يزيدها ويكثرها ل

  .الجنة

  
َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيداً   َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ   )41(َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

إذا جاء اهللا من كل أمة برسولها ليشـهد عليهـا بمـا , فكيف يكون حال الناس يوم القيامة
  .لتكون شهيًدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربِّك -أيها الرسول-بك  وجاء, عملت

  
يـَْوَمِئٍذ يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصْوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهْم اَألْرُض َوال َيْكُتُموَن اللََّه َحِديثاً  
)42(  

لـو يجعلهـم , يطيعـوه يتمنى الذين كفروا باهللا تعالى وخالفوا الرسول ولم, يوم يكون ذلك
حتـى ال يبعثـوا وهـم ال يسـتطيعون أن ُيخفـوا عــن اهللا , فيصـيرون ترابًـا, اهللا واألرض سـواء

وَشـِهَدْت علـيهم جـوارحهم بمـا كــانوا , إذ خـتم اهللا علــى أفـواههم, شـيًئا ممـا فـي أنفسـهم
  .يعملون
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ُسَكاَرى َحتَّى تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوال ُجُنبًا ِإالَّ  يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة َوَأنـُْتمْ  

َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى تـَْغَتِسُلوا َوِإْن ُكنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلَغاِئِط 
طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِإنَّ َأْو الَمْسُتْم النَِّساَء فـََلْم َتِجُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً 

  )43(اللََّه َكاَن َعُفّواً َغُفوراً 

ال تقربوا الصالة وال تقومـوا إليهـا حـال , يا أيها الذين صدَّقوا باهللا ورسوله وعملوا بشرعه
ل وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في ك, السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون

إال مـن  , وال تقربـوا مواضـعها وهـي المسـاجد, وال تقربـوا الصـالة فـي حـال الجنابـة, حال
وإن كنتم في حال مرض ال تقدرون . حتى تتطهروا, كان منكم مجتازًا من باب إلى باب

أو جــامعتم , أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط, أو حــال ســفر, معــه علــى اســتعمال المــاء
ــا طــاهًرافلــم تجــدوا مــاء للطهــار , النســاء فامســحوا بوجــوهكم وأيــديكم , ة فاقصــدوا تراًب
  .غفورًا لكم, إن اهللا تعالى كان عفوًّا عنكم. منه

  
أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيبًا ِمْن اْلِكَتاِب َيْشتَـُروَن الضَّالَلَة َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَِّبيَل  
)44(  

, ليهود الذين ُأعطوا حظًّا من العلم مما جاءهم من التوراةأمر ا -أيها الرسول-ألم تعلم 
الدالة على صـدق , ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين, يستبدلون الضاللة بالهدى

 -أيهـا المؤمنـون المهتـدون-ويتمنـون لكـم , رسالة الرسول محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم
  .هملتكونوا ضالين مثل; أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم

  
  )45(َواللَُّه َأْعَلُم بَِأْعَداِئُكْم وََكَفى بِاللَِّه َولِّياً وََكَفى بِاللَِّه َنِصيراً  
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وكفـى بـاهللا , بعداوة هؤالء اليهود لكـم -أيها المؤمنون-واهللا سبحانه وتعالى أعلم منكم 
  .وكفى به نصيًرا ينصركم على أعدائكم, وليًّا يتوالكم

  
َر ِمْن الَِّذيَن َهاُدو   َنا َواْسَمْع َغيـْ ا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصيـْ

يِن َوَلْو أَنـَُّهْم قَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع وَ  انظُْرنَا ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَّيًا بِأَْلِسَنِتِهْم َوَطْعنًا ِفي الدِّ
  )46(قْـَوَم َوَلِكْن َلَعنَـُهْم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليًال َلَكاَن َخْيراً َلُهْم َوأَ 

ـــا هـــو عليـــه افتـــراء علـــى اهللا , مـــن اليهـــود فريـــق دأبـــوا علـــى تبـــديل كـــالم اهللا وتغييـــره عمَّ
ســـمعنا قولـــك وعصـــينا أمـــرك واســـمع منَّـــا ال : ويقولـــون للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

وهــم , يلــوون ألســنتهم بــذلك, افهــم عنــا وأفهمنــا: اعنــا ســمعك أير : ويقولــون, ســمعت
: ولـو أنهـم قـالوا. والطعـن فـي ديـن اإلسـالم, يريدون الدعاء عليه بالرعونـة حسـب لغـتهم

لكـان " راعنـا"وانظرنـا بـدل , "غيـر مسـمع"واسـمع دون , "عصـينا"بـدل و, سمعنا وأطعنـا
بســـبب كفـــرهم ; هم مـــن رحمتـــهذلـــك خيـــًرا لهـــم عنـــد اهللا وأعـــدل قـــوال ولكـــن اهللا طـــرد

فـال يصـدقون بـالحق إال تصـديًقا قلـيال ال , وجحودهم نبوة محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم
  .ينفعهم

  
اً يَا َأيـَُّها الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِبَما نـَزَّْلَنا ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوه 

  )47(َأْدبَارَِها َأْو نـَْلَعنَـُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن َأْمُر اللَِّه َمْفُعوًال  فـَنَـُردََّها َعَلى
مصدًقا لما معكم من الكتب من , صدِّقوا واعملوا بما نزَّلنا من القرآن, يا أهل الكتاب

عن هؤالء أو نل, فنمحو الوجوه ونحولها ِقَبَل الظهور, قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم
الذين نُهوا , كما لعنَّا اليهود ِمن أصحاب السبت, المفسدين بمسخهم قردة وخنازير

وكان أمر اهللا نافًذا , وطردهم من رحمته, فغضب اهللا عليهم, عن الصيد فيه فلم ينتهوا
  في كل حال
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َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فـََقْد  ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنْ  
  )48(افْـتَـَرى ِإْثماً َعِظيماً 

أو كفر بأي نوع مـن , إن اهللا تعالى ال يغفر وال يتجاوز عمَّن أشرك به أحًدا من مخلوقاته
, لمن يشاء من عبـاده, ويتجاوز ويعفو عمَّا دون الشرك من الذنوب, أنواع الكفر األكبر
  .ه فقد اختلق ذنًبا عظيًماومن يشرك باهللا غير 

  
  )49(أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسُهْم َبْل اللَُّه يـُزَكِّي َمْن َيَشاُء َوال يُْظَلُموَن فَِتيًال  

ويصــفونها , أمــر أولئــك الــذين يُثنــون علــى أنفســهم وأعمــالهم -أيهــا الرســول-ألــم تعلــم 
, لى وحده هو الذي يثني علـى َمـن يشـاء ِمـن عبـادهبالطهر والبعد عن السوء؟ بل اهللا تعا

وال يُنَقصــون مــن أعمــالهم شــيًئا مقــدار الخــيط الــذي يكــون فــي , لعلمــه بحقيقــة أعمــالهم
  .شق َنواة التمرة

  
  )50(انظُْر َكْيَف يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب وََكَفى ِبِه ِإْثماً ُمِبيناً  

وهـو , كيـف يختلقـون علـى اهللا الكـذب, ا مـن أمـرهممتعجبًـ -أيها الرسـول-انظر إليهم 
  .المنزَّه عن كل ما ال يليق به؟ وكفى بهذا االختالق ذنًبا كبيًرا كاشًفا عن فساد معتقدهم

  
أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيبًا ِمْن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن ِللَِّذيَن   

  )51(َكَفُروا َهُؤالِء َأْهَدى ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًال 

أمر أولئك اليهـود الـذين ُأعطـوا حظّـًا مـن العلـم يصـدقون بكـل  -أيها الرسول-ألم تعلم 
ما يُعبد من دون اهللا من األصنام وشياطين اإلنس والجن تصديقا يحملهم على التحـاكم 
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ا بـــاهللا تعـــالى وبرســـوله محمـــد صـــلى اهللا عليـــه ويقولـــون للـــذين كفـــرو , إلـــى غيـــر شـــرع اهللا
  وأعدُل طريًقا من أولئك الذين آمنوا؟, هؤالء الكافرون أْقومُ : وسلم

  
  )52(ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهْم اللَُّه َوَمْن يـَْلَعْن اللَُّه فـََلْن َتِجَد َلُه َنِصيراً  

وَمـن يطـرده اهللا , نعـالى مـن رحمتـهطـردهم اهللا , أولئك الذين َكثـَُر فسادهم وعمَّ ضاللهم
  .ويدفع عنه سوء العذاب, من رحمته فلن تجد له من ينصره

  
  )53(َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمْن اْلُمْلِك فَِإذاً ال يـُْؤُتوَن النَّاَس نَِقيراً  

ولــو كــان مقــدار النقــرة , ولــو أوتــوه لمــا أعطــوا أحــًدا منــه شــيًئا, بــل ألهــم حــظ مــن الملــك
  .ظهر النَّواة التي تكون في

  
َنا آَل ِإبـَْراِهيَم اْلِكَتاَب   َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه فـََقْد آتـَيـْ

َناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً    )54(َواْلِحْكَمَة َوآتـَيـْ

, ةبل أيحسدون محمًدا صلى اهللا عليه وسلم على ما أعطاه اهللا مـن نعمـة النبـوة والرسـال
, واتبـاع الرسـول, والتصديق بالرسـالة, ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى اإليمان

ويتمنـون زوال هـذا الفضـل عـنهم؟ فقـد أعطينـا ذريـة إبـراهيم عليـه , والتمكين في األرض
التـي أنزلهـا اهللا علـيهم ومـا أوحـي إلـيهم ممـا لـم يكـن كتابـا , الكتـب -مـن قـَْبـلُ -السالم 
  .م مع ذلك ملكا واسعاوأعطيناه, مقروءا

  
ُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه وََكَفى ِبَجَهنََّم َسِعيراً   ُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمنـْ   )55(َفِمنـْ
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, َمـن صـدَّق برسـالة محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم, فمن هؤالء الذين أوتوا حظًّا من العلم
. عـــهومنـــع النـــاس مـــن اتبا, ومـــنهم َمـــن أعـــرض ولـــم يســـتجب لدعوتـــه, وعمـــل بشـــرعه

  .نار جهنم تسعَّر بكم -أيها المكذبون-وحسبكم 

  
َرهَ   ْلَناُهْم ُجُلودًا َغيـْ ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

  )56(لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزاً َحِكيماً 

ســوف نــدخلهم , ا مــا أنــزل اهللا مــن آياتــه ووحــي كتابــه ودالئلــه وحججــهإن الــذين جحــدو 
ْلناهم جلـــوًدا أخـــرى, نــارًا يقاســـون حرَّهـــا ليســـتمر عـــذابهم ; كلمـــا احترقـــت جلـــودهم بـــدَّ

  .حكيًما في تدبيره وقضائه, إن اهللا تعالى كان عزيًزا ال يمتنع عليه شيء. وألمهم

  
َحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالِ  

َرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَِليًال    )57(ِفيَها أََبداً َلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

والــذين اطمأنــت قلــوبهم باإليمــان بــاهللا تعــالى والتصــديق برســالة رســوله محمــد صــلى اهللا 
ينعمـون , سندخلهم جنات تجري من تحتها األنهـار, تقاموا على الطاعةواس, عليه وسلم

ونــدخلهم ظــال  , ولهــم فيهــا أزواج طهرهــا اهللا ِمــن كــل أذى, فيهــا أبــًدا وال يخرجــون منهــا
  .كثيًفا ممتًدا في الجنة

  
بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتمْ  

  )58(بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميعاً َبِصيراً 
فال , التي اؤتمنتم عليها إلى أصحابها, إن اهللا تعالى يأمركم بأداء مختلف األمانات

ونِْعَم ما , إذا قضيتم بينهم, سطويأمركم بالقضاء بين الناس بالعدل والق, تفرطوا فيها
ُمطَّلًعا على سائر , إن اهللا تعالى كان سميًعا ألقوالكم. يعظكم اهللا به ويهديكم إليه
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  .بصيًرا بها, أعمالكم
  
ِفي  يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتمْ  

ٌر َوَأْحَسُن  َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
  )59(تَْأِويًال 

, استجيبوا ألوامـر اهللا تعـالى وال تعصـوه, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
وأطيعـوا والة أمـركم فـي ,  عليه وسلم فيما جاء به من الحـقواستجيبوا للرسول صلى اهللا

فأرجعوا الحكم فيـه إلـى كتـاب اهللا تعـالى , فإن اختلفتم في شيء بينكم, غير معصية اهللا
إن كنتم تؤمنون حق اإليمـان بـاهللا تعـالى وبيـوم , وسنة رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم

لكـم مـن التنـازع والقـول بـالرأي، وأحسـن  ذلك الردُّ إلى الكتاب والسنة خيـر. الحساب
  .عاقبة ومآال

  
أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن يـَْزُعُموَن َأنـَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن  

الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًال بَِعيداً يـََتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد 
)60(  

-أمر أولئك المنـافقين الـذين يـدَّعون اإليمـان بمـا أُنـزل إليـك  -أيها الرسول-ألم تعلم 
وهــم يريــدون أن يتحــاكموا فــي َفْصــل , وبمــا أُنــزل إلــى الرســل مــن قبلــك -وهــو القــرآن

أُمروا أن يكفروا بالباطل؟ ويريـد  وقد, الخصومات بينهم إلى غير ما شرع اهللا من الباطل
وفـــي هـــذه اآليـــة دليـــل علـــى أن . بعـــًدا شـــديًدا, الشـــيطان أن يبعـــدهم عـــن طريـــق الحـــق

فمـن , والحكـم بـه فـي كـل أمـر مـن األمـور, يقتضي االنقيـاد لشـرع اهللا, اإليمان الصادق
  .فهو كاذب في زعمه, زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم اهللا

  
ِقيَل َلُهْم تـََعاَلْوا ِإَلى َما أَنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك َوِإَذا  
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  )61(ُصُدوداً 

وإلــى الرســول محمــد صــلى اهللا , تعــالوا إلــى مــا أنــزل اهللا: وقيــل لهــم, وإذا ُنصــح هــؤالء
ــه, عليــه وســلم يعرضــون عنــك , نــون الكفــرأبَصــْرَت الــذين يظهــرون اإليمــان ويبط, وهدي

  .إعراًضا

  
ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإْن َأَرْدنَا ِإالَّ    َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

  )62(ِإْحَساناً َوتـَْوِفيقاً 

, أيـديهمإذا حلَّـت بهـم مصـيبة بسـبب مـا اقترفـوه ب, فكيف يكون حال أولئـك المنـاففين
ويؤكـدون لـك أنهــم مـا قصــدوا بأعمـالهم تلــك إال , يعتــذرون -أيهــا الرسـول-ثـم جـاؤوك 

  .اإلحسان والتوفيق بين الخصوم

  
ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفي أَنُفِسِهْم قـَْوالً    ُأْولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَُّه َما ِفي قـُُلوِبِهْم َفَأْعِرْض َعنـْ

  )63(بَِليغاً 
وحذِّرهم من , فتولَّ عنهم, لئك هم الذين يعلم اهللا حقيقة ما في قلوبهم من النفاقأو 

  .وقل لهم قوال مؤثًرا فيهم زاجًرا لهم, سوء ما هم عليه
  
ْغَفُروا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـ  

  )64(اللََّه َواْستَـْغَفَر َلُهْم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً رَِحيماً 

ولـو أن هـؤالء . بـأمر اهللا تعـالى وقضـائه, إال ليستجاب لـه, وما بَعثْـَنا من رسول من رسلنا
ــاقتراف الســيئات فــي حياتــك تــائبين  -أيهــا الرســول-جــاؤوك , الــذين ظلمــوا أنفســهم ب

  .لوجدوا اهللا توابًا رحيًما, واستغفرت لهم, اهللا أن يغفر لهم ذنوبهمسائلين 
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نَـُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجاً   َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  )65(ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

ريمــة أن هــؤالء ال يؤمنــون حقيقــة حتــى يجعلــوك حكًمــا فيمــا أقســم اهللا تعــالى بنفســه الك
ثــم ال يجــدوا فــي , ويتحــاكموا إلــى ســنتك بعــد مماتــك, وقــع بيــنهم مــن نــزاع فــي حياتــك

فـالحكم بمـا جـاء , وينقادوا مع ذلـك انقيـاًدا تامـاً , أنفسهم ضيًقا مما انتهى إليه حكمك
ي كـل شــأن مـن شــؤون الحيــاة بـه رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم مــن الكتــاب والسـنة فــ

  .من صميم اإليمان مع الرضا والتسليم

  
َعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِ   َنا َعَلْيِهْم َأْن اقْـتـُُلوا أَنُفَسُكْم َأْو اْخُرُجوا ِمْن ِديَارُِكْم َما فـَ ُهْم َوَلْو أَنَّا َكَتبـْ نـْ

َناُهْم ِمْن َلُدنَّا ) 66(ُهْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيتًا َوَلْو َأنـَُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيرًا لَ  َوِإذًا آلتـَيـْ
َناُهْم ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً ) 67(َأْجراً َعِظيماً    )68(َوَلَهَديـْ

أو , ولو أوجبنا على هؤالء المنـافقين المتحـاكمين إلـى الطـاغوت أن يقتـل بعضـهم بعًضـا
ولـو أنهـم اسـتجابوا لمـا , قليل مـنهم ما استجاب لذلك إال عدد, أن يخرجوا من ديارهم

وألعطينـاهم مـن عنـدنا ثوابًـا عظيًمـا , وأقوى إليمـانهم, يُنصحون به لكان ذلك نافًعا لهم
  .وألرشدناهم ووفقناهم إلى طريق اهللا القويم, في الدنيا واآلخرة

  
يِقيَن َوَمْن يُِطْع اللََّه َوالرَُّسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَّ   ُه َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ

  )69(َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيقاً 

ومن يستجب ألوامر اهللا تعالى وهدي رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم فأولئك الـذين 
جنــة مــن األنبيــاء فكــانوا فــي صــحبة َمــن أنعــم اهللا تعــالى علــيهم بال, َعظُــَم شــأنهم وقــدرهم

والصديقين الذين كُمل تصديقهم بما جاءت به الرسـل، اعتقـاًدا وقـوال وعمـال والشـهداء 
  .وَحُسَن هؤالء رفقاء في الجنة, في سبيل اهللا وصالح المؤمنين
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  )70(َذِلَك اْلَفْضُل ِمْن اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه َعِليماً  

وَمـن َيسـتحقُّ , هللا عليمـا يعلـم أحـوال عبـادهوكفـى بـا. ذلك العطاء الجزيل مـن اهللا وحـده
  .منهم الثواب الجزيل بما قام به من األعمال الصالحة

  
  )71(يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم َفانِفُروا ثـَُباٍت َأْو انِفُروا َجِميعاً  

جماعــة بعــد  فــاخرجوا لمالقاتــه, يــا أيهــا الــذين آمنــوا خــذوا حــذركم باالســتعداد لعــدوكم
  .جماعة أو مجتمعين

  
َعُهْم َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَُيَبطَِّئنَّ فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة قَاَل َقْد َأنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن مَ  

  )72(َشِهيداً 

وإنَّ مـــنكم لنفـــًرا يتـــأخر عـــن الخـــروج لمالقـــاة األعـــداء متثـــاقال ويثـــبط غيـــره عـــن عمـــد 
حين لم , قد حفظني اهللا: قال مستبشًرا, فإن ُقدِّر عليكم وُأِصبتم بقتل وهزيمة, راروإص

  .وسرَّه تخلفه عنكم, أكن حاضًرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي

  
َنُه َمَودٌَّة   َنُكْم َوبـَيـْ يَا لَْيَتِني ُكنُت َمَعُهْم َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه لَيَـُقوَلنَّ َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيـْ

  )73(فََأُفوَز فـَْوزاً َعِظيماً 

كـأن لـم تكـن بيـنكم وبينـه , حاسـًدا متحسـًرا-ليقـولن , ولئن نالكم فضل من اهللا وغنيمة
يـــا ليتنـــي كنـــت معهـــم فـــأظفر بمـــا َظِفـــروا بـــه مـــن النجـــاة والنصـــرة :  -مـــودة فـــي الظـــاهر

  .والغنيمة
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َقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَّ   َيا بِاآلِخَرِة َوَمْن يـَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه فـَْليـُ نـْ ِه الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ
ْقَتْل َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً    )74(فـَيـُ

الــذين يبيعــون الحيــاة الــدنيا بالــدار , وإعــالء كلمتــه, فليجاهــد فــي ســبيل نصــرة ديــن اهللا
ْقتَـْل أو يـَْغِلـبْ , ومن يجاهد في سبيل اهللا مخلًصا. اآلخرة وثوابها فسـوف نؤتيـه أجـًرا , فيـُ

  .عظيًما

  
َوَما َلُكْم ال تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن  

يَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّيًا َواْجَعل لََنا ِمْن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقرْ 
  )75(َلُدْنَك َنِصيراً 

ونصـرة عبـاده , عن الجهاد في سبيل نصرة ديـن اهللا -أيها المؤمنون-وما الذي يمنعكم 
 وال حيلـــة لهـــم وال, المستضـــعفين مـــن الرجـــال والنســـاء والصـــغار الـــذين اعُتـــدي علـــيهم

يعنــي -ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة : يدعونــه قــائلين, وســيلة لــديهم إال االســتغاثة بــربهم
واجعـل لنـا مـن عنـدك وليّـاً , التي ظََلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بـاألذى -"مكة "

  .ونصيًرا ينصرنا على الظالمين, يتولى أمورنا

  
ِه َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فـََقاتُِلوا الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَّ  

  )76(َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً 

والـذين  , الذين صَدُقوا في إيمانهم اعتقاًدا وعمال يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهلـه
فقــاتلوا أيهــا المؤمنــون أهــل الكفــر , فســاد فــي األرضكفــروا يقــاتلون فــي ســبيل البغــي وال

  .إن تدبير الشيطان ألوليائه كان ضعيًفا, ويطيعون أمره, والشرك الذين يتولَّون الشيطان

  
ِهْم أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَليْ  
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ُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَبـََّنا ِلَم َكَتبْ  َت اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ
ٌر ِلَمْن اتـَّ  َيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ نـْ َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّْرتـََنا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َقى َعَليـْ

  )77(َوال ُتْظَلُموَن فَِتيًال 

امنعـوا أيـديكم : أمر أولئك الذين قيل لهم قبـل اإلذن بالجهـاد -أيها الرسول-ألم تعلم 
, وعلـــيكم أداء مـــا فرضـــه اهللا علـــيكم مـــن الصـــالة, عـــن قتـــال أعـــدائكم مـــن المشـــركين

يخــافون  فأصــبحوا, فلمــا فــرض علــيهم القتــال إذا جماعــة مــنهم قــد تغيــر حــالهم, والزكــاة
, ويعلنــون عمــا اعتــراهم مــن شــدة الخــوف, كخــوفهم مــن اهللا أو أشــد, النــاس ويرهبــونهم

رغبة مـنهم فـي متـاع , ربنا ِلَم َأْوَجْبَت علينا القتال؟ هال أمهلتنا إلى وقت قريب: فيقولون
ــاة الــدنيا ــدنيا قليــل:  -أيهــا الرســول-قــل لهــم , الحي واآلخــرة ومــا فيهــا أعظــم , متــاع ال

, ال يظلــم ربــك أحــًدا شــيًئا, .واجتنــب مــا نُهــي عنــه, فعمــل بمــا أُمــر بــه, ن اتقــىوأبقــى لمــ
  .ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق َنواة التمرة

  
ُهْم َحَسَنٌة يـَُقوُلوا َهِذِه   َنَما َتُكونُوا يُْدرِكُّْم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصبـْ َأيـْ

ُهْم َسيَِّئٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَماِل َهُؤالِء ِمْن عِ  ْنِد اللَِّه َوِإْن ُتِصبـْ
  )78(اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثاً 

ولـو كنـتم فـي , أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيـه عنـد حلـول آجـالكم
وإن يحصــل لهــم مــا يســرُّهم مــن متــاع . بعيــدة عــن ســاحة المعــارك والقتــالحصــون منيعــة 
وإن وقــع علــيهم مــا يكرهونــه ينســبوه إلــى , ينســبوا حصــوله إلــى اهللا تعــالى, هــذه الحيــاة

ومـا علمـوا أن ذلـك كلـه مـن عنـد , الرسول محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم جهالـة وتشـاؤًما
  .ربون فـَْهَم أيِّ حديث تحدثهم بهفما بالهم ال يقا, بقضائه وقدره, اهللا وحده

  
َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمْن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسَك َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس  

  )79(َرُسوًال وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً 
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, ال وإحسـانًافضـ, ِمـن خيـر ونعمـة فهـو مـن اهللا تعـالى وحـده -أيها اإلنسـان-ما أصابك 
ومـــا اقترفتـــه يـــداك مـــن الخطايـــا , ومـــا أصـــابك مـــن جهـــد وشـــدة فبســـبب عملـــك الســـيئ

وكفـى بـاهللا , لعموم الناس رسـوال تـبلغهم رسـالة ربـك -أيها الرسول-وبعثناك . والسيئات
  .شهيًدا على صدق رسالتك

  
  )80(َسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َمْن يُِطْع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تـََولَّى َفَما َأرْ  

فقـــد اســـتجاب هللا تعـــالى , ويعمـــل بهديـــه, مـــن يســـتجب للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
علـى هـؤالء  -أيهـا الرسـول-ومن أعرض عن طاعة اهللا ورسـوله فمـا بعثنـاك , وامتثل أمره

  .فحسابهم علينا, المعترضين رقيًبا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها

  
َر الَِّذي تـَُقوُل َواللَُّه َيْكُتُب َما َويـَُقوُلو   ُهْم َغيـْ َن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بـَيََّت طَائَِفٌة ِمنـْ

ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيًال    )81(يـُبَـيُِّتوَن فََأْعِرْض َعنـْ

طــاعتهم , اهللا عليــه وســلموهــم فــي مجلــس رســول اهللا صــلى , ويُْظهــر هــؤالء المعرضــون
دبَّر جماعـة مـنهم لـيال غيـر , فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه, للرسول وما جاء به
وسـيجازيهم عليـه أتـم , وما علموا أن اهللا يحصي عليهم ما يدبرون, ما أعلنوه من الطاعة

, اهللاوتوكـل علـى , فـإنهم لـن يضـروك, وال تبال بهـم -أيها الرسول-فتول عنهم , الجزاء
  .وحسبك به ولّياً وناصًرا

  
  )82(َأَفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً  

حيـث جـاء علـى , نظـر تأمـل وتـدبر, ومـا جـاء بـه مـن الحـق, أفال ينظر هـؤالء فـي القـرآن
ده؟ ولـو كـان ِمـن عنـد غيـره لوجـدوا فيـه اختالفًـا  نسق محكم يقطع بأنه مـن عنـد اهللا وحـ

  .كثيًرا
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 َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأْو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَألْمرِ  

ُهْم َوَلْوال َفْضُل ا ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ للَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه التـَّبَـْعُتْم الشَّْيطَاَن ِإالَّ ِمنـْ
  )83(َقِليًال 

وإذا جــاء هــؤالء الــذين لــم يســتقر اإليمــان فــي قلــوبهم أْمــٌر يجــب كتمانــه متعلًقــا بــاألمن 
أو بــالخوف الــذي يلقــي فــي قلــوبهم عــدم , الــذي يعــود خيــره علــى اإلســالم والمســلمين

ولـو ردَّ هـؤالء مـا جـاءهم إلـى رسـول اهللا صـلى , به فـي النـاسأفشوه وأذاعوا , االطمئنان
ولـوال أْن . اهللا عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه َلَعِلَم حقيقة معناه أهل االسـتنباط مـنهم

  .تـََفضََّل اهللا عليكم ورحمكم التبعتم الشيطان ووساوسه إال قليال منكم

  
ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ بَْأَس فـََقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه ال ُتَكلَُّف  

  )84(الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ تَنِكيًال 

, ال تلــزم فعــل غيــرك وال تؤاخــذ بــه, فــي ســبيل اهللا إلعــالء كلمتــه -أيهــا النبــي-فجاهــد 
لعـــل اهللا يمنـــع بـــك وبهـــم بـــأس , ورغِّـــبهم فيـــه, وُحـــضَّ المـــؤمنين علـــى القتـــال والجهـــاد

  .واهللا تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. الكافرين وشدتهم

  
َها   َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ

  )85(ْيٍء ُمِقيتاً وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ شَ 

ومــن َيْســَع , مــن َيْســَع لحصــول غيــره علــى الخيــر يكــن لــه بشــفاعته نصــيب مــن الثــواب
وكان اهللا على كل شـيء شـاهًدا . إليصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر واإلثم

  .وحفيظًا
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َها َأْو رُدُّوَها  ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيباً  َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ
)86(  

أو ردوا عليه بمثل , وإذا سلَّم عليكم المسلم فردُّوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظًا وبشاشةً 
  .إن اهللا تعالى كان على كل شيء مجازيًا. ولكل ثوابه وجزاؤه, ما سلَّم

  
ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ال رَْيَب ِفيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اللَِّه َحِديثاً  اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَُّكمْ  
)87(  

, الـذي ال شـك فيـه, ليجمعـنكم يـوم القيامـة, اهللا وحده المتفرد باأللوهيـة لجميـع الخلـق
  .وال أحد أصدق من اهللا حديثًا فيما أخبر به. للحساب والجزاء

  
ِفَئتَـْيِن َواللَُّه َأرَْكَسُهْم ِبَما َكَسُبوا أَتُرِيُدوَن َأْن تـَْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه  َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقينَ  

  )88(َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه فـََلْن َتِجَد َلُه َسِبيًال 

فرقــة تقــول بقتــالهم : فــي شــأن المنــافقين إذ اختلفــتم فــرقتين -أيهــا المؤمنــون-فمــا لكــم 
هللا تعــــالى قــــد أوقعهــــم فــــي الكفــــر والضــــالل بســــبب ســــوء وأخــــرى ال تقــــول بــــذلك؟ وا

, أتــودون هدايــة مــن صــرف اهللا تعــالى قلبــه عــن دينــه؟ ومــن خذلــه اهللا عــن دينــه. أعمــالهم
  .فال طريق له إلى الهدى, واتباع ما أمره به

  
ُهْم أَ   ْولَِياَء َحتَّى يـَُهاِجُروا ِفي َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء َفال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ

ُهْم َولِّيًا َوال  َسِبيِل اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ
  )89(َنِصيراً 
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مثلمــا , لــو تنكــرون حقيقــة مــا آمنــت بــه قلــوبكم, تمنَّــى المنــافقون لكــم أيهــا المؤمنــون
حتـى , فال تتخذوا منهم أصفياء لكـم, فتكونون معهم في اإلنكار سواء, قلوبهمأنكروه ب

, فـــإن أعرضــــوا عمـــا دعــــوا إليــــه, برهانًــــا علـــى صــــدق إيمــــانهم, يهـــاجروا فــــي ســـبيل اهللا
وال تتخذوا منهم ولّياً من دون اهللا وال نصـيًرا تستنصـرونه , فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم

  .به

  
نَـُهْم ِميثَاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأْن ِإالَّ الَِّذيَن َيِصلُ   َنُكْم َوبـَيـْ وَن ِإَلى قـَْوٍم بـَيـْ

ْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َأْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فـََلَقاتـَُلوُكْم َفِإْن اْعتَـَزُلوكُ 
  )90(لَْيُكْم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِ 

وكــذلك الــذين أتَــوا , لكـن الــذين يتصــلون بقـوم بيــنكم وبيــنهم عهـد وميثــاق فــال تقـاتلوهم
فلــم , كمــا كرهــوا أن يقــاتلوا قــومهم, إلــيكم وقــد ضــاقت صــدورهم وكرهــوا أن يقــاتلوكم

ـــوا معكـــم وال مـــع قـــومهم ـــيكم, قـــاتلوهمفـــال ت, يكون ـــو شـــاء اهللا تعـــالى لســـلَّطهم عل , ول
, ولكــن اهللا تعــالى صــرفهم عــنكم بفضــله وقدرتــه, فلقــاتلوكم مــع أعــدائكم مــن المشــركين

ــيكم مستســلمين, فــإن تركــوكم فلــم يقــاتلوكم فلــيس لكــم علــيهم مــن طريــق , وانقــادوا ال
  .لقتالهم

  
َنِة ُأرِْكُسوا ِفيَها َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيُدوَن َأْن يَْأَمُنوُكْم وَ   يَْأَمُنوا قـَْوَمُهْم ُكلَّ َما رُدُّوا ِإَلى اْلِفتـْ

فَِإْن َلْم يـَْعَتزُِلوُكْم َويـُْلُقوا ِإلَْيُكْم السََّلَم َوَيُكفُّوا أَْيِديـَُهْم َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث 
  )91(ْلطَاناً ُمِبيناً ثَِقْفُتُموُهْم َوُأْولَِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم سُ 

ـــودون االطمئنـــان علـــى أنفســـهم مـــن جـــانبكم ـــا آخـــرين مـــن المنـــافقين ي , ســـتجدون قوًم
, ويــودون االطمئنــان علــى أنفســهم مــن جانــب قــومهم الكــافرين, فيظهــرون لكــم اإليمــان
. وقعـوا فـي أسـوأ حـال, كلمـا أعيـدوا إلـى مـوطن الكفـر والكـافرين, فيظهرون لهم الكفـر

ــام, نصــرفوا عــنكمفهــؤالء إن لــم ي ــيكم االستســالم الت ويمنعــوا أنفســهم عــن , ويقــدموا إل
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وأولئـــك الـــذين بلغـــوا فـــي هـــذا المســـلك , قتـــالكم فخـــذوهم بقـــوة واقتلـــوهم أينمـــا كـــانوا
فهــم الــذين جعلنــا لكــم الحجــة البينــة علــى قــتلهم , الســيِّئ حــّداً يميــزهم عمَّــن عــداهم

  .وأسرهم

  
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقتُ   َتَل ُمْؤِمنًا َخطًَأ فـََتْحرِيُر رَقـَ َل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن قـَ

ٍة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـَبَ 
َبٍة ُمْؤِمَنٍة  ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمنْ  نَـُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر رَقـَ َنُكْم َوبـَيـْ قـَْوٍم بـَيـْ

  )92(َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن تـَْوبًَة ِمْن اللَِّه وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

إال أن يقـع منـه ذلـك علـى , يه المـؤمن وقتلـه بغيـر حـقوال يحق لمؤمن االعتداء على أخ
وتسـليم , ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة, وجه الخطأ الذي ال عمد فيه

فـإن كـان المقتـول مـن قـوم  . إال أن يتصدقوا بهـا عليـه ويعفـوا عنـه, دية مقدرة إلى أوليائه
أنـزل مـن الحـق علـى رسـوله محمـد وبمـا , وهـو مـؤمن بـاهللا تعـالى, كفار أعـداء للمـؤمنين
وإن كان مـن قـوم بيـنكم وبيـنهم عهـد , فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة, صلى اهللا عليه وسلم

فمـن لـم يجـد القـدرة علـى , فعلى قاتله ديـة تسـلم إلـى أوليائـه وعتـق رقبـة مؤمنـة, وميثاق
اهللا تعــالى  وكــان. ليتــوب اهللا تعــالى عليــه; فعليــه صــيام شــهرين متتــابعين, عتــق رقبــة مؤمنــة

  .حكيًما فيما شرعه لهم, عليما بحقيقة شأن عباده

  
ُه َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتَـَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ  

  )93(َعَذاباً َعِظيماً 

خالًدا فيها مع سـخط اهللا , فعاقبته جهنمومن يـَْعَتِد على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق 
إن جـازاه علـى ذنبـه وأعـدَّ اهللا لـه أشـد العـذاب بسـبب مـا , تعالى عليه وَطْرِدِه مـن رحمتـه

ولكنــه ســبحانه يعفــو ويتفضــل علــى أهــل اإليمــان فــال . ارتكبــه مــن هــذه الجنايــة العظيمــة
  .يجازيهم بالخلود في جهنم
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َتبَـيـَُّنوا َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكْم السَّالَم يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِ   ُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه فـَ َذا َضَربـْ

َيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكنُتْم ِمْن قـَْبُل فَ  نـْ َمنَّ َلْسَت ُمْؤِمنًا تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
  )94(بَـيـَُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيراً اللَُّه َعَلْيُكْم فـَتَ 

يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه إذا خــرجتم فــي األرض مجاهــدين فــي 
وال تنفوا اإليمان عمـن بـدا منـه شـيء مـن , سبيل اهللا فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون

طــالبين بــذلك , أن يكــون مؤمًنــا يخفــي إيمانــه الحتمــال; عالمــات اإلســالم ولــم يقــاتلكم
كـذلك كنـتم فـي , واهللا تعالى عنده من الفضل والعطـاء مـا يغنـيكم بـه, متاع الحياة الدنيا

وأعـــزَّكم , بـــدء اإلســـالم تخفـــون إيمـــانكم عـــن قـــومكم مـــن المشـــركين فَمـــنَّ اهللا علـــيكم
,  تعالى عليم بكل أعمـالكمإن اهللا. فكونوا على بيِّنة ومعرفة في أموركم, باإليمان والقوة

  .وسيجازيكم عليها, مطَّلع على دقائق أموركم

  
ُر ُأْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه   ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َغيـْ

َوأَنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُكالًّ  بَِأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم َفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواِلِهمْ 
  )95(َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً 

 -غيـــر أصـــحاب األعـــذار مـــنهم-ال يتســـاوى المتخلفـــون عـــن الجهـــاد فـــي ســـبيل اهللا 
فضَّــــل اهللا تعــــالى المجاهــــدين علــــى , م وأنفســــهمبــــأمواله, والمجاهــــدون فــــي ســــبيل اهللا

وقـــد وعـــد اهللا كـــال مـــن المجاهـــدين , ورفـــع منـــزلتهم درجـــة عاليـــة فـــي الجنـــة, القاعـــدين
, بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل األعذار الجنة ِلما بذلوا وضحَّوا في سـبيل الحـق

  .وفضَّل اهللا تعالى المجاهدين على القاعدين ثوابًا جزيال

  
  ) 96(رََجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َورَْحَمًة وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِحيماً دَ  
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هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من اهللا تعالى لخاصة عباده المجاهدين في 
وكـــان اهللا غفـــورًا لمـــن تـــاب إليـــه . ومغفـــرة لـــذنوبهم ورحمـــة واســـعة ينعمـــون فيهـــا, ســـبيله
  .المجاهدين في سبيله, عتهرحيًما بأهل طا, وأناب

  
ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهْم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي 

ُم َوَساَءْت اَألْرِض قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَّ 
  )97(َمِصيراً 

, إن الــذين توفَّــاهم المالئكــة وقــد ظلمــوا أنفســهم بقعــودهم فــي دار الكفــر وتــرك الهجــرة
كنا ضعفاء : في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون: تقول لهم المالئكة توبيًخا لهم

ض اهللا ألـم تكـن أر : فيقولون لهم توبيخـا, عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا, في أرضنا
واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم 

  .وقبح هذا المرجع والمآب, النار

  
ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال  
)98(  

صير العجزة من الرجال والنساء والصغار الـذين ال يقـدرون علـى دفـع ويعذر من ذاك الم
  .وال يعرفون طريًقا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة, القهر والظلم عنهم

  
ُهْم وََكاَن اللَُّه َعُفّواً َغُفوراً     )99(فَُأْولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ

. لعلمـه تعـالى بحقيقـة أمـرهم; اهللا تعـالى العفـو فهؤالء الضعفاء هم الذين يُرجـى لهـم مـن
  .وكان اهللا عفًوا غفورًا
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َوَمْن يـَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اَألْرِض ُمَراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بـَْيِتِه  

َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَِّه وََكاَن اللَُّه َغُفوراً  ُمَهاِجرًا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقدْ 
  )100(رَِحيماً 

ــا فضــل ربــه, وَمــن يخــرج مــن أرض الشــرك إلــى أرض اإلســالم فــرارًا بدينــه قاصــًدا , راجًي
ــه ــة , نصــرة دين ــه وذل ــنعم فيــه بمــا يكــون ســبًبا فــي قوت ــا ومتحــوال ي يجــد فــي األرض مكاًن

ومـن يخـرج مـن بيتـه قاصـًدا نصـرة ديـن اهللا ورسـوله , مع السعة في رزقـه وعيشـه, أعدائه
فقـد ثبـت , ثم يدركه الموت قبل بلوغـه مقصـده, وإعالء كلمة اهللا, صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان اهللا غفورًا رحيًما بعباده. فضال منه وإحسانًا, له جزاء عمله على اهللا

  
ُتْم ِفي اَألْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنا   ٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمْن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َوِإَذا َضَربـْ

  )101(يـَْفِتَنُكْم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدّواً ُمِبيناً 

فال حرج وال إثم عليكم فـي قصـر الصـالة , في أرض اهللا -أيها المؤمنون-وإذا سافرتم 
وكانـت غالـب أسـفار المسـلمين , ل صـالتكمإن خفتم من عدوان الكفار عليكم فـي حـا

إن الكـافرين . والقصر رخصة في السفر حال األمن أو الخوف, في بدء اإلسالم مخوفة
  .فاحذروهم, مجاهرون لكم بعداوتهم

  
ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـ   ْلتَـُقْم طَائَِفٌة ِمنـْ ُهْم َفِإَذا َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهْم الصَّالَة فـَ

َسَجُدوا فـَْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا فـَْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا 
َيِميُلوَن عَ  َلْيُكْم ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَـُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فـَ

َلًة َواِحَدًة َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا  َميـْ
  )102(َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاباً ُمِهيناً 
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فلـتقم جماعـة مـنهم , فـأردت أن تصـلي بهـم ,فـي سـاحة القتـال -أيها النبـي-وإذا كنت 
فـــإذا ســـجد هـــؤالء فلـــتكن الجماعـــة األخـــرى مـــن , وليأخـــذوا ســـالحهم, معـــك للصـــالة

ثــم تــأتي , وتــتم الجماعــة األولــى ركعــتهم الثانيــة وُيســلِّمون, خلفكــم فــي مواجهــة عــدوكم
ا ثــم يكملــو , الجماعــة األخــرى التــي لــم تبــدأ الصــالة فليــأتموا بــك فــي ركعــتهم األولــى

ودَّ الجاحـدون لـدين . وليحذروا ِمن عدوهم وليأخذوا أسـلحتهم, بأنفسهم ركعتهم الثانية
وال , ليحملـوا علـيكم حملـة واحلـة فيقضـوا علـيكم; اهللا أن تغُفلوا عن سـالحكم وزادكـم

أن تتركـــوا , أو كنـــتم فـــي حـــال مـــرض, إثـــم علـــيكم حيننـــذ إن كـــان بكـــم أذى مـــن مطـــر
  .ويخزيهم,  تعالى أعدَّ للجاحدين لدينه عذابًا يهينهمإن اهللا. مع أخذ الحذر, أسلحتكم

  
فَِإَذا َقَضْيُتْم الصَّالَة فَاذُْكُروا اللََّه ِقَيامًا َوقـُُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فََأِقيُموا  

  )103(الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاباً َمْوُقوتاً 

فإذا زال الخوف فأدُّوا الصالة  , فأديموا ذكر اهللا في جميع أحوالكم, فإذا أدَّيتم الصالة
  .وال تفرِّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات معلومة في الشرع, كاملة

  
ُموَن َوتـَْرُجوَن ِمْن اللَِّه َوال َتِهُنوا ِفي ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا تَْأَلُموَن فَِإنـَُّهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْألَ  

  )104(َما ال يـَْرُجوَن وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

فأعــداؤكم  , إن تكونــوا تتــألمون مــن القتــال وآثــاره, وال تضــعفوا فــي طلــب عــدوكم وقتالــه
فــأنتم أولــى بــذلك , ومــع ذلــك ال يكفــون عــن قتــالكم, كــذلك يتــألمون منــه أشــد األلــم

وكــان اهللا عليًمــا . وهــم ال يرجــون ذلــك, ن الثــواب والنصــر والتأييــدلمــا ترجونــه مــ, مــنهم
  .حكيًما في أمره وتدبيره, بكل أحوالكم

  
ِإنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَُّه َوال َتُكْن ِلْلَخائِِنيَن  



www.islamguiden.com 

 184

  )105(َخِصيماً 

لتفصل بين الناس جميًعا بما ; القرآن مشتمال على الحق -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 
مـدافًعا  -بكتمـان الحـق-فال تكن للذين يخونـون أنفسـهم , وَبصَّرك به, أوحى اهللا إليك

  .عنهم بما أيدوه لك من القول المخالف للحقيقة

  
  )106(َواْستَـْغِفْر اللََّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراً رَِحيماً  

إن اهللا تعــالى كــان غفــورًا لمــن يرجــو , واطلــب مــن اهللا تعــالى المغفــرة فــي جميــع أحوالــك
  .رحيًما به, فضله ونوال مغفرته

  
  )107(َوال ُتَجاِدْل َعْن الَِّذيَن َيْخَتانُوَن أَنُفَسُهْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّاناً أَثِيماً  

ال يحـــب َمـــن  -ســـبحانه-إن اهللا . هم بمعصـــية اهللاوال تـــدافع عـــن الـــذين يخونـــون أنفســـ
  .وكثر ذنبه, َعُظَمْت خيانته

  
َيْسَتْخُفوَن ِمْن النَّاِس َوال َيْسَتْخُفوَن ِمْن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـُبَـيُِّتوَن َما ال يـَْرَضى ِمْن  

  )108(اْلَقْوِل وََكاَن اللَُّه ِبَما يـَْعَمُلوَن ُمِحيطاً 

وال يسـتترون مـن اهللا تعـالى , ن الناس خوفًا من اطالعهم على أعمالهم السيئةيستترون م
مـا ال  -لـيال-مطلـع علـيهم حـين يـدبِّرون , وهو عزَّ شأنه معهم بعلمه, وال يستحيون منه
ال يخفــى عليــه , محيطًــا بجميــع أقــوالهم وأفعــالهم -تعــالى-وكــان اهللا , يرضــى مــن القــول

  .منها شيء

  
ُتْم َهؤُ   ُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْم َمْن َهاَأنـْ َيا َفَمْن ُيَجاِدُل اللََّه َعنـْ نـْ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ الِء َجاَدْلُتْم َعنـْ



www.islamguiden.com 

 185

  )109(َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيًال 

قــد حــاججتم عــن هــؤالء الخــائنين ألنفســهم فــي هــذه الحيــاة  -أيهــا المؤمنــون-هــا أنــتم 
م يـوم البعـث والحسـاب؟ ومـن ذا الـذي يكـون علـى فمـن يحـاجج اهللا تعـالى عـنه, الـدنيا

  هؤالء الخائنين وكيال يوم القيامة؟

  
  )110(َوَمْن يـَْعَمْل ُسوءاً َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ثُمَّ َيْستَـْغِفْر اللََّه َيِجْد اللََّه َغُفوراً رَِحيماً  

, اهللا وشـرعه أو يظلم نفسـه بارتكـاب مـا يخـالف حكـم, ومن يـُْقِدْم على عمل سيِّئ قبيح
, يجد اهللا تعـالى غفـورًا لـه, راجًيا مغفرته وستر ذنبه, ثم يرجع إلى اهللا نادًما على ما عمل

  .رحيًما به

  
  )111(َوَمْن َيْكِسْب ِإْثماً فَِإنََّما َيْكِسُبُه َعَلى نـَْفِسِه وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً  

وكــان اهللا تعــالى عليًمــا , ه وحــدهاومــن يعمــد إلــى ارتكــاب ذنــب فإنمــا يضــر بــذلك نفســ
  .حكيًما فيما يقضي به بين خلقه, بحقيقة أمر عباده

  
  )112(َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثماً ثُمَّ يـَْرِم ِبِه بَرِيئاً فـََقْد اْحَتَمَل بـُْهَتاناً َوِإْثماً ُمِبيناً  

بمـا ارتكبـه نفًسـا بريئـة ال  أو يرتكب ذنًبا متعمًدا ثم يقذف, ومن يعمل خطيئة بغير عمد
  .فقد تحمَّل كذبًا وذنًبا بّينا, جناية لها

  
ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهمْ    َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َورَْحَمُتُه َلَهمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ

اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تـَْعَلُم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَنَزَل اللَُّه َعَلْيَك 
  )113(وََكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيماً 
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فعصـــمك , ورحمـــك بنعمـــة النبـــوة -أيهـــا الرســـول-ولـــوال أن اهللا تعـــالى قـــد َمـــنَّ عليـــك 
ن طريـق لعزمت جماعة من الـذين يخونـون أنفسـهم أن يُزِلـُّوَك عـ, بتوفيقه بما أوحى إليك

وأنــزل , ومـا يقـدرون علـى إيـذائك لعصـمة اهللا لـك, ومـا يُزِلـُّوَن بـذلك إال أنفسـهم, الحـق
وكان ما , وهداك إلى علم ما لم تكن تعلمه ِمن قبل, اهللا عليك القرآن والسنة المبينة له
  .خصَّك اهللا به من فضٍل أمًرا عظيًما

  
َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ مَ   ْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بـَْيَن النَّاِس َوَمْن ال َخيـْ

  )114(يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

إال إذا كــان حــديثًا داعيًــا إلــى بــذل , ال نفــع فــي كثيــر مــن كــالم النــاس ســّراً فيمــا بيــنهم
ومـن يفعـل تلـك األمـور , أو التوفيق بين النـاس, أو الكلمة الطيبة, دقةالمعروف من الص

  .فسوف نؤتيه ثوابًا جزيال واسًعا, طلًبا لرضا اهللا تعالى راجًيا ثوابه

  
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِِّه مَ   ا تـََولَّى َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُه اْلُهَدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

  )115(َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً 

ويسلك طريًقـا غيـر , ومن يخالف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق
وندخلـه , فـال نوفقـه للخيـر, نتركه وما توجَّه إليه, وما هم عليه من الحق, طريق المؤمنين

  .والمآلوبئس هذا المرجع , نار جهنم يقاسي حرَّها

  
 ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فـََقْد َضلَّ  

  )116(َضالًال بَِعيداً 
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ويغفــر مــا دون الشــرك مــن الــذنوب لمــن يشــاء مــن , إن اهللا تعــالى ال يغفــر أن يشــرك بــه
فقـد بـَُعـَد عـن الحـق بعـًدا  , عـالى الواحـد األحـد شـريًكا مـن خلقـهومـن يجعـل هللا ت. عباده
  .كبيًرا

  
  )117(ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ ِإنَاثاً َوِإْن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَاناً َمرِيداً  

وما يعبـدون إال شـيطانًا , ما يعبد المشركون من دون اهللا تعالى إال أوثانًا ال تنفع وال تضر
  .بلغ في الفساد واإلفساد حّداً كبيًرا, ا على اهللامتمردً 

  
  )118(َلَعَنُه اللَُّه َوقَاَل ألَتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً َمْفُروضاً  

ـــا فـــي : وقـــال الشـــيطان. طـــرده اهللا تعـــالى مـــن رحمتـــه ـــن عبـــادك جـــزًءا معلوًم ألتخـــذن ِم
  .إغوائهم قوال وعمال

  
يَـنـَّ   َغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه َوألِضلَّنـَُّهْم َوألَمنـِّ َعاِم َوآلُمَرنـَُّهْم فـََليـُ َلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن األَنـْ ُهْم َوآلُمَرنـَُّهْم فـَ

  )119(َوَمْن يـَتَِّخْذ الشَّْيطَاَن َولِّياً ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََقْد َخِسَر ُخْسَراناً ُمِبيناً 

وألدعـونَّهم إلـى تقطيـع , ماني الكاذبةوألِعَدنَّهم باأل, وألصرَفنَّ َمن تبعني منهم عن الحق
وألدعــونَّهم إلــى تغييــر خلــق اهللا فــي , آذان األنعــام وتشــقيقها لمــا أزينــه لهــم مــن الباطــل

ومــن يســتجب للشــيطان ويتخــذه ناصــًرا لــه مــن دون اهللا . وهيئــة مــا عليــه الخلــق, الفطــرة
ًنا, القوي العزيز   .فقد هلك هالًكا بيـِّ

  
  )120(ْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً يَِعُدُهْم َويَُمنِّيهِ  
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ومـا يَِعـدهم إال , ويغريهم باألماني الباطلـة الخادعـة, يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة
  .وال دليل عليها, خديعة ال صحة لها

  
َها َمِحيصاً     )121(ُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوال َيِجُدوَن َعنـْ

  .وال يجدون عنها معدال وال ملجأً , آلهم جهنمأولئك م

  
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهار َخاِلِديَن  

  )122(ِفيَها أََبداً َوْعَد اللَِّه َحّقاً َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اللَِّه ِقيًال 

وأتبعوا اإليمان باألعمال الصـالحة سـيدخلهم اهللا , إيمانهم باهللا تعالىوالذين َصَدقوا في 
وعــدا مــن اهللا , جنــات تجــري مــن نحــت أشــجارها األنهــار مــاكثين فيهــا أبــًدا -بفضــله-

  .وال أحد أصدق من اهللا تعالى في قوله ووعده. تعالى الذي ال يخلف وعده

  
اْلِكَتاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ِبِه َوال َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَماِنيِّ َأْهِل  

  )123(َولِّياً َوال َنِصيراً 

وال بأمـــاني أهـــل , ال يُنـــال هـــذا الفضـــل العظـــيم باألمـــاني التـــي تتمنونهـــا أيهـــا المســـلمون
وإحسـان العمـل , وإنما يُنال باإليمان الصـادق بـاهللا تعـالى, الكتاب من اليهود والنصارى

وال يجد له سوى اهللا تعالى ولّياً يتـولى أمـره , ومن يعمل عمال سيًئا يجز به. الذي يرضيه
  .ويدفع عنه سوء العذاب, وال نصيًرا ينصره, وشأنه

  
َوال  َوَمْن يـَْعَمْل ِمْن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنَّةَ  

  ) 124(يُْظَلُموَن نَِقيراً 
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وهو مـؤمن بـاهللا تعـالى وبمـا أنـزل مـن , ومن يعمل من األعمال الصالحة من ذكر أو أنثى
َقصــون مــن ثــواب أعمــالهم , فأولئــك يــدخلهم اهللا الجنــة دار النعــيم المقــيم, الحــق وال يـُنـْ
  .ولو كان مقدار النقرة في ظهر النواة, شيًئا

  
ًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتـََّبَع ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيفًا َواتََّخَذ اللَُّه َوَمْن َأْحَسُن ِدين
  )125(ِإبـَْراِهيَم َخِليًال 

واتبـع , وهـو محسـن, ال أحد أحسن ديًنا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه هللا تعالى وحده
وقـــد اصـــطفى اهللا . الفاســـدة والشـــرائع الباطلـــةمـــائال عـــن العقائـــد , ديـــن إبـــراهيم وشـــرعه

, وفــي هــذه اآليــة. واتخــذه صــفّياً مــن بــين ســائر خلقــه -عليــه الصــالة والســالم-إبــراهيم 
  .واالصطفاء, وهي أعلى مقامات المحبة -تعالى-إثبات صفة الُخّلة هللا 

  
  )126(َشْيٍء ُمِحيطاً  َوَما ِفي اَألْرِض وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ  َوِللَِّه َما ِفي السََّمَواتِ  

وكــان اهللا . فهــي ملــك لــه تعــالى وحــده, وهللا جميــع مــا فــي هــذا الكــون مــن المخلوقــات
  .ال يخفى عليه شيء من أمور خلقه, تعالى بكل شيء محيطًا

  
َلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكتَ   اِب ِفي يـََتاَمى َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقْل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يـُتـْ

النَِّساِء الالَِّتي ال تـُْؤُتونـَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ َوتـَْرَغُبوَن َأْن تَنِكُحوُهنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن 
  )127(اْلِوْلَداِن َوَأْن تـَُقوُموا ِلْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبِه َعِليماً 

أن تبين لهم مـا أشـكل علـيهم فـَْهُمـه مـن قضـايا النسـاء  -أيها النبي-يطلب الناس منك 
ومــا يتلــى علــيكم فــي الكتــاب فــي يتــامى , قــل اهللا تعــالى يبــيِّن لكــم أمــورهن, وأحكــامهن

النساء الالتي ال تعطـونهن مـا فـرض اهللا تعـالى لهـن مـن المهـر والميـراث وغيـر ذلـك مـن 
ويبــيِّن اهللا لكــم أمــر الضــعفاء مــن , ن أو ترغبــون عــن نكــاحهنوتحبــون نكــاحه, الحقــوق
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ومـا تفعلـوا مـن . ووجوب القيام لليتامى بالعدل وترك الجور عليهم فـي حقـوقهم, الصغار
  .ال يخفى عليه شيء منه وال من غيره, خير فإن اهللا تعالى كان به عليًما

  
نَـُهَما  َوِإْن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأوْ   ِإْعَراضًا َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ

ٌر َوُأْحِضَرْت األَنُفُس الشُّحَّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما  ُصْلحًا َوالصُّْلُح َخيـْ
  )128(تـَْعَمُلوَن َخِبيراً 

يهـا أو انصـرافًا عنهـا فـال إثـم عليهمـا وتعاليًـا عل, وإن علمت امرأة مـن زوجهـا ترفًعـا عنهـا
. والصــلح أولــى وأفضــل, أن يتصــالحا علــى مــا تطيــب بــه نفوســهما مــن القســمة أو النفقــة

, وإن تحسـنوا معاملـة زوجـاتكم وتخـافوا اهللا فـيهن. وجبلت النفـوس علـى الشـح والبخـل
علـى  وسـيجازيكم, فإن اهللا كان بما تعملـون مـن ذلـك وغيـره عالًمـا ال يخفـى عليـه شـيء

  .ذلك

  
َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا بـَْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفال َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فـََتَذُروَها   

  )129(َكاْلُمَعلََّقِة َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراً رَِحيماً 

العـــدل التـــام بـــين النســـاء فـــي المحبـــة وميـــل  علـــى تحقيـــق -أيهـــا الرجـــال-ولـــن تقـــدروا 
, فال تعرضوا عن المرغوب عنهـا كـل اإلعـراض, مهما بذلتم في ذلك من الجهد, القلب

وإن تصـلحوا أعمـالكم . فتتركوها كالمرأة التي ليسـت بـذات زوج وال هـي مطلقـة فتـأثموا
إن اهللا تعالى كان ف, وتراقبوا اهللا تعالى وتخشوه فيهن, فتعدلوا في َقْسمكم بين زوجاتكم

  .رحيًما بهم, غفورًا لعباده

  
  )130(َوِإْن يـَتَـَفرَّقَا يـُْغِن اللَُّه ُكالًّ ِمْن َسَعِتِه وََكاَن اللَُّه َواِسعاً َحِكيماً  
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; فـإن اهللا تعـالى يغنـي كـال منهمـا مـن فضـله وسـعته, وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأتـه
  .حكيم فيما يقضي به بين عباده, منةفإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل وال

  
ْبِلُكْم  َوِللَِّه َما ِفي السََّمَواتِ   َنا الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ َوَما ِفي اَألْرِض َوَلَقْد َوصَّيـْ

ِض وََكاَن اللَُّه َغِنّياً َوَما ِفي اَألرْ  َوِإيَّاُكْم َأْن اتـَُّقوا اللََّه َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّمَواتِ 
  )131(َحِميداً 

ولقــد عهــدنا إلــى الــذين ُأعطــوا . وهللا ملــك مــا فــي الســموات ومــا فــي األرض ومــا بينهمــا
بتقـوى  -يـا أمـة محمـد-وعهدنا إليكم كـذلك , الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى

تجحـدوا وحدانيـة اهللا تعـالى وبيـَّنَّـا لكـم أنكـم إن , والقيام بأمره واجتناب نهيـه, اهللا تعالى
وكـان اهللا غنيّـاً . ألن له جميع ما في السموات واألرض; وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم

  .حميًدا في صفاته وأفعاله, عن خلقه

  
  )132(َوَما ِفي اَألْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيًال  َوِللَِّه َما ِفي السََّمَواتِ  

وكفـى بـه سـبحانه قائًمـا بشـؤون خلقـه حافظًـا , ئنـاتوهللا ملك ما في هذا الكون من الكا
  .لها

  
  )133(ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َأيـَُّها النَّاُس َويَْأِت بِآَخرِيَن وََكاَن اللَُّه َعَلى َذِلَك َقِديراً  

  .وكان اهللا على ذلك قديًرا. ويأت بقوم آخرين غيركم, إن يشأ اهللا يُهلكُّم أيها الناس

  
َيا َواآلِخَرِة وََكاَن اللَُّه َسِميعًا َبِصيراً َمْن َكاَن يُ   نـْ َيا َفِعْنَد اللَِّه ثـََواُب الدُّ نـْ رِيُد ثـََواَب الدُّ
)134(  
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فعنــد اهللا وحــده , فــي ثــواب الــدنيا ويعــرض عــن اآلخــرة -أيهــا النــاس-مــن يرغــب مــنكم 
. ي يملكهمافهو الذ, فليطلب من اهللا وحده خيري الدنيا واآلخرة, ثواب الدنيا واآلخرة

  .وسيجازيهم على ذلك, بصيًرا بأعمالهم ونياتهم, وكان اهللا سميًعا ألقوال عباده

  
 يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْينِ  

َفِقيرًا فَاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َفال تـَتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َواَألقْـَربِيَن ِإْن َيُكْن َغِنّيًا َأْو 
  )135(َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيراً 

مـؤدين للشـهادة , كونوا قـائمين بالعـدل, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
, أو علـى أقـاربكم, أو علـى آبـائكم وأمهـاتكم, ولو كانت على أنفسـكم, تعالى لوجه اهللا

وأعلـم بمـا , فإن اهللا تعالى أولى بهما مـنكم; مهما كان شأن المشهود عليه غنيًّا أو فقيًرا
وإن تحرفـوا الشـهادة , فـال يحملـنَّكم الهـوى والتعصـب علـى تـرك العـدل, فيه صالحهما

فــإن , أو تعرضـوا عنهـا بتـرك أدائهـا أو بكتمانهـا, حقيقتهـا بألسـنتكم فتـأتوا بهـا علـى غيـر
  .وسيجازيكم بها, اهللا تعالى كان عليًما بدقائق أعمالكم

  
ي يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَّذِ  

َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد أَنَزَل ِمْن قـَْبُل 
  )136(َضلَّ َضالًال بَِعيداً 

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملـوا بشـرعه داومـوا علـى مـا أنـتم عليـه مـن التصـديق 
وبـالقرآن الـذي , ومـن طاعتهمـا, اهللا عليـه وسـلم الجازم باهللا تعالى وبرسوله محمد صـلى

ومالئكتـه , ومن يكفر بـاهللا تعـالى. وبجميع الكتب التي أنزلها اهللا على الرسل, نزله عليه
واليـوم , ورسله الذين اصـطفاهم لتبليـغ رسـالته, وكتبه التي أنزلها لهداية خلقه, المكرمين

وبـَُعـَد , فقـد خـرج مـن الـدين, سـاباآلخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والح
  .بعًدا كبيًرا عن طريق الحق
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ُهْم َوال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا َلْم َيُكْن اللَُّه لِيَـْغِفَر لَ  

  )137(لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيًال 

ثـم رجعـوا , ثم عادوا إلى اإليمان, رجعوا عنه إلى الكفرثم , إن الذين دخلوا في اإليمان
وال , لم يكن اهللا ليغفر لهم, ثم أصرُّوا على كفرهم واستمروا عليه, إلى الكفر مرة أخرى

  .التي ينجون بها من سوء العاقبة, ليدلهم على طريق من طرق الهداية

  
  )138( َبشِّْر اْلُمَناِفِقيَن بَِأنَّ َلُهْم َعَذاباً أَلِيماً  

بـأن لهـم  -وهم الذين يظهرون اإليمان ويبطنون الكفر-المنافقين  -أيها الرسول-بّشر 
  .عذابًا موجًعا

  
َة ِللَِّه الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهْم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزَّ  

  ) 139(َجِميعاً 

وال يرغبـون فـي , ويتركون والية المؤمنين, ويتخذونهم أعوانًا لهم, الذين يوالون الكافرين
فالنصـرة , أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكـافرين؟ إنهـم ال يملكـون ذلـك. مودتهم

  .والعزة والقوة جميعها هللا تعالى وحده

  
ْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزأُ ِبَها َفال تـَْقُعُدوا َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسمِ 

َن َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذًا ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِي
  )140(ِفي َجَهنََّم َجِميعاً 
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ــه إذا ســمعتم الكفــر بآيــات اهللا  -نــونأيهــا المؤم-وقــد نــزل علــيكم  فــي كتــاب ربكــم أن
إال إذا أخــذوا فــي حــديث غيــر , واالســتهزاء بهــا فــال تجلســوا مــع الكــافرين والمســتهزئين

, وهــم علــى مــا هــم عليــه, إنكــم إذا جالســتموهم. حــديث الكفــر واالســتهزاء بآيــات اهللا
إن . عصــية كالفاعــل لهــاوالراضــي بالم, ألنكــم رضــيتم بكفــرهم واســتهزائهم; فــأنتم مــثلهم

  .يْلَقون فيها سوء العذاب, اهللا تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميًعا

  
الَِّذيَن يـَتَـَربَُّصوَن ِبُكْم فَِإْن َكاَن َلُكْم فـَْتٌح ِمْن اللَِّه قَاُلوا أََلْم َنُكْن َمَعُكْم َوِإْن َكاَن  

َنُكْم  ِلْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب قَاُلوا أََلمْ  َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمنَـْعُكْم ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن فَاللَُّه َيْحُكُم بـَيـْ
  )141(يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًال 

فـإن , بمـن الفـتن والحـر  -أيهـا المؤمنـون-المنافقون هـم الـذين ينتظـرون مـا يحـلُّ بكـم 
ألـــم نكـــن معكـــم : قـــالوا لكـــم, ونصـــركم علـــى عـــدوكم وغنمـــتم, مـــنَّ اهللا علـــيكم بفضـــله

ألـــم : قـــالوا لهـــم, نـــؤازركم؟ وإن كـــان للجاحـــدين لهـــذا الـــدين َقـــْدٌر مـــن النصـــر والغنيمـــة
نساعدكم بما قدَّمناه لكم وَنْحِمُكم مـن المـؤمنين؟ فـاهللا تعـالى يقضـي بيـنكم وبيـنهم يـوم 

فالعاقبـة للمتقـين , ل اهللا للكـافرين طريًقـا للغلبـة علـى عبـاده الصـالحينولـن يجعـ, القيامة
  .في الدنيا واآلخرة

  
ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الصَّالِة قَاُموا ُكَساَلى يـَُراُءوَن  

  )142(ًال النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ َقِلي

بمـا يظهرونـه مـن اإليمـان ومـا يبطنونـه مـن , إنَّ طريقة هؤالء المنافقين مخادعة اهللا تعـالى
وإذا , والحـال أن اهللا خـادعهم ومجـازيهم بمثـل عملهـم, ظنًّا أنـه يخفـى علـى اهللا, الكفر

يقصـــدون بصـــالتهم الريـــاء , قـــاموا إليهـــا فـــي فتـــور, قـــام هـــؤالء المنـــافقون ألداء الصـــالة
  .وال يذكرون اهللا تعالى إال ذكًرا قليال, عةوالسم



www.islamguiden.com 

 195

  
ُمَذْبَذبِيَن بـَْيَن َذِلَك ال ِإَلى َهُؤالِء َوال ِإَلى َهُؤالِء َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه فـََلْن َتِجَد َلُه َسِبيالً  
)143(  

فـال , ال يسـتقرون علـى حـال, إنَّ ِمن شـأن هـؤالء المنـافقين التـردد والَحْيـرة واالضـطراب
ومـــــن يصـــــرف اهللا قلبـــــه عـــــن اإليمـــــان بـــــه . المـــــؤمنين وال هـــــم مـــــع الكـــــافرينهـــــم مـــــع 

  .فلن تجد له طريًقا إلى الهداية واليقين, واالستمساك بهديه

  
ا لِلَِّه يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن أَتُرِيُدوَن َأْن َتْجَعُلو  

  )144(َعَلْيُكْم ُسْلطَاناً ُمِبيناً 

وتتركـوا , ال توالـوا الجاحـدين لـدين اهللا, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه
أتريــدون بمــودَّة أعــدائكم أن تجعلــوا هللا تعــالى علــيكم حجــة . مــواالة المــؤمنين ومــودتهم

  ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟

  
ْرِك اَألْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيراً  ِإنَّ اْلُمَناِفِقينَ     )145(ِفي الدَّ

ناصــًرا  -أيهــا الرســول-ولــن تجــد لهــم , إن المنــافقين فــي أســفل منــازل النــار يــوم القيامــة
  .يدفع عنهم سوء هذا المصير

  
وا ِدينَـُهْم ِللَِّه فَُأْولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّه َوَأْخَلصُ  

  )146(َوَسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجراً َعِظيماً 
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وأصـــلحوا مـــا أفســـدوا مـــن أحـــوالهم باطًنـــا , إال الـــذين رجعـــوا إلـــى اهللا تعـــالى وتـــابوا إليـــه
فأولئك مع , له سبحانه وأخلصوا, واستمسكوا بدين اهللا, ووالوا عباده المؤمنين, وظاهًرا

  .وسوف يعطي اهللا المؤمنين ثوابًا عظيًما, المؤمنين في الدنيا واآلخرة

  
  )147(َما يـَْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم وََكاَن اللَُّه َشاِكراً َعِليماً  

ــتم بــاهللا ورســوله اهللا ســبحانه غنــي فــإن , مــا يفعــل اهللا بعــذابكم إن أصــلحتم العمــل وآمن
عليًمـا , وكان اهللا شاكًرا لعباده على طـاعتهم لـه. وإنما يعذب العباد بذنوبهم, عمَّن سواه
  .بكل شيء

  
  
  

  :اجلزء السادس 
  
  

يعاً َعِليماً    )148(ال حيُِبُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اللَُّه مسَِ

; لكن يُباح للمظلوم أن يَـذُكر ظاملـه مبـا فيـه مـن السـوء, هللا أن َجيهر أحٌد بقول السوءال حيُِبُّ ا
  .عليًما مبا ختفون من ذلك, وكان اهللا مسيًعا ملا جتهرون به. ليبنيِّ َمْظلمته

  
  )149(يراً ِإْن تـُْبُدوا َخْرياً أَْو ُختُْفوُه َأْو تـَْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفّواً َقدِ  

وكــذلك , وإمَّــا أن ُخيفيــه, إمَّــا أن يُظهــر اخلــري: ومهَّــد لــه بــأنَّ املــؤمن, نَـَدب اهللا تعــاىل إىل العفــو
والعفـُو , وإمـا أن يعفـو ويصـفح, إمـا أن يظهرهـا يف حـال االنتصـاف مـن املسـيء: مع اإلسـاءة

  .فإن من صفاته تعاىل العفو عن عباده مع قدرته عليهم; أفضلُ 
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ٍض لَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـعْ ِإنَّ ا 

  )150(َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا بـَْنيَ َذِلَك َسِبيًال 

ويريــدون أن يفرقــوا بــني اهللا ورســله بــأن , إن الــذين يكفــرون بــاهللا ورســله مــن اليهــود والنصــارى
أو يعرتفـــوا بصـــدق بعـــض الرســـل دون , يؤمنـــوا بـــاهللا ويكـــذبوا رســـله الـــذين أرســـلهم إىل خلقـــه

ـــم, بعـــض ـــا إىل الضـــاللة الـــيت , ويزعمـــوا أنَّ بعضـــهم افـــرتوا علـــى رِّ ويريـــدون أن يتخـــذوا طريًق
  .أحدثوها والبدعة اليت ابتدعوها

  
  )151(ِفُروَن َحّقاً َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذاباً ُمِهيناً أُْولَِئَك ُهْم اْلَكا 

  .وأعتدنا للكافرين عذابًا خيزيهم ويهينهم, أولئك هم أهل الكفر احملقَّق الذي ال شك فيه

  
ُهْم أُْولَِئَك َسْوَف يُـ   ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن اللَُّه َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَملَْ يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ

  )152(َغُفوراً َرِحيماً 

وعملـــوا , ومل يفرقـــوا بـــني أحـــد مـــنهم, وأقـــرُّوا بنبـــوَّة رســـله أمجعـــني, والـــذين َصـــدَّقوا بوحدانيـــة اهللا
م بــه وبرســله, بشــريعة اهللا م علــى إميــا وكــان اهللا غفــورًا . أولئــك ســوف يعطــيهم جــزاءهم وثــوا

  .رحيًما

  
ُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمْن السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك َيْسأَ  

ُهْم فـََقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذتْـُهْم الصَّاِعَقُة ِبظُْلِمِهْم ُمثَّ اختََُّذوا اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـ 
َنا ُموَسى ُسْلطَاناً ُمِبيناً اْلبَـيـِّ    )153(َناُت فـََعَفْونَا َعْن َذِلَك َوآتـَيـْ

بــأن تنــزل : معجــزة مثــل معجــزة موســى تشــهد لــك بالصــدق -أيهــا الرســول-يســألك اليهــود 
أيهــا -فــال تعجــب , مثــل جمــيء موســى بــاأللواح مــن عنــد اهللا, علــيهم ُصــُحًفا مــن اهللا مكتوبــةً 
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ســـألوه أن يـــريهم اهللا : مـــا هـــو أعظـــم -عليـــه الســـالم-وســـى فقـــد ســـأل أســـالفهم م -الرســـول
وبعـد أن أحيـاهم . َفُصـِعقوا بسـبب ظلمهـم أنفسـهم حـني سـألوا أمـرًا لـيس مـن حقِّهـم, عالنيةً 

عبدوا العجل , وشاهدوا اآليات البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشرك, اهللا بعد الصعق
م العجــل بســ, مــن دون اهللا وآتينــا موســى حجــة عظيمــة تؤيـِّـد , بب تــوبتهمفَعفونــا عــن عبــاد
  .ِصدق نـُبـُوَّتِه

  
السَّْبِت َوَرفـَْعَنا فـَْوقـَُهْم الطُّوَر ِمبِيثَاِقِهْم َوقـُْلَنا َهلُْم اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َوقـُْلَنا َهلُْم ال تـَْعُدوا ِيف  

ُهْم ِميثَاقاً َغِليظاً    )154(َوَأَخْذنَا ِمنـْ

م جبـل الطـور حـني امتنعـوا عـن االلتـزام بالعهـد املؤكـد الـذي أعطـوه بالعمـل ورفعنا فوق رؤوسه
فـــدخلوا يزحفـــون علـــى , ُســـجًَّدا" بيـــت املقـــدس"وأمرنـــاهم أن يـــدخلوا بـــاب , بأحكـــام التـــوراة

وأخـذنا علـيهم عهـًدا , وصـادوا, وأمرناهم أال يـَْعَتُدوا بالصيد يف يوم السبت فاعتَدوا, أستاههم
  .فنقضوه, مؤكًدا

  
ا ُغْلٌف َبْل فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقـَْتِلِهْم األَنِْبَياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم قـُُلوبـُنَ  

َها ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليًال    )155(طََبَع اللَُّه َعَليـْ

وقـتلهم لألنبيـاء , ات اهللا الدالـة علـى صـدق رسـلهوكفرهم بآي, فلعنَّاهم بسبب نقضهم للعهود
بــل طمــس اهللا عليهــا بســبب  , قلوبنــا عليهــا أغطيــة فــال تفقــه مــا تقــول: وقــوهلم, ظلًمــا واعتــداءً 

  .فال يؤمنون إال إميانًا قليال ال ينفعهم, كفرهم

  
  )156(َوِبُكْفرِِهْم َوقـَْوهلِِْم َعَلى َمْرَميَ بـُْهَتاناً َعِظيماً  

  .وهي بريئة منه, اهم بسبب كفرهم وافرتائهم على مرمي مبا نسبوه إليها من الزىنوكذلك لعنَّ 
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َه َهلُْم َوِإنَّ َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل اللَِّه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِّ  
  )157(َشكٍّ ِمْنُه َما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباَع الظَّنِّ َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيناً الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي 

هـــذا الـــذي يـــدعي لنفســـه هـــذا املنصـــب :  -علـــى ســـبيل الـــتهكم واالســـتهزاء-وبســـبب قـــوهلم 
 ومــن. بـل صـلبوا رجـال شـبيًها بـه ظنًّـا مـنهم أنـه عيسـى, ومـا قتلـوا عيسـى ومـا صـلبوه, )قتلنـاه(

ــُه مــن اليهــود َل ــَرة, ومــن أســلمه إلــيهم مــن النصــارى, ادَّعــى قـَتـْ ال , كلهــم واقعــون يف شــك وَحيـْ
  .وما قتلوه متيقنني بل شاكني متومهني, ِعْلَم لديهم إال اتباع الظن

  
  )158(َبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيِه وََكاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً  

, وكـان اهللا عزيـزًا يف ملكـه. وطهَّـره مـن الـذين كفـروا, حـه حيًّـابل رفـع اهللا عيسـى إليـه ببدنـه ورو 
  .حكيًما يف تدبريه وقضائه

  
  )159(َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـُْؤِمَننَّ ِبِه قـَْبَل َمْوتِِه َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً  

عيسـى آخـر الزمـان إال آمـن بـه قبـل موتـه عليـه وإنه ال يبقى أحٌد مـن أهـل الكتـاب بعـد نـزول 
بـه -عليه السـالم-ويوم القيامة يكون عيسى , السالم وتصـديق َمـن , شـهيًدا بتكـذيب َمـن كذَّ
  .صدَّقه

  
ِهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َكثِ   رياً فَِبظُْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِّ
)160(  

فبسبب ظلم اليهود مبا ارتكبوه من الذنوب العظيمة َحرَّم اهللا عليهم طيبات من املأكـل كانـت 
  .وبسبب صدِّهم أنفسهم وغريهم عن دين اهللا القومي, حالال هلم
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ُهْم َعَذاباً أَلِيماً َوَأْخِذِهْم الرِّبَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَ   ا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ
)161(  

ــــوا عنــــه وأعتــــدنا , واســــتحالهلم أمــــوال النــــاس بغــــري اســــتحقاق, وبســــبب تنــــاوهلم الربــــا الــــذي 
  .للكافرين باهللا ورسوله ِمن هؤالء اليهود عذابًا موجًعا يف اآلخرة

  
ُهْم َواْلُمْؤِمُنونَ   يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمْن قـَْبِلَك  َلِكْن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ

ْجرًا َعِظيماً َواْلُمِقيِمَني الصَّالَة َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر أُْولَِئَك َسنـُْؤتِيِهْم أَ 
)162(  

يؤمنـون بالـذي أنزلـه , واملؤمنـون بـاهللا ورسـوله, دلكِن املتمكنون يف العلـم بأحكـام اهللا مـن اليهـو 
, وبالــذي أنــزل إىل الرســل مــن قبلــك كــالتوراة واإلجنيــل, وهــو القــرآن -أيهــا الرســول-اهللا إليــك 

ـــا أولئـــك , ويؤمنـــون بـــاهللا وبالبعـــث واجلـــزاء, وخيرجـــون زكـــاة أمـــواهلم, ويـــؤدُّون الصـــالة يف أوقا
  .وهو اجلنة, سيعطيهم اهللا ثوابًا عظيًما

  
َنا ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوإِ   َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ َنا ِإلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ ْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإنَّا أَْوَحيـْ

َنا َداُووَد َزبُو    )163(راً َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتـَيـْ

وأوحينـا , بتبليغ الرسالة كما أوحينـا إىل نـوح والنبيـني مـن بعـده -أيها الرسول-إنا أوحينا اليك 
وهــم األنبيــاء الــذين كــانوا يف قبائــل بــين -إىل إبــراهيم وإمساعيــل وإســحاق ويعقــوب واألســباط 

نـا داود وآتي. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسـليمان -إسرائيل االثنيت عشرة من ولد يعقوب
  .وهو كتاب وصحف مكتوبة, زبورًا

  
َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسًال ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليماً  
)164(  
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ورسـال مل نقصصـهم عليـك , وأرسلنا رسال قد قصصناهم عليك يف القرآن مـن قبـل هـذه اآليـة
ـــذه الصـــفة. ناهـــاحلكمـــة أرد , ويف هـــذه اآليـــة الكرميـــة. وكلـــم اهللا موســـى تكليًمـــا؛ تشـــريًفا لـــه 

عليـــه -وأنـــه ســـبحانه كلـــم نبيـــه موســـى , كمـــا يليـــق جباللـــه  -تعـــاىل-إثبـــات صـــفة الكـــالم هللا 
  .حقيقة بال وساطة -السالم

  
ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َألالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه حُ   جَّ
)165(  

ــرين بثــوايب لــئال يكــون للبشــر حجــة يعتــذرون ; ومنــذرين بعقــايب, أرَســْلُت رســال إىل َخْلقــي ُمبشِّ
  .حكيًما يف تدبريه, وكان اهللا عزيزًا يف ملكه. ا بعد إرسال الرسل

  
  )166(ِإلَْيَك أَنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمالِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً َلِكْن اللَُّه َيْشَهُد ِمبَا أَنَزَل  

ــَزَل عليــه  -أيهــا الرســول-إن يكفــر بــك اليهــود وغــريهم  فــاهللا يشــهد لــك بأنــك رســوله الــذي أَنـْ
وشــهادة اهللا , وكــذلك املالئكــة يشــهدون بصــدق مــا أوحــي إليــك, أنزلــه بعلمــه, القــرآن العظــيم

  .حدها كافيةو 

  
  )167(ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َقْد َضلُّوا َضالًال بَِعيداً  

  .قد بـَُعدوا عن طريق احلق بـُْعًدا شديًدا, وصدوا الناس عن اإلسالم, إن الذين جحدوا نـُبـُوَّتك

  
  )168(يَـْغِفَر َهلُْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيقاً ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكْن اللَُّه لِ  

م, وظلموا باستمرارهم على الكفـر, إن الذين كفروا باهللا وبرسوله وال , مل يكـن اهللا ليغفـر ذنـو
  .ليدهلم على طريق ينجيهم
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  )169(ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً  

  .فال يعجزه شيء, وكان ذلك على اهللا يسريًا, إال طريق جهنم ماكثني فيها أبًدا

  
لِلَِّه َما ِيف يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم الرَُّسوُل بِاحلَْقِّ ِمْن َربُِّكْم َفآِمُنوا َخْرياً َلُكْم َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ  

  )170(لَُّه َعِليماً َحِكيماً َواَألْرِض وََكاَن ال السََّمَواتِ 

, يــا أيهــا النــاس قــد جــاءكم رســولنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم باإلســالم ديــن احلــق مــن ربكــم
وإن ُتصــرُّوا علــى كفــركم فــإن اهللا غــين عــنكم وعــن , فــإن اإلميــان بــه خــريلكم, َفَصــدِّقوه واتبعــوه

حكيًمـا يف , بأقوالكم وأفعالكم وكان اهللا عليًما. ألنه مالك ما يف السموات واألرض; إميانكم
فــإذا كانــت الســموات واألرض قــد خضــعتا هللا تعــاىل كونًــا وقــدرًا خضــوع ســائر . تشــريعه وأمــره

وبــالقرآن الــذي أنزلــه , فــأوىل بكــم أن تؤمنــوا بــاهللا وبرســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم, ملكــه
ويف اآليـة دليـل . قـدرًا وشـرًعا وأن تنقادوا لذلك شرًعا حىت يكون الكون كلُّه خاضًعا هللا, عليه

  .على عموم رسالة نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبنُ   َمْرَميَ  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ

َقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال تـَُقوُلوا َثالثٌَة انتَـُهوا َخْرياً َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَلْ 
َا اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  َوَما ِيف اَألْرِض وََكَفى بِاللَِّه  َلُكْم ِإمنَّ

  )171( وَِكيالً 

فـال جتعلـوا , وال تقولـوا علـى اهللا إال احلـق, يا أهل اإلجنيل ال تتجاوزوا االعتقاد احلق يف ديـنكم
وَخَلَقـه بالكلمـة , إمنـا املسـيح عيسـى ابـن مـرمي رسـول اهللا أرسـله اهللا بـاحلق. له صاحبًة وال ولـًدا

ــا جربيــل إىل مــرمي هللا تعــاىل نفخهــا وهــي نفخــة مــن ا, فكــان, "كــن: "وهــي قولــه, الــيت أرســل 
قوا بـأن اهللا واحـد وأسـلموا لـه, جربيل بأمر ربه قوا رسـله فيمـا جـاؤوكم بـه مـن عنـد , َفصدِّ وصـدِّ
انتهـوا عـن هـذه املقالـة خـريًا لكـم ممــا . وال جتعلـوا عيسـى وأمـه مـع اهللا شــريكني, اهللا واعملـوا بـه
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فكيـف يكـون لـه مـنهم , ُكـهما يف السموات واألرض ُملْ . إمنا اهللا إله واحد سبحانه, أنتم عليه
فتوكَّلــوا عليــه وحــده , صــاحبة أو ولــد؟ وكفــى بــاهللا وكــيال علــى تــدبري خلقــه وتصــريف معاشــهم

  .فهو كافيكم

  
ِه َلْن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدًا لِلَِّه َوال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِ  

يعاً َوَيْسَتكْ    )172(ِربْ َفَسَيْحُشُرُهْم ِإلَْيِه مجَِ

َُقرَّبـون مـن اإلقـرار , لن يَْأنف ولن ميتنع املسيح أن يكون عبـًدا هللا
وكـذلك لـن يـأَنَف املالئكـة امل

ومــن يــأنف عــن االنقيــاد واخلضــوع ويســتكرب فسيحشــرهم كلهــم إليــه يــوم . بالعبوديــة هللا تعــاىل
  .وجيازي كال مبا يستحق, لويفصُل بينهم حبكمه العاد, القيامة

  
اْسَتنَكُفوا  َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَيـَُوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذينَ  

بـُُهْم َعَذاباً أَلِيماً َوال جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اللَّهِ    )173(َولِّياً َوال َنِصرياً  َواْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذِّ

, فأمَّــا الــذين َصــدَّقوا بــاهللا اعتقــاًدا وقــوال وعمــال واســتقاموا علــى شــريعته فيــوفيهم ثــواب أعمــاهلم
م عـذابًا , وأما الذين امتنعوا عن طاعة اهللا, ويزيُدهم من فضله واستكربوا عـن التـذلل لـه فيعـذ

  .وال ناصرًا ينصرهم من دون اهللا ,وال جيدون هلم وليًّا ينجيهم من عذابه, موجًعا

  
  )174(يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً  

ومـــا جـــاء بـــه مـــن البينـــات , وهـــو رســـولنا حممـــد, يـــا أيهـــا النـــاس قـــد جـــاءكم برهـــان مـــن ربكـــم
وأنزلنـــا , ممـــا يشـــهد بصـــدق نبوتـــه ورســـالته اخلامتـــة, وأعظمهـــا القـــرآن الكـــرمي, واحلجـــج القاطعـــة

  .إليكم القرآن هًدى ونورًا مبيًنا

  
ِصَراطاً َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه  
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  ) 175(ُمْسَتِقيماً 

فسـيدخلهم , باهللا اعتقاًدا وقوال وعمال واستمسكوا بالنور الذي أُنـزل إلـيهم فأمَّا الذين صدَّقوا
  .اجلنة رمحة منه وفضال ويوفقهم إىل سلوك الطريق املستقيم املفضي إىل روضات اجلنات

  
ْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما َيْستَـْفُتوَنَك ُقْل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكالَلِة ِإْن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه أُ 

َكانُوا ِإْخَوًة   تـََرَك َوُهَو يَرِثـَُها ِإْن ملَْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهَما الثـُّلُثَاِن ِممَّا تـََرَك َوِإنْ 
ُ اللَُّه َلُكْم َأنْ  َتِضلُّوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  رَِجاًال َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْنيِ يـُبَـنيِّ

)176(  
  

, وهو من مات وليس له ولٌد وال والد, عن حكم مرياث الكاللة -أيها الرسول-يسألونك 
أو , وله أخت ألبيه وأمه, إن مات امرؤ ليس له ولد وال والد: اهللا يُبنيِّ لكم احلكم فيها: قل

شقيًقا كان أو ألب مجيع ماهلا إذا ماتت وليس ويرث أخوها , فلها نصف تركته, ألبيه فقط
وإذا اجتمع الذكور . فإن كان ملن مات كاللًة أختان فلهما الثلثان مما ترك. هلا ولد وال والد

يُبنيِّ اهللا لكم قسمة . من اإلخوة لغري أم مع اإلناث فللذكر مثل نصيب األنثيني من أخواته
وما , واهللا عامل بعواقب األمور. قِّ يف أمر املواريثلئال تضلوا عن احل, املواريث وحكم الكاللة
  .فيها من اخلري لعباده

  
  
 

  سورة المائدة – 5

  
  

ِيَمُة األَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـُتـَْلى َعَلْيُكْم َغيْـ  َر حمُِلِّي يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َ
  )1(ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه َحيُْكُم َما يُرِيُد الصَّْيِد َوأَنـُْتْم 
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من اإلميان بشرائع , أِمتُّوا عهود اهللا املوثقة, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
مما مل , والبيوع وغريها, وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات, واالنقياد هلا, الدين

وقد أَحلَّ اهللا لكم البهيمة من . حممد صلى اهللا عليه وسلم وسنة رسوله, خيالف كتاب اهللا
ومن حترمي , إال ما بيَّنه لكم من حترمي امليتة والدم وغري ذلك, وهي اإلبُل والبقر والغنم, األنعام

  .إن اهللا حيكم ما يشاء َوْفق حكمته وعدله. الصيد وأنتم حمرمون

  
ْهَر احلَْرَاَم َوال اْهلَْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال آمَِّني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِلُّو   ا َشَعائَِر اللَِّه َوال الشَّ

ْم َوِرْضَواناً َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوال َجيْرَِمنَُّكْم َشنَ  آُن قـَْوٍم َأْن اْلبَـْيَت احلَْرَاَم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن َرِِّ
ِجِد احلَْرَاِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اِإلمثِْ َصدُّوُكْم َعْن اْلَمسْ 

  )2(َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

ال تستِحلُّوا و , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدَّوا حدود اهللا ومعامله
وكان ذلك يف صدر , ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب: وهي, القتال يف األشهر احلرم

وهي ضفائر , إذ كانوا يضعون القالئد; وال ما قـُلَِّد منه, وال تستِحلُّوا حرمة اهلَْدي, اإلسالم
وال , حلجمن صوف أو َوبَر يف الرقاب عالمًة على أن البهيمة َهْدٌي وأن الرجل يريد ا

َتْسَتِحلُّوا قتال قاصدي البيت احلرام الذين يبتغون من فضل اهللا ما يصلح معايشهم ويرضي 
م وال حيِمَلنَّكم بـُْغض قوم من أجل أن , وإذا حللتم من إحرامكم حلَّ لكم الصيد. ر

. على ترك العدل فيهم - "احلديبية"كما حدث عام -منعوكم من الوصول إىل املسجد احلرام 
وال تعاونوا على ما فيه إمث , وتقوى اهللا, على ِفْعل اخلري -أيها املؤمنون فيما بينكم- عاونوا وت

  .واحذروا خمالفة أمر اهللا فإنه شديد العقاب, ومعصية وجتاوز حلدود اهللا

  
ُم َوحلَُْم اْخلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْريِ اللَِّه بِ   ِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردِّيَُة ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقِسُموا بِاَألْزالِم  َذِلُكْم َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ
َشْوُهْم َواْخَشْوِين اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ِفْسٌق اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفال ختَْ 

َر ُمَتَجاِنٍف ِإلمثٍْ   َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكْم اِإلْسالَم ِدينًا َفَمْن اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ
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  )3(فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

وحرَّم عليكم الـدم السـائل , حليوان الذي تفارقه احلياة بدون ذكاةوهي ا, حرَّم اهللا عليكم امليتة
ــراق
ُ
واملنخنقــة الــيت ُحــِبس نـََفُســها , ومــا ذُِكــر عليــه غــري اســم اهللا عنــد الــذبح, وحلــم اخلنزيــر, امل

تَـَردِّيـــة وهـــي الـــيت , واملوقـــوذة وهـــي الـــيت ُضـــربت بعصـــا أو حجـــر حـــىت ماتـــت, حـــىت ماتـــت
ُ
وامل

ــا , َوت يف بئــر فماتــتســقطت مــن مكــان عــال أو َهــ والنطيحــة وهــي الــيت َضــَربـَْتها أخــرى بقر
. وحنــو ذلــك, كاألســد والنمــر والــذئب, وحــرَّم اهللا علــيكم البهيمــة الــيت أكلهــا الســُبع, فماتــت

ممــا حرَّمــه مــن املنخنقــة ومــا بعــدها مــا أدركــتم ذكاتــه قبــل أن ميــوت فهــو  -ســبحانه-واســتثىن 
, ُذبِــح لغــري اهللا علــى مــا يُنصــب للعبــادة مــن حجــر أو غــريه وحــرَّم اهللا علــيكم مــا, حــالل لكــم

وهــي القــداح الــيت كــانوا , وحــرَّم اهللا علــيكم أن تطلبــوا ِعْلــم مــا ُقِســم لكــم أو مل يقســم بــاألزالم
ـا إذا أرادوا أمـرًا قبـل أن يقـدموا عليـه إذا -ذلكـم املـذكور يف اآليـة مـن احملرمـات . يستقسمون 

اآلن انقطــع طمــع الكفــار مــن ديــنكم أن .  وطاعتــه إىل معصــيتهخــروج عــن أمــر اهللا -ارُتكبــت
اليـــوم أكملـــت لكـــم . فـــال ختـــافوهم وخـــافوين, ترتـــدوا عنـــه إىل الشـــرك بعـــد أن نَصـــْرُتكم علـــيهم

وأمتمــت علــيكم نعمــيت بــإخراجكم مــن , ديــنكم ديــن اإلســالم بتحقيــق النصــر وإمتــام الشــريعة
فمن اضطرَّ . وال تفارقوه, م اإلسالم ديًنا فالزموهورضيت لك, ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلميان

  .رحيم به, فإن اهللا غفور له, فله تناوله, وكان غري مائل عمًدا إلمث, يف جماعة إىل أكل امليتة

  
َني تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمْن اجلََْوارِِح ُمَكلِّبِ  

ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب  َعلََّمُكْم اللَُّه َفُكُلوا
)4(  

بات وصـيُد مـا ُأِحلَّ لكم الطي: ماذا ُأِحلَّ هلم َأْكُله؟ قل هلم:  -أيها النيب-يسألك أصحابك 
ــــب واألنيــــاب مــــن الكــــالب والفهــــود والصــــقور وحنوهــــا ممــــا يـَُعلَّــــم , َدرَّبتمــــوه مــــن ذوات املخال

ن طلب الصـيد لكـم واذكـروا اسـم اهللا عنـد , فكلـوا ممـا أمسـكن لكـم, ممـا علمكـم اهللا, تعلمو
اكم عنه, إرساهلا للصيد   .إن اهللا سريع احلساب. وخافوا اهللا فيما أمركم به وفيما 
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اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم  

 َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ 
َر ُمَساِفِحَني َوال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاِإلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه ُأُجوَرهُ  نَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ

  )5(َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمْن اْخلَاِسرِيَن 

وذبـائُح اليهـود , أن َأَحلَّ لكم احلـالل الطيـب -أيها املؤمنون-ومن متام نعمة اهللا عليكم اليوم 
-وَأَحــلَّ لكــم . حــالل لكــم وذبــائحكم حــالل هلــم -إن ذكَّوهــا َحَســَب شــرعهم-ى والنصــار 

, العفيفـــات عـــن الـــزىن, وُهـــنَّ احلرائـــر مـــن النســـاء املؤمنـــات, نكـــاح احملصـــنات -أيهـــا املؤمنـــون
ــاء , وكــذلك نكــاَح احلرائــر العفيفــات مــن اليهــود والنصــارى إذا أعطيتمــوُهنَّ مهــورهن وكنــتم أِعفَّ

ومـــن جيحـــد شـــرائع . وأِمنـــتم مـــن التـــأثر بـــدينهن, وال متخـــذي عشـــيقات, زىنغـــري مـــرتكبني للـــ
  .وهو يوم القيامة من اخلاسرين, اإلميان فقد بطل عمله

  
َسُحوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفِق َوامْ  

 ِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأوْ ِبُرُءو 
ا ُحو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلَغاِئِط أَْو الَمْسُتْم النَِّساَء فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدًا طَيِّبًا فَاْمسَ 

يُِتمَّ نِْعَمَتُه ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِ 
  )6(َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

اغســـلوا وجـــوهكم وأنـــتم علـــى غـــري طهـــارة ف, يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا أردمت القيـــام إىل الصـــالة
واغسـلوا , وامسـحوا رؤوسـكم) املِْفَصل الـذي بـني الـذراع والَعُضـد: واملِْرَفق(وأيديكم مع املرافق 

وإن أصـــابكم ) . العظمـــان البـــارزان عنـــد ملتقـــى الســـاق بالقـــدم: ومهـــا(أرجلكـــم مـــع الكعبـــني 
ر يف حـال أو علـى سـف, فـإن كنـتم مرضـى. احلدث األكرب فتطهروا باالعتسال منه قبل الصالة

أو جـــامع زوجتـــه فلـــم جتـــدوا مـــاء فاضـــربوا بأيـــديكم وجـــه , أو قضـــى أحـــدكم حاجتـــه, الصـــحة
بـل , مـا يريـد اهللا يف أمـر الطهـارة أن ُيَضـيِّق علـيكم. وامسحوا وجوهكم وأيـديكم منـه, األرض



www.islamguiden.com 

 208

فكانــت رخصــة , إذ جعلــه بــديال للمــاء يف الطهــارة, ورمحــة بكــم, أبــاح التــيمم توســعًة علــيكم
ى; م من متام النعم اليت تقتضي شكر املنعمالتيمُّ    .بطاعته فيما أمر وفيما 

  
ْعَنا َوَأَطْعَنا َواتـَُّقوا   اللََّه ِإنَّ اللََّه َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثـََقُكْم ِبِه ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ

  )7(َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

واذكروا عهده الذي أخذه تعاىل عليكم من اإلميـان , مة اهللا عليكم فيما َشَرعه لكمواذكروا نع
واتقـــوا اهللا فيمـــا أمـــركم بـــه , والســـمع والطاعـــة هلمـــا, بـــاهللا ورســـوله حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

اكم عنه   .إن اهللا عليٌم مبا ُتِسرُّونه يف نفوسكم. و

  
وَّاِمَني لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدلُوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَـ  

  )8(اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

ابتغــاء وجــه , م كونــوا قــوَّامني بــاحلقيــا أيهــا الــذين آَمنــوا بــاهللا ورســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســل
اعـِدلوا بـني األعـداء واألحبـاب , وال حيملنكم بـُْغـُض قـوم علـى أال تعـدلوا, ُشهداء بالعدل, اهللا

إن اهللا خبــــري مبــــا . واحــــذروا أن جتــــوروا, فــــذلك العــــدل أقــــرب خلشــــية اهللا, علــــى درجــــة ســــواء
  .وسيجازيكم به, تعملون

  
  )9(وا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُ  

م وأن يثيــبهم علــى , وعــد اهللا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا الصــاحلات أن يغفــر هلــم ذنــو
  .واهللا ال خيلف وعده, ذلك اجلنة

  
بُوا بِآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَْ     )10(ِحيِم َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
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ـا الرسـل, والذين جحدوا وحدانية اهللا الدالة على احلق املبني بوا بأدلته الـيت جـاءت  هـم , وكذَّ
  .أهل النار املالزمون هلا

  
َفَكفَّ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قـَْوٌم َأْن يـَْبُسطُوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهمْ  

  )11(أَْيِديـَُهْم َعْنُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم اهللا به عليكم من نعمـة األمـنِ 
وحــال , هم اهللا عــنكمفصــرف, وإلقــاِء الرعــب يف قلــوب أعــدائكم الــذين أرادوا أن يبطشــوا بكــم

وتوكلـــوا علـــى اهللا وحـــده يف أمـــوركم الدينيـــة , واتقـــوا اهللا واحـــذروه, بيـــنهم وبـــني مـــا أرادوه بكـــم
  .وثِقوا بعونه ونصره, والدنيوية

  
ُهْم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيبًا َوقَاَل اللَُّه ِإينِّ    َمَعُكْم لَِئْن َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

َكفَِّرنَّ َعْنُكْم أََقْمُتْم الصَّالَة َوآتـَْيُتْم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُمتُوُهْم َوأَقْـَرْضُتْم اللََّه قـَْرضاً َحَسناً أل
بـَْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فـََقْد َضلَّ َسيَِّئاِتُكْم َوألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َفَمْن َكَفَر 

  )12(َسَواَء السَِّبيِل 

وأمـر اهللا موسـى أن , ولقد أخذ اهللا العهد املؤكَّد على بين إسرائيل أن خيلصوا لـه العبـادة وحـده
ـــا بعـــدد فـــروعهم يأخـــذون علـــيهم العهـــد بالســـمع والطاعـــة هللا , جيعـــل علـــيهم اثـــين عشـــر عريًف

, لـــئن أقمـــتم الصـــالة, إين معكـــم حبفظـــي ونصـــري: بـــين إســـرائيلوقـــال اهللا ل, ولرســـوله ولكتابـــه
وأنفقــتم , وصــدَّقتم برســلي فيمــا أخــربوكم بــه ونصــرمتوهم, وأعطيــتم الزكــاة املفروضــة مســتحقيها

ـــار, ألكفِّـــرنَّ عـــنكم ســـيئاتكم, يف ســـبيلي , وألْدِخَلـــنَُّكم جنـــاٍت جتـــري مـــن حتـــت قصـــورها األ
  .ن طريق احلق إىل طريق الضاللفمن جحد هذا امليثاق منكم فقد عدل ع

  
وا َحظّاً فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنسُ  

ُهْم ِإالَّ قَِليًال ِمنْـ  ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اللََّه ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه َوال تـَزَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ ُهْم فَاْعُف َعنـْ
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  )13(حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني 

ــدة طردنــاهم مــن رمحتنــا م غليظــة ال , فبســبب نقــض هــؤالء اليهــود لعهــودهم املؤكَّ وجعلنــا قلــو
, وتركوا نصيًبا مما ذُكِّروا به, وهو التوراة, يبدلون كالم اهللا الذي أنزله على موسى, تلني لإلميان

فهـــم علـــى منهـــاج , جتـــد مـــن اليهـــود خيانـــًة وَغـــدرًا -أيهـــا الرســـول-وال تـــزال . يعملـــوا بـــه فلـــم
فــإن اهللا حيــب َمــن , واصــفح عــنهم, فــاعف عــن ســوء معــاملتهم لــك, أســالفهم إال قلــيال مــنهم

وهكذا جيد أهل الزيـغ سـبيال إىل مقاصـدهم السـيئة . (أحسن العفو والصفح إىل من أساء إليه
فإن عَجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما ال يتفـق , وتأويله على غري وجههبتحريف كالم اهللا 

  ).مع أهوائهم ِمن شرع اهللا الذي ال يثبت عليه إال القليل ممن عصمه اهللا منهم

  
نَـُهْم اْلَعَداَوَة َوِمْن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقـَُهْم فـََنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه َفَأْغرَ   يـَْنا بـَيـْ

  )14(َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يـَُنبِّئـُُهْم اللَُّه ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن 

ـــم أتبـــاع املســـيح عيســـى  العهـــد املؤكـــد الـــذي  -وليســـوا كـــذلك-وأخـــذنا علـــى الـــذين ادَّعـــوا أ
لوا ديــنهم, وينصــروه ويــؤازروه بــأن يُتــابعوا رســوهلم: أخـذناه علــى بــين إســرائيل وتركــوا نصــيًبا , فبــدَّ

ـــا بيـــنهم العـــداوة والبغضـــاء إىل يـــوم , كمـــا صـــنع اليهـــود, فلـــم يعملـــوا بـــه, ممـــا ذكـــروا بـــه فألقين
  .وسيعاقبهم على صنيعهم, وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون يوم احلساب, القيامة

  
ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولُ   َنا يـُبَـنيِّ

  )15(َكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني 

قــد جــاءكم رســولنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم يبــنيِّ , يــا أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى
. ويرتك بيان ما ال تقتضيه احلكمة, فونه عن الناس مما يف التوراة واإلجنيللكم كثريًا مما كنتم ختُْ 

  .وهو القرآن الكرمي: قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني
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يِهْم يـَْهدِ يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمْن اتـََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوُخيْرُِجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذنِِه وَ  
  ) 16(ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

ذا الكتاب املبني من اتبع رضـا اهللا تعـاىل وخيـرجهم بإذنـه , طـرق األمـن والسـالمة, يهدي اهللا 
  .ويوفقهم إىل دينه القومي, من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان

  
َميَ ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمْن اللَِّه َشْيئًا ِإْن أَرَاَد َأْن َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمرْ 

يعًا َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  نَـُهَما  يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه َوَمْن ِيف اَألْرِض مجَِ َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
  )17(ْخيُلُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

هلؤالء اجلهلة مـن  -أيها الرسول-قل , لقد كفر النصارى القائلون بأن اهللا هو املسيح ابن مرمي
لو كان املسيح إهلًا كما يدَّعون لَقدَر أن يدفع قضاء اهللا إذا جاءه بإهالكـه وإهـالك : النصارى

يســتطيع  كــذلك ال, وقــد ماتــت أم عيســى فلــم يــدفع عنهــا املــوت, أُمِّــه وَمــن يف األرض مجيًعــا
ما عبدان من عباد اهللا ال يقدران على دفع اهلالك عنهما; أن يدفع عن نفسه فهذا دليٌل , أل

خيلـــق مـــا , ومجيـــع املوجـــودات يف الســـموات واألرض ملـــك هللا. علـــى أنـــه بشـــر كســـائر بـــين آدم
فحقيقــة التوحيــد توجــب تفــرُّد اهللا تعــاىل بصــفات . وهــو علــى كــل شــيء قــدير, يشــاء ويوجــده

وكثــــريًا مــــا يقــــع النــــاس يف الشــــرك , فــــال يشــــاركه أحــــد مــــن خلقــــه يف ذلــــك, يــــة واأللوهيــــةالربوب
, فـــالكون كلـــه هللا, كمـــا غـــال النصـــارى يف املســـيح, والضـــالل بغلـــوهم يف األنبيـــاء والصـــاحلني

ويفعل , خيلق سبحانه ما يشاء. وما يظهر من خوارق وآيات َمَردُّه إىل اهللا, واخللق بيده وحده
  .ما يريد

  
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتمْ وَ    َبَشٌر ِممَّْن قَاَلْت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يـَُعذِّ

نَـُهمَ  َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  ا َوِإلَْيِه َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
  )18(اْلَمِصُري 
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م أبناء اهللا وأحباؤه فَـأليِّ شـيء يعـذِّبكم :  -أيها الرسول-قل هلم , وزعم اليهود والنصارى أ
بـل أنـتم خلـٌق : وقـل هلـم, فاهللا ال حيـب إال مـن أطاعـه, بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم

, إن أَسـْأُمت جـوزيتم بإسـاءتكم شـرًّاو , إن أحسنُتم جوزيتم بإحسانكم خـريا, مثُل سائر بين آدم
, وإليـه املرجـع, ُيَصـرِّفه كمـا يشـاء, وهـو مالـك امللـك, ويعـذب مـن يشـاء, فاهللا يغفـر ملـن يشـاء
  .وجيازي كال مبا يستحق, فيحكم بني عباده

  
َرٍة ِمْن الرُُّسلِ   ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ َأْن تـَُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

  )19(َبِشٍري َوال َنِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشٌري َوَنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

يُبـــنيِّ لكـــم احلـــق , يـــا أيهـــا اليهـــود والنصـــارى قـــد جـــاءكم رســـولنا حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
مــا جاءنــا مــن : لــئال تقولــوا; ال عيســى ابــن مــرميواهلــدى بعــد ُمــدَّة مــن الــزمن بــني إرســاله بإرســ

فقـد جـاءكم مـن اهللا رسـوٌل يبشِّـر َمـن آمـن , فـال ُعـذَر لكـم بعـد إرسـاله إلـبكم, بشري وال نذير
  .واهللا على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب املطيع. ويُنِذز َمن عصاه, به

  
نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم اذُْكُروا  

  )20(َوآتَاُكْم َما َملْ يـُْؤِت َأَحداً ِمْن اْلَعاَلِمَني 

يــا بــين إســرائيل اذكــروا نعمــة اهللا : إذ قــال موســى عليــه الســالم لقومــه -أيهــا الرســول-واذكــر 
م ملوًكــا متلكــون أمــركم بعــد أن كنــتم مملــوكني لفرعــون وجعلكــ, إذ جعــل فــيكم أنبيــاء, علــيكم
  .وقد منحكم من نعمه صنوفًا مل مينحها أحًدا من عاَلمي زمانكم, وقومه

  
َقِلُبو   َسَة الَِّيت َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوال تـَْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارُِكْم فـَتَـنـْ ا َخاِسرِيَن يَا قـَْوِم اْدُخُلوا اَألْرَض اْلُمَقدَّ
)21(  
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الــيت وعــد اهللا  -ومــا حوهلــا" بيــت املقــدس"وهــي , أي املطهــرة-يـا قــوم ادخلــوا األرض املقدســة 
فتخسـروا خـري الـدنيا , وال ترجعوا عن قتـال اجلبـارين, أن تدخلوها وتقاتلوا َمن فيها من الكفار

  .وخري اآلخرة

  
َها فَِإنَّا قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْومًا َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلْن   َها فَِإْن َخيُْرُجوا ِمنـْ َنْدُخَلَها َحىتَّ َخيُْرُجوا ِمنـْ

  )22(َداِخُلوَن 

م, إن فيها قوًما أشداء أقوياء, يا موسى: قالوا وإنَّا لن نستطيع دخوهلـا وهـم , ال طاقة لنا حبر
  .فإن خيرجوا منها فإنَّا داخلون, فيها

  
وَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهْم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم قَاَل َرُجالِن ِمْن الَِّذيَن َخيَافُ  

  )23(َغالُِبوَن َوَعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 

: لبـين إسـرائيل, أنعـم اهللا عليهمـا بطاعتـه وطاعـة نبيِّـه, قال رجالن من الذين خيشـون اهللا تعـاىل
, فــإذا دخلــتم البــاب غلبتمــوهم, أْخــًذا باألســباب, ادخلــوا علــى هــؤالء اجلبــارين بــاب مــدينتهم

  .عاملني بشرعه, إن كنتم ُمصدِّقني رسوله فيما جاءكم به, وعلى اهللا وحده فتوكَّلوا

  
بَُّك فـََقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها أََبداً َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َورَ  
)24(  

فاذهـــب أنـــت وربـــك , إنـــا لـــن نـــدخل املدينـــة أبـــًدا مـــا دام اجلبـــارون فيهـــا: قـــال قـــوم موســـى لـــه
وهـذا إصـراٌر مـنهم علـى خمالفـة موسـى عليـه . أما حنن فقاعدون هاهنا ولـن نقـاتلهم, فقاتالهم
  .السالم

  
نَـَنا َوبـَْنيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني قَاَل َربِّ ِإينِّ ال أَْمِلُك ِإالَّ     )25( نـَْفِسي َوَأِخي فَافْـُرْق بـَيـْ
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ـــا ـــه موســـى إىل ربـــه داعًي فـــاحكم بيننـــا وبـــني القـــوم , إين ال أقـــدر إال علـــى نفســـي وأخـــي: توجَّ
  .الفاسقني

  
  )26(ال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني قَاَل فَِإنـََّها ُحمَرََّمٌة َعَلْيِهْم أَْربَِعَني َسَنًة يَِتيُهوَن ِيف اَألْرِض فَ  

إن األرض املقدَّسـة حمـرَّم علـى هـؤالء اليهـود دخوهلـا أربعـني : قال اهللا لنبيه موسـى عليـه السـالم
  .على القوم اخلارجني عن طاعيت -يا موسى-فال تأسف , يتيهون يف األرض حائرين, سنة

  
احلَْقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَا وَملَْ يـُتَـَقبَّْل ِمْن اآلَخِر قَاَل َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم بِ  

َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمْن اْلُمتَِّقَني    )27(َألقْـتـَُلنََّك قَاَل ِإمنَّ

حـني  :وهـو خـٌرب حـقٌ , على بين إسرائيل َخَرب ابـَينْ آدم قابيـل وهابيـل -أيها الرسول-واقصص 
ألنــه كــان ; فتقبَّــل اهللا قُربـان هابيــل -وهــو مــا يـَُتقــرَّب بـه إىل اهللا تعــاىل -قَـدَّم كــلٌّ منهمــا قربانًـا 

فَـــردَّ , ألقتلنَّـــك: وقـــال, فحســـد قابيـــُل أخـــاه, ألنـــه مل يكـــن تقيًّـــا; ومل يتقبَّـــل قُربـــان قابيـــل, تقيًّـــا
  .إمنا يتقبل اهللا ممن خيشونه: هابيل

  
 َيَدَك لِتَـْقتـَُلِين َما أَنَا بَِباِسٍط َيِدي ِإلَْيَك َألقْـتـَُلَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمَني لَِئْن َبَسطَت ِإَيلَّ  
)28(  

ــُد مــين مثــل فْعلــك: وقــال هابيــُل واعظًــا أخــاه وإين أخشــى , لَــئْن َمــَدْدَت إيلَّ يــدَك لتقُتلــين ال جتَِ
  .اهللا ربَّ اخلالئق أمجعني

  
  )29(ُد َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمَني ِإينِّ أُرِي 
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فتكـــون مـــن أهـــل النـــار , وإمثـــك الـــذي عليـــك قبـــل ذلـــك, إين أريـــد أن ترجـــع حـــامال إمث قـَْتلـــي
  .وذلك جزاء املعتدين, ومالزميها

  
  )30(يِه فـََقتَـَلُه َفَأْصَبَح ِمْن اْخلَاِسرِيَن َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأخِ  

م بدنياهم, فقتله, فـََزيَّنت لقابيَل نفُسه أن يقتل أخاه   .فأصبح من اخلاسرين الذين باعوا آخر

  
َعَجْزُت َأْن فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا يـَْبَحُث ِيف اَألْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة َأِخيِه قَاَل يَا َويـَْلَتا أَ  

  )31(َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب َفُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي َفَأْصَبَح ِمْن النَّاِدِمَني 

فأرسـل اهللا غرابًـا حيفـر حفـرًة يف األرض ليـدفن , ملا قتل قابيُل أخـاه مل يعـرف مـا يصـنع جبسـده
ــا ــ; فيهــا غرابًــا َميًِّت أعجــزُت أن : وقــال, ب قابيــلليــدل قابيــل كيــف يــدفن ُجثمــان أخيــه؟ فتعجَّ

فعاقبــه اهللا بالندامــة بعــد , أصـنع مثــل صــنيع هــذا الغــراب فأســتـَُر عــورة أخـي؟ فــَدَفَن قابيــل أخــاه
  .أن رجع باخلسران

  
َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اَألْرضِ    ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

يعاً َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ بِاْلبَـيـَِّناِت ُمثَّ  َفَكَأمنَّ
ُهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف اَألْرِض َلُمْسرُِفوَن    )32(ِإنَّ َكِثرياً ِمنـْ

أو , رائيل أنــه مــن قتــل نفســا بغــري ســبب مــن قصــاصبســبب جنايــة القتــل هــذه َشــَرْعنا لبــين اســ
املوجب للقتل كالشرك واحملاربة فكأمنا قتـل النـاس , فساد يف األرض بأي نوع من أنواع الفساد

وأنــه مــن امتنــع عــن قـَْتــل نفــس حرَّمهــا اهللا , مجيًعــا فيمــا اســتوجب مــن عظــيم العقوبــة مــن اهللا
. إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهـمفاحلفاظ على حرمة ; فكأمنا أحيا الناس مجيًعا

م , ولقد أتت بين إسرائيل رسلُنا باحلجج والـدالئل علـى صـحة مـا دَعـوهم إليـه مـن اإلميـان بـر
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مث إن كثــــريًا مــــنهم بعــــد جمــــيء الرســــل إلــــيهم ملتجــــاوزون حــــدود اهللا , وأداء مــــا فُــــِرَض علــــيهم
  .بارتكاب حمارم اهللا وترك أوامره

  
َا َجزَاُء    الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساداً َأْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطَّعَ ِإمنَّ

نَيا َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنَفْوا ِمْن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ
  )33(اٌب َعِظيٌم َعذَ 

, وعلى أحكام رسوله, ويعتدون على أحكامه, ويبارزونه بالعداوة, إمنا جزاء الذين حياربون اهللا
أو ُيَصــــــلَّبوا مــــــع القتــــــل , أن يـَُقتَّلــــــوا, وســــــلب األمــــــوال, ويفســــــدون يف األرض بقتــــــل األنفــــــس

فــإن مل , جلــه اليســرىأو تـُْقطَــع يــُد احملــارب اليمــىن ور ) أن ُيَشــدَّ اجلــاين علــى خشــبة: والصــلب(
وُحيبسـوا يف سـجن ذلـك , أو يُنَفـوا إىل بلـد غـري بلـدهم, يـَُتْب تُقطْع يُده اليسـرى ورجلُـه اليمـىن

وهلــم يف , وهــذا اجلــزاء الــذي أعــدَّه اهللا للمحــاربني هــو ذّل يف الــدنيا. البلــد حــىت َتظهــر تــوبُتهم
  .اآلخرة عذاب شديد إن مل يتوبوا

  
  )34(ا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ِإالَّ الَِّذيَن تَابُو  

لكن َمن أتى من احملاربني من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائًعا نادًما فإنه يسقط عنه ما كان 
م, أن اهللا غفور لعباده -أيها املؤمنون-فاعلموا , هللا   .رحيم 

  
  )35(يَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن يَا أَيـَُّها الَّذِ  

وتـََقرَّبــوا إليــه بطاعتــه والعمــل مبــا , خــافوا اهللا, يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
  .كي تفوزوا جبناته; وجاهدوا يف سبيله, يرضيه

  
يعًا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم   اْلِقَياَمِة ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ
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ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم    )36(َما تـُُقبَِّل ِمنـْ

ــم ســلكوا مجيــع مــا يف, وشــريعته, إن الــذين جحــدوا وحدانيــة اهللا وملكــوا مثلــه , األرض لــو أ
, ما َتقبَّل اهللا ذلك مـنهم, وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب اهللا مبا ملكوا, معه

  .وهلم عذاب ُموجع

  
َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم     )37(يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ

وهلــم , وال ســبيل هلــم إىل ذلــك, روج مــن النــار ملــا يالقونــه مــن أهواهلــايريــد هــؤالء الكــافرون اخلــ
  .عذاب دائم

  
  )38(َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِمبَا َكَسَبا َنَكاًال ِمْن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم  

جمـازاة هلمـا علـى َأْخـذمها , مبقتضـى الشـرعأيـديهما  -يا والة األمر-والسارق والسارقة فاقطعوا 
ـــا غريمهـــا أن يصـــنع مثـــل صـــنيعهما, أمـــوال النـــاس بغـــري حـــق واهللا عزيـــز يف . وعقوبـــًة مينـــع اهللا 

يه, ملكه   .حكيم يف أمره و

  
  )39(يٌم َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرحِ  

, إن اهللا غفـور لعبـاده. فـإن اهللا يقبـل توبتـه, وأصـلح يف كـل أعمالـه, فمن تـاب ِمـن بعـد سـرقته
م   .رحيم 

  
َواَألْرِض يـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َويـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى   َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  

  )40( ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
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, وأنـــه تعـــاىل الفعَّـــال ملـــا يريـــد, أن اهللا خـــالق الكـــون وُمـــدبِّره ومالكـــه -أيهـــا الرســـول-أمل تعلـــم 
  .وهو على كل شيء قدير, ويغفر ملن يشاء, يعذب من يشاء

  
بَِأفْـَواِهِهْم وَملَْ تـُْؤِمْن يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل ال َحيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا  

َم ِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن ملَْ يَْأتُوَك ُحيَرِّفُوَن اْلَكلِ 
َنَتُه فـََلْن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحذَ  ُروا َوَمْن يُرِْد اللَُّه ِفتـْ

نـَْيا  َر قـُُلوبـَُهْم َهلُْم ِيف الدُّ ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف َمتِْلَك َلُه ِمْن اللَِّه َشْيئًا أُْولَِئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِْد اللَُّه َأْن يَُطهِّ
  )41(اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 

عون يف جحــــود نبوتــــك مــــن املنــــافقني الــــذين أظهــــروا يــــا أيهــــا الرســــول ال حيزنــــك الــــذين يســــار 
م خاليــة منــه , وال حيزنــك تســرُّع اليهــود إىل إنكــار نبوتــك. فــإين ناصــرك علـيهم, اإلسـالم وقلــو

م قــــوم يســــتمعون للكــــذب ويســــتجيبون لقــــوم آخــــرين ال , ويقبلــــون مــــا يـَْفَرتيــــه أحبــــارُهم, فــــإ
إن جـاءكم : ويقولـون, هللا مـن بعـد مـا َعَقلـوهوهؤالء اآلخرون يـَُبدِّلون كـالم ا, حيضرون جملسك

لناه وحرَّفنــاه مــن أحكــام التــوراة فــاعملوا بــه وإن جــاءكم منــه مــا , مــن حممــد مــا يوافــق الــذي بــدَّ
َدْفــَع  -أيهــا الرســول-ومــن يشــأ اهللا ضــاللته فلــن تســتطيع . والعمــل بــه, خيالفــه فاحــذروا قبولــه

م مـن وإنَّ هؤالء ا. وال تقدر على هدايته, ذلك عنه ـر قلـو ملنـافقني واليهـود مل يُـرِِد اهللا أن يطهِّ
  .وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم, هلم الذلُّ والفضيحة يف الدنيا, دنس الكفر

  
ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض   نَـُهْم أَْو َأْعِرْض َعنـْ َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ

ُهْم فـَلَ  نَـُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني َعنـْ ْن َيُضرُّوَك َشْيئًا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ
)42(  

فـإن جـاؤوك يتحـاكمون إليـك فـاقض , هؤالء اليهود جيمعون بني استماع الكذب وأكل احلـرام
وإن حكمـــت , ءفـــإن مل حتكـــم بيـــنهم فلـــن يقـــدروا علـــى أن يضـــروك بشـــي, أو اتـــركهم, بيـــنهم

  .إن اهللا حيب العادلني. فاحكم بينهم بالعدل
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َك وََكْيَف ُحيَكُِّموَنَك َوِعْنَدُهْم التـَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اللَِّه ُمثَّ يـَتَـَولَّْوَن ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُْولَئِ  

  )43(بِاْلُمْؤِمِنَني 

, وهــم ال يؤمنــون بــك -ا الرســولأيهــ-فهــم حيتكمــون إليــك , إنَّ صــنيع هــؤالء اليهــود عجيــب
ــــا عنــــدهم, وال بكتابـــك مث يتولَّــــون ِمــــن بعــــد , فيهــــا حكـــم اهللا, مــــع أن التــــوراة الــــيت يؤمنـــون 

ولـيس أولئـك , واإلعـراض عـن حكمـك, فجمعوا بني الكفـر بشـرعهم, حكمك إذا مل يُرضهم
  .باملؤمنني باهللا وبك ومبا حتكم به, املتصفون بتلك الصفات

  
َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّانِيُّ ِإنَّا أَنزَ   وَن ْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم ِ

 َواَألْحَباُر ِمبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفال َختَْشْوا النَّاَس َواْخَشْوِين َوال
  )44(ْشتَـُروا بِآيَاِيت َمثَناً قَِليًال َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن تَ 

ـــا النبيُّـــون , وبيـــان لألحكـــام, إنـــا أنزلنـــا التـــوراة فيهـــا إرشـــاد مـــن الضـــاللة الـــذين -وقـــد حكـــم 
ـا ُعبَّـاد , عن حكمها ومل ُحيَرِّفوهاومل خيرجوا , بني اليهود -وأقروا به, انقادوا حلكم اهللا وحكم 

ذلــك أن أنبيــاءهم قــد اســتأمنوهم علــى تبليــغ ; اليهــود وفقهــاؤهم الــذين يربُّــون النــاس بشــرع اهللا
وكان الربانيون واألحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضـوا , وِفْقه كتاب اهللا والعمل به, التوراة

فـــال ختشـــوا النـــاس يف تنفيـــذ : لمـــاء اليهـــود وأحبـــارهمويقـــول تعـــاىل لع. يف اليهـــود بكتـــاب اهللا
م ال يقدرون على نفعكم وال َضـرِّكم; حكمي وال , ولكـن اخشـوين فـإين أنـا النـافع الضـار, فإ

احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا مـن أعمـال أهـل الكفـر، . تأخذوا برتك احلكم مبا أنزلـُت عوًضـا حقـريًا
فيكتمونـه وجيحدونـه وحيكمـون بغـريه معتقـدين , تابـهفالذين يبدلون حكـم اهللا الـذي أنزلـه يف ك

  .حله وجوازه فأولئك هم الكافرون

  
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن وَ   السِّنَّ وََكَتبـْ

دََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهْم بِالسِّنِّ َواْجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتصَ 
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  )45(الظَّاِلُموَن 

, واألنف ُجيْـدَع بـاألنف, والعني تـُْفَقأ بالعني, وفـََرضنا عليهم يف التوراة أن النفس تـُْقَتل بالنفس
فمــن جتــاوز عــن حقــه يف , وأنَّــه يـُْقــَتصُّ يف اجلــروح, ســنِّ والســنَّ تـُْقَلــُع بال, واألُذن تـُْقطــع بــاألُذن

عتدي فذلك تكفري لبعض ذنوب املعتدى عليـه وإزالـٌة هلـا
ُ
ومـن مل حيكـم مبـا . االقتصاص من امل

  .فأولئك هم املتجاوزون حدود اهللا, أنزل اهللا يف القصاص وغريه

  
َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمصَ   َناُه اِإلِجنيَل ِفيِه َوقـَفَّيـْ قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْن التـَّْورَاِة َوآتـَيـْ دِّ

قاً ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقَني    )46(ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّ

مبــا فيهــا ممــا مل ينســخه  عــامال , وأتبعنــا أنبيــاء بــين إســرائيل عيســى ابــن مــرمي مؤمًنــا مبــا يف التــوراة
وشاهًدا علـى , ومبيـًِّنا ملا جهله الناس ِمن حكم اهللا, وأنزلنا إليه اإلجنيل هاديا إىل احلق, كتابه

وقــد جعلنــاه بيانًــا للــذين خيــافون اهللا وزاجــرًا هلــم , صــدق التــوراة مبــا اشــتمل عليــه مــن أحكامهــا
  .عن ارتكاب احملرَّمات

  
ِل ِمبَا أَنَزَل اللَُّه ِفيِه َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن َوْلَيْحُكْم َأْهُل اِإلِجني 
)47(  

ومــن مل حيكــم مبــا أنــزل اهللا . ولــيحكم أهــل اإلجنيــل الــذين أُرِســل إلــيهم عيســى مبــا أنــزل اهللا فيــه
  .العاصون له, فأولئك هم اخلارجون عن أمره

  
نَـُهْم مبَِ َوأَنَزْلَنا إِ   قاً ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَيـْ ا لَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

َهاجًا وَ  َشاَء  َلوْ أَنَزَل اللَُّه َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمْن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْرَاِت ِإَىل اللَِّه َمرْ  يعاً اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ ِجُعُكْم مجَِ

  )48(فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن 
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ــا , يشــهد علــى صــدق الكتــب قبلــهوكــل مــا فيــه حــّق , القــرآن -أيهــا الرســول-وأنزلنــا إليــك  وأ
, مصدقًا ملا فيها مـن صـحة، ومبيـِّنًـا ملـا فيهـا مـن حتريـف، ناسـًخا لـبعض شـرائعها, من عند اهللا

وال تنصــرف عــن , فــاحكم بــني احملتكمــني إليــك مــن اليهــود مبــا أنــزل اهللا إليــك يف هــذا القــرآن
وطريقـة واضـحة , ا لكل أمة شريعةفقد جعلن, احلق الذي أمرك اهللا به إىل أهوائهم وما اعتادوه

ا فيظهـر , ولكنه تعـاىل خـالف بينهـا ليختـربكم, ولو شاء اهللا جلعل شرائعكم واحدة. يعملون 
فـــإن , فســـارعوا إىل مـــا هـــو خـــري لكـــم يف الـــدارين بالعمـــل مبـــا يف القـــرآن, املطيـــع مـــن العاصـــي

  .هوجيزي كال بعمل, فيخربكم مبا كنتم فيه ختتلفون, مصريكم إىل اهللا

  
نَـُهْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَ   نَزَل اللَُّه َوَأْن اْحُكْم بـَيـْ

َا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوِِْم َوِإنَّ َكثِ  ريًا ِمْن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ِإلَْيَك فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم أَمنَّ
)49(  

وال تتبــــع أهــــواء الــــذين , بــــني اليهــــود مبــــا أنــــزل اهللا إليــــك يف القــــرآن -أيهــــا الرســــول-واحكــــم 
فـــإن , واحــذرهم أن يصــدُّوك عـــن بعــض مــا أنــزل اهللا إليـــك فتــرتك العمــل بــه, حيتكمــون إليــك

ــــا حتكــــم بــــه فــــاعلم أن اهللا يريــــد أن يصــــرفهم عــــن ا هلــــدى بســــبب ذنــــوٍب أعــــرض هــــؤالء عمَّ
م. اكتسبوها من قبل   .وإن كثريًا من الناس َخلارجون عن طاعة ر

  
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن     )50(أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

الت أيريــد هــؤالء اليهــود أن حتكــم بيــنهم مبــا تعــارف عليــه املشــركون عبــدُة األوثــان مــن الضــال
ال يكــون ذلــك وال يليــق أبــًدا وَمــن أعــدل ِمــن اهللا يف حكمــه ملــن عقــل عــن اهللا ! واجلهــاالت؟

  وأيقن أن حكم اهللا هو احلق؟, وآمن به, َشْرعه

  
ُْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـ   َوهلَّ

ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني    )51(ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
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م ال ; يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى حلفاَء وأنصارًا على أهل اإلميان ذلك أ
ني جيتمــع علــى وكــال الفــريق, وكــذلك النصــارى, فــاليهود يــوايل بعضــهم بعًضــا, يُــوادُّون املــؤمنني

ومــن يتــوهلم مــنكم فإنــه . أجــدُر بــأن ينصــر بعُضــكم بعًضــا -أيهــا املؤمنــون-وأنــتم . عــداوتكم
  .إن اهللا ال يوفق الظاملني الذين يتولون الكافرين. وحكمه حكمهم, يصري من مجلتهم

  
ُتِصيبَـَنا َدائَِرٌة فـََعَسى اللَُّه َأْن  فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهم يـَُقوُلوَن َخنَْشى َأنْ  

  )52(يَْأِيتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فـَُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِيف أَنُفِسِهْم نَاِدِمَني 

م مــن  ــم كــانوا يبــادرون يف مــوادة اليهــود ملــا يف قلــو خيــرب اهللا تعــاىل عــن مجاعــة مــن املنــافقني أ
قــال اهللا , إمنــا نــوادُّهم خشــية أن يظفــروا باملســلمني فيصــيبونا معهــم: ويقولــون, نفــاقالشــكِّ وال

ويُْظِهـــر اإلســـالم , وينصـــر نَِبيَّـــه -"مكـــة"أي فـــتح -فعســـى اهللا أن يـــأيت بـــالفتح : تعـــاىل ذكـــره
فيخضــعوا , أو يُهيِّــئ مــن األمــور مــا تــذهب بــه قــوُة اليهــود والنَّصــارى, واملســلمني علــى الكفــار

م, للمسلمني   .فحينئٍذ يندم املنافقون على ما أضمروا يف أنفسهم من مواال

  
ِِْم ِإنـَُّهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت أَعْ   َماُهلُْم َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َأَهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا

  )53(َفَأْصَبُحوا َخاِسرِيَن 

أهـؤالء : -إذا ُكِشـف أمـرهم-عض ُمتعجِّبـني مـن حـال املنـافقني وحينئذ يقول بعض املؤمنني لـب
ـم َلَمَعنـا؟ فـال , بطلـت أعمـال املنـافقني الـيت عملوهـا يف الـدنيا! الذين أقسموا بأغلظ األميان إ

م عملوها على غري إميان; ثواب هلم عليها   .فخسروا الدنيا واآلخرة, أل

  
َتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَرْ  

للَِّه اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َوال َخيَاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذِلَك َفْضُل ا
  )54(اُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم يـُْؤتِيِه َمْن َيشَ 
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ويســـتبدل بـــه , يـــا أيهـــا الـــذين صـــدَّقوا اهللا ورســـوله وعملـــوا بشـــرعه مـــن يرجـــع مـــنكم عـــن دينـــه
وســوف يــأيت اهللا بقــوم خــري مــنهم , فلــن يضــرُّوا اهللا شــيًئا, اليهوديــة أو النصــرانية أو غــري ذلــك

وال خيافون يف ذات , جياهدون أعداء اهللا, ينرمحاء باملؤمنني أشدَّاء على الكافر , حيُِبُّهم وحيبونه
علــيم مبــن يســتحقه , واهللا واســع الفضــل, ذلــك اإلنعــام ِمــن فضــل اهللا يؤتيــه مــن أراد. اهللا أحــًدا
  .من عباده

  
َا َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة وَ     )55(ُهْم رَاِكُعوَن ِإمنَّ

, واملؤمنــون الــذين حيــافظون علــى الصــالة املفروضــة, اهللا ورســوله -أيُّهــا املؤمنــون-إمنــا ناصــركم 
  .وهم خاضعون هللا, ويؤدون الزكاة عن رضا نفس

  
  )56(َوَمْن يـَتَـَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهْم اْلَغالُِبوَن  

وحــــزب اهللا هــــم الغــــالبون , فهــــو مــــن حــــزب اهللا, ومــــن وثــــق بــــاهللا وتــــوىلَّ اهللا ورســــوله واملــــؤمنني
  .املنتصرون

  
اَب ِمْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َوَلِعبًا ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ  

  )57(أَْولَِياَء َواتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني  قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّارَ 

يــــا أيهــــا الــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه، ال تتخــــذوا الــــذين يســــتهزئون ويتالعبــــون 
  .وخافوا اهللا إن كنتم مؤمنني به وبشرعه, بدينكم من أهل الكتاب والكفاَر أولياءَ 

  
  )58(الِة اختََُّذوَها ُهُزواً َوَلِعباً َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعِقُلوَن َوِإَذا نَاَديـُْتْم ِإَىل الصَّ  
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بالصـالة سـخر اليهـود والنصـارى واملشـركون واسـتهزؤوا مـن  -أيهـا املؤمنـون-وإذا أذَّن مؤذنكم 
م ال يعقلون حقيقة العبادة م، وأ   .دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم بر

  
َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبُل َوَأنَّ ُقْل يَا َأْهَل الْ   ِكَتاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل ِإلَيـْ

  )59(َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقوَن 

مــا جتَُِدونــه مطعنًـا أو عيبًــا هــو حممــدة : هلـؤالء املســتهزئني مــن أهــل الكـاب -أيهــا الرســول-قـل 
وإمياننـا بـأن أكثـركم خـارجون عـن , وعلـى مـن كـان قبلنـا,  وكتبه املنزلة علينـامن إمياننا باهللا: لنا

  !الطريق املستقيم

  
 اْلِقَرَدَة ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اللَِّه َمْن َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـُْهمْ  

  )60(لطَّاُغوَت أُْولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيِل َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد ا

هــل أخــربكم مبــن ُجيــاَزى يــوم القيامــة جــزاًء أشــدَّ ِمــن جــزاء هــؤالء : للمــؤمنني -أيهــا النــيب-قــل 
م أسالفهم الذين طردهم اهللا من رمحته وَغِضب عليهم فجعـل , وَمَسَخ َخْلقهم, الفاسقني؟ إ

م وافرتائهم وتكربهم, ردة واخلنازيرمنهم الق وهو كل (كما كان منهم ُعبَّاد الطاغوت , بعصيا
م يف اآلخــرة, )مــا ُعِبــد مــن دون اهللا وهــو راضٍ  وضــلَّ َســْعُيهم يف الــدنيا عــن , لقــد ســاء مكــا

  .الطريق الصحيح

  
َخَرُجوا ِبِه َواللَُّه َأْعَلُم ِمبَا َكانُوا َيْكُتُموَن  َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقدْ  
)61(  

قد دخلوا , وهم مقيمون على كفرهم, آمنَّا: قالوا, منافقو اليهود -أيها املؤمنون-وإذا جاءكم 
م , واهللا أعلــم بســرائرهم, مث خرجـوا وهــم مصــرُّون عليــه, علـيكم بكفــرهم الــذي يعتقدونــه بقلــو

  .كوإن أظهروا خالف ذل
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ُهْم ُيَسارُِعوَن ِيف اِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهْم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن     )62(َوتـََرى َكِثرياً ِمنـْ

ــــرى  , كثــــريًا مــــن اليهــــود يبــــادرون إىل املعاصــــي مــــن قــــول الكــــذب والــــزور  -أيهــــا الرســــول-وت
  .لقد ساء عملهم واعتداؤهم, لباطلوأْكل أموال الناس با, واالعتداء على أحكام اهللا

  
َهاُهْم الرَّبَّانِيُّوَن َواَألْحَباُر َعْن قـَْوهلِِْم اِإلْمثَ َوَأْكِلِهْم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـ   ُعوَن َلْوال يـَنـْ
)63(  

عـــن قـــول الكـــذب , هـــال ينهـــى هـــؤالء الـــذين يســـارعون يف اإلمث والعـــدوان أئمـــُتهم وعلمـــاؤهم
  .لقد ساء صنيعهم حني تركوا النهي عن املنكر, وأكل أموال الناس بالباطل ,والزور

  
 َكْيَف َوقَاَلْت اْليَـُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِمبَا قَاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفقُ  

ُهْم َما أُنزِلَ  نَـُهْم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء  َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً ِمنـْ َنا بـَيـْ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَيانًا وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ
ُه ال حيُِبُّ ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَسادًا َواللَّ 

  )64(اْلُمْفِسِديَن 

ــم قــالوا -وكــان ممــا ُيســرُّونه فيمــا بيــنهم-يُطلــع اهللا نَِبيَّــه علــى شــيء مــن مــآمث اليهــود  يــد اهللا : أ
ــَل علينــا بــالرزق والتوســعة, حمبوســة عــن فعــل اخلــريات . وذلــك حــني حلقهــم َجــْدب وقحــط, خبَِ

 وطــردهم اهللا مــن رمحتــه بســبب, حبســت أيــديهم هــم عــن ِفْعــِل اخلــريات: أي, ُغلَّــْت أيــديهم
م. قوهلم وال مـانع مينعـه , بـل يـداه مبسـوطتان ال َحْجـَر عليـه, وليس األمر كما يفرتونه على ر

ويف اآليـة . ينفق على مقتضى احلكمة وما فيـه مصـلحة العبـاد, فإنه اجلواد الكرمي, من اإلنفاق
 لكنهم سـوف. إثبات لصفة اليدين هللا سبحانه وتعاىل كما يليق به من غري تشبيه وال تكييف

وخيـرب تعـاىل . ألن اهللا قـد اصـطفاك بالرسـالة; يزدادون طغيانًا وكفـرًا بسـبب حقـدهم وحسـدهم
, وينفــر بعضــهم مــن بعــض, أن طوائــف اليهــود ســيظلون إىل يــوم القيامــة يعــادي بعضــهم بعًضــا

وفـــرَّق , كلمـــا تـــآمروا علـــى الكيـــد للمســـلمني بإثـــارة الفـــنت وإشـــعال نـــار احلـــرب ردَّ اهللا كيـــدهم
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.  يــزال اليهــود يعملــون مبعاصــي اهللا ممــا ينشــأ عنهــا الفســاد واالضــطراب يف األرضوال, مشلهــم
  .واهللا تعاىل ال حيب املفسدين

  
ُهْم َسيَِّئاِِْم َوَألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ     )65( َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَكفَّْرنَا َعنـْ

لكفَّرنــا عــنهم , وامتثلــوا أوامــر اهللا واجتنبــوا نواهيــه, ارى صــدَّقوا اهللا ورســولهولـو أن اليهــود والنصــ
م   .وألدخلناهم جنات النعيم يف الدار اآلخرة, ذنو

  
ْم َألَكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمنْ   ِت أَْرُجِلِهْم حتَْ  َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَْيِهْم ِمْن َرِِّ

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ   )66(ِمنـْ

ــم عملــوا مبـا يف التــوراة واإلجنيــل َّ  -وهــو القــرآن الكــرمي  -ومبــا أُنْـزِل عليــك أيهــا الرسـول , ولـو أ
وإنَّ ِمـن أهـل . زاء الـدنياوهـذا جـ, وأنبتنـا هلـم الثمـر, فأنزلنـا علـيهم املطـر, لُرزِقوا مـن كـلِّ سـبيلٍ 

  .وضل عن سواء السبيل, وكثري منهم ساء عمُله, الكتاب فريًقا معتدال ثابًتا على احلق

  
يـَْعِصُمَك يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه  

  )67(ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن  ِمْن النَّاسِ 

وإن قصَّـرت يف الـبالغ َفَكَتْمـَت منـه , يا أيها الرسول بلِّغ وحـي اهللا الـذي أنـزِل إليـك مـن ربـك
فمـن زعـم , وقـد بلَّـغ صـلى اهللا عليـه وسـلم رسـالة ربـه كاملـة, فإنك مل تـُبَـلِّـغ رسـالة ربـِّك, شيًئا

واهللا تعـاىل حافظـك وناصـرك . فقـد أعظـم علـى اهللا ورسـوله الفريـة, نـزِل عليـهأنه كتم شيًئا ممـا أ
, إن اهللا ال يوفـــق للرشـــد َمـــن حـــاد عـــن ســـبيل احلـــق. فلـــيس عليـــك إال الـــبالغ, علـــى أعـــدائك

  .وجحد ما جئت به من عند اهللا

  
َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التـَّْورَاَة  
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ُهْم َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَياناً وَُكْفراً َفال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ    )68(يَن َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً ِمنـْ

م مل تعملـوا مبـا إنكم لستم على حظٍّ من الـدين مـا دمـت: لليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
وإن كثــريًا مــن أهــل الكتــاب ال يزيــدهم , ومــا جــاءكم بــه حممــد مــن القــرآن, يف التــوراة واإلجنيــل

ذه الرسالة اخلامتة; فهم حيسدونك, إنزاُل القرآن إليك إال جتبـُّرًا وجحوًدا اليت , ألن اهللا بعثك 
  .على تكذيبهم لك -أيها الرسول-فال حتزن , بـَنيَّ فيها معايبهم

  
اِحلاً ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ  

  )69(َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

وال ديــن , موهــم قــوم بــاقون علــى فطــر (والصــابئني , واليهــود) وهــم املســلمون(إن الــذين آمنــوا 
وهــو , مــن آمــن مــنهم بــاهللا اإلميــان الكامــل) وهــم أتبــاع املســيح(والنصــارى ) مقــرر هلــم يتبعونــه

وعمــل , وآمــن بــاليوم اآلخــر, توحيــد اهللا والتصــديق مبحمــد صــلى اهللا عليــه وســلم ومبــا جــاء بــه
وراءهـم وال هم حيزنون على مـا تركـوه , فال خوف عليهم من أهوال يوم القيامة, العمل الصاحل

  .يف الدنيا

  
ُفُسُهْم َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوأَْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم ُرُسًال ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَْهَوى أَن 

بُوا َوَفرِيقاً يـَْقتـُُلوَن    )70(َفرِيقاً َكذَّ

ــد علــى بــين إســرائيل يف التــوراة بال وأرســلنا إلــيهم بــذلك , ســمع والطاعــةلقــد أخــذنا العهــد املؤكَّ
وكــانوا كلمــا جــاءهم رســول مــن , واتبعــوا أهــواءهم, فـَنَـَقضــوا مــا ُأخــذ علــيهم مــن العهــد, رســلنا

  .وقتلوا فريًقا آخر, فكذبوا فريًقا من الرسل: أولئك الرسل مبا ال تشتهيه أنفسهم عاَدْوه

  
َنٌة فـََعُموا َوَصمُّوا  ُهْم َواللَُّه  َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفتـْ ُمثَّ تَاَب اللَُّه َعَلْيِهْم ُمثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثٌري ِمنـْ

  ) 71(َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلوَن 



www.islamguiden.com 

 228

ـــــوِّهم م وُعتـُ فمضـــــوا يف , وظـــــنَّ هـــــؤالء الُعصـــــاة أن اهللا لـــــن يأخـــــذهم بالعـــــذاب جـــــزاء عصـــــيا
م ـم , لم ينتفعوا بهوَصمُّوا عن مساع احلقِّ ف, وعُموا عن اهلدى فلم يبصروه, شهوا فـأنزل اهللا 
واهللا بصـري , بعـدما تبـني هلـم احلـقُّ , وصـمُّوا, مث َعِمي كثٌري منهم, فتابوا فتاب اهللا عليهم, بأسه

  .بأعماهلم خريها وشرها وسيجازيهم عليها

  
ُح يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسي

َني ِمْن أَنَصاٍر َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلمِ 
)72(  

وأخـرب , قـد كفـروا مبقـالتهم هـذه, ميإن اهللا هو املسـيح ابـن مـر : يقسم اهللا تعاىل بأن الذين قالوا
فأنـــا وأنـــتم يف العبوديـــة , اعبـــدوا اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه: تعـــاىل أن املســـيح قـــال لبـــين إســـرائيل

وليس له ناصـٌر , وجعل النار ُمستَـَقرَّه, إنه من يعبد مع اهللا غريه فقد حرَّم اهللا عليه اجلنة. سواء
  .يُنقُذه منها

  
اُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يَنتَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَ  

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    )73(لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

. ح القدسورو , واالبن, هي األب: إنَّ اهللا جمموع ثالثة أشياء: لقد كفر من النصارى من قال
وإن مل ينتـــه , مل يلـــد ومل يولـــد, أمـــا َعِلـــَم هـــؤالء النصـــارى أنـــه لـــيس للنـــاس ســـوى معبـــود واحـــد

م لُيِصيبَـنَّهم عذاب مؤمل موجع بسبب كفرهم باهللا   .أصحاب هذه املقالة عن افرتائهم وكذ

  
  )74( أََفال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستَـْغِفُرونَُه َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  

ـا قـالوا, أفال يرجع هـؤالء النصـارى إىل اهللا تعـاىل ويسـألون اهللا تعـاىل املغفـرة؟ واهللا , ويتولـون عمَّ
م, تعاىل متجاوز عن ذنوب التائبني   رحيٌم 
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يَقٌة َكانَا يَأْ   ُكالِن َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ

ُ َهلُْم اآليَاِت ُمثَّ انظُْر َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن    )75(الطََّعاَمانظُْر َكْيَف نـُبَـنيِّ

وأُمُّـه قـد َصـدَّقت تصـديًقا , ما املسيح ابن مرمي عليه السالم إال رسـوٌل كمـن تقدمـه مـن الرسـل
ا َمـن حيتـاج اىل وال يكـون إهلًـ, جازًما علًما وعمـال ومهـا كغريمهـا مـن البشـر حيتاجـان إىل الطعـام

لقد وضحنا العالماِت الدالـَة علـى . حال هؤالء الكفار -أيها الرسول-فتأمَّل . الطعام ليعيش
ـديهم . وبُطالن ما َيدَّعونـه يف أنبيـاء اهللا, وحدانيتنا َ مث هـم مـع ذلـك َيِضـلُّون عـن احلـق الـذي 

  مث انظر كيف ُيصرفون عن احلق بعد هذا البيان؟, إليه

  
  )76(ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َميِْلُك َلُكْم َضرّاً َوال نـَْفعاً َواللَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ُقْل أَتَـ  

وال علـى , كيـف تشـركون مـع اهللا مـن ال يـَْقـِدُر علـى َضـرِّكم: هلؤالء الكفـرة -أيها الرسول-قل 
  .حواهلمالعليم بأ, َجْلِب نفع لكم؟ واهللا هو السميع ألقوال عباده

  
َر احلَْقِّ َوال تـَتَِّبُعوا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَبْ   ُل ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َغيـْ

  )77(َوَأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل 

وال تتبعـــوا , مــن أمــر املســيح ال تتجــاوزوا احلــقَّ فيمــا تعتقدونـــه: للنصـــارى -أيهــا الرســول-قــل 
ومحلـوا كثـريًا مـن النـاس , فوقعـوا يف الضـالل, كما اتَّبع اليهود أهـواءهم يف أمـر الـدين, أهواءكم

  .وخرجوا عن طريق االستقامة اىل طريق الَغواية والضالل, على الكفر باهللا

  
وَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداوُ  

  )78(يـَْعَتُدوَن 
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-خيــرب تعــاىل أنــه طــرد مــن رمحتــه الكــافرين مــن بــين إســرائيل يف الكتــاب الــذي أنزلــه علــى داود 
وهـــو  -عليـــه الســـالم  -ويف الكتـــاب الـــذي أنزلـــه علـــى عيســـى , وهـــو الزَّبـــور -عليـــه الســـالم

  .م واعتدائهم على حرمات اهللابسبب عصيا; اإلجنيل

  
  )79(َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن   

ا , وال يـَْنهى بعُضهم بعًضا عن أيِّ منكر فعلـوه, كان هؤالء اليهود ُجياهرون باملعاصي ويرضو
  .من رمحة اهللا تعاىل وبه استحقوا أن يُْطَرُدوا, وهذا من أفعاهلم السيئة

  
ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدََّمْت َهلُْم أَنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اللَُّه َعَليْ   ِهْم َوِيف تـََرى َكِثرياً ِمنـْ

  )80(اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن 

سـاء مـا عملـوه مـن , هلـم كثريًا من هـؤالء اليهـود يتخـذون املشـركني أوليـاء  -أيها الرسول-تـََرى 
  .وخلودهم يف عذاب اهللا يوم القيامة, املواالة الين كانت سبًبا يف غضب اهللا عليهم

  
ُهْم فَاِسُقوَن َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالنَِّيبِّ َوَما أُنزَِل ِإلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثريًا ِمنْـ  
)81(  

هؤالء اليهود الذين يناصرون املشركني كانوا قد آمنـوا بـاهللا تعـاىل والنـيب حممـد صـلى اهللا ولو أن 
, مــا اختــذوا الكفــار أصــحابًا وأنصــارًا -وهــو القــرآن الكــرمي-وأقــرُّوا مبــا أنــزل إليــه , عليــه وســلم

  .ولكن كثريًا منهم خارجون عن طاعة اهللا ورسوله

  
ًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْـَربـَُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداوَ  

ُهْم ِقسِّيِسَني َورُْهَباناً َوأَنـَُّهْم ال َيْسَتْكِربُوَن    )82(آَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمنـْ
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; اليهــــودَ , النــــاس عــــداوة للــــذين صــــدَّقوك وآمنــــوا بــــك واتبعــــوك أشــــدَّ  -أيهــــا الرســــول-لتجــــدنَّ 
, كعبــدة األوثــان وغــريهم, والــذين أشــركوا مــع اهللا غــريه, وغمطهــم احلــق, وجحــودهم, لعنــادهم

م مـــودة للمســـلمني الـــذين قـــالوا ذلـــك بـــأن مـــنهم علمـــاء بـــدينهم , إنـــا نصـــارى: ولتجـــدنَّ أقـــر
م متواضعون ال يستكربون عن قَبول احلق, متزهدين وعبَّاًدا يف الصوامع متنسكني وهؤالء , وأ

ا, هم الذين قبلوا رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم   .وآمنوا 
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  :اجلزء السابع 
  

ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمْن احلَْقِّ يـَُقولُ  ُعوا َما أُنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ َربـََّنا وَن َوِإَذا مسَِ
َنا َمَع الشَّاِهِديَن    )83(آَمنَّا فَاْكتُبـْ

م للمسلمني أن فريًقا منهم  ) وهم وفد احلبشة ملا مسعوا القرآن(ومما يدل على قرب مود
وصدَّقوا باهللا واتبعوا , فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند اهللا تعاىل

شرف الشهادة مع أمَّة حممد عليه السالم على األمم وتضرعوا إىل اهللا أن يكرمهم ب, رسوله
  .يوم القيامة

  
  )84(َني َوَما لََنا ال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءنَا ِمْن احلَْقِّ َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا َربـَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِ  

ذي جاءنا به حممد صلى اهللا عليه وتصديقنا باحلق ال, وأيُّ لوم علينا يف إمياننا باهللا: وقالوا
  ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته يف جنته يوم القيامة؟, واتباعنا له, وسلم من عند اهللا

  
َني َفأَثَابـَُهْم اللَُّه ِمبَا قَاُلوا َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِ  
)85(  

م باإلسالمفج , وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصاحلني, زاهم اهللا مبا قالوا من االعتزاز بإميا
ار , وال ُحيوَّلون عنها, ماكثني فيها ال خيرجون منها, جنات جتري من حتت أشجارها األ
م يف القول والعمل   .وذلك جزاء إحسا

  
بُوا بِآيَاتَِنا أُْولَ     )86(ِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
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بوا بآياته املنزلة على , والذين جحدوا وحدانية اهللا وأنكروا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وكذَّ
  .أولئك هم أصحاب النار املالزمون هلا, رسله

  
تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُحتَرُِّموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َوال 
)87(  

, يا أيها الذين آمنوا ال حترِّموا طيبات أحلَّها اهللا لكم من املطاعم واملشارب ونكاح النساء
  .إن اهللا ال حيب املعتدين. وال تتجاوزوا حدود ما حرَّم اهللا, فتضيقوا ما وسَّع اهللا عليكم

  
  )88(ُكْم اللَُّه َحالًال طَيِّباً َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن وَُكُلوا ِممَّا َرَزقَ  

واتقوا اهللا بامتثال , باحلالل الطيب مما أعطاكم اهللا ومنحكم إياه -أيها املؤمنون- ومتتعوا 
  .فإن إميانكم باهللا يوجب عليكم تقواه ومراقبته; واجتناب نواهيه, أوامره

  
َشَرِة ذُُكْم اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتْ اَألْميَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم عَ ال يـَُؤاخِ  

َثالثَِة  َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيامُ 
ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِهِ   َلَعلَُّكْم أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّارَُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

  )89(َتْشُكُروَن 

ال : مثل قول بعضكم, فيما ال تقصدون َعْقَده من األميان - أيها املسلمون-ال يعاقبكم اهللا 
فإذا مل تـَُفوا باليمني فإمث ذلك , ولكن يعاقبكم فيما قصدمت عقده بقلوبكم, وبلى واهللا, واهللا

لكل سكني نصف , ميحوه اهللا مبا تقدِّمونه مما شرعه اهللا لكم كفارة من إطعام عشرة مساكني
م, صاع من أوسط طعام أهل البلد أو , لكل مسكني ما يكفي يف الكسوة ُعرفًا, أو كسو

فمن مل جيد , فاحلالف الذي مل يف بيمينه خمري بني هنا األمور الثالثة, ك من الرقإعتاق مملو 
أيها -واحفظوا , تلك مكفرات عدم الوفاء بأميانكم. شيًئا من ذلك فعليه صيام ثالثة أيام



www.islamguiden.com 

 234

ا, أو الوفاء إن حلفتم, باجتناب احللف: أميانكم -املسلمون وكما . أو الكفارة إذا مل تفوا 
لتشكروا له على هدايته ; لكم حكم األميان والتحلل منها يُبنيِّ لكم أحكام دينه بنيَّ اهللا

  .إياكم إىل الطريق املستقيم

  
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَا  ْجَتِنُبوُه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

  )90(ْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم تُـ 

, وهي كل مسكر يغطي العقل: يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إمنا اخلمر
وصدٌّ عن , مما فيه عوض من اجلانبني, وذلك يشمل املراهنات وحنوها, وهو القمار: وامليسر
وما ينصب , وهي احلجارة اليت كان املشركون يذحبون عندها تعظيًما هلا: واألنصاب, ذكر اهللا

ا الكفار قبل اإلقدام على الشيء: واألزالم, للعبادة تقربًا إليه , وهي الِقداح اليت يستقسم 
لعلكم , فابتعدوا عن هذه اآلثام, إن ذلك كله إمثٌ ِمن تزيني الشيطان, أو اإلحجام عنه
  .تفوزون باجلنة

  
َنُكْم اْلعَ   َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ َداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه ِإمنَّ

  )91(َوَعْن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمنتَـُهوَن 

بسبب شرب , إمنا يريد الشيطان بتزيني اآلثام لكم أن يُلِقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء
, اهللا وعن الصالة بغياب العقل يف شرب اخلمرويصرفكم عن ذكر , اخلمر ولعب امليسر

  .فانتهوا عن ذلك, واالشتغال باللهو يف لعب امليسر

  
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ ا  ْلُمِبُني َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
)92(  
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طاعة اهللا وطاعة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما  -أيها املسلمون-وامتثلوا 
يتم عنه, واتقوا اهللا وراقبوه يف ذلك, تفعلون وترتكون , فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم ما 

  .فاعلموا أمنا على رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم البالغ املبني

  
اِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتـََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  

  )93(الصَّاِحلَاِت ُمثَّ اتـََّقْوا َوآَمُنوا ُمثَّ اتـََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني 

ا سخط اهللا إذا تركوها واتقو , ليس على املؤمنني الذين شربوا اخلمر قبل حترميها إمث يف ذلك
م ورغبتهم يف رضوان اهللا تعاىل عنهم, وآمنوا به , وقدَّموا األعمال الصاحلة اليت تدل على إميا

م , حىت أصبحوا ِمن يقينهم يعبدونه, مث ازدادوا بذلك مراقبة هللا عز وجل وإميانا به وكأ
م با. يرونه   .لغيب كاملشاهدةوإن اهللا تعاىل حيب الذين بلغوا درجة اإلحسان حىت أصبح إميا

  
ُلَونَُّكْم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمْن الصَّْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَـْعلَ   َم اللَُّه َمْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيبـْ

  )94(َخيَافُُه بِاْلَغْيِب َفَمْن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد يقرتب منكم , وا اهللا ورسوله وعملوا بشرعهيا أيها الذين صدق
ليعلم اهللا ; على غري املعتاد حيث تستطيعون َأْخَذ صغاره بغري سالح وأخذ كباره بالسالح

م بالغيب م, علًما ظاهرًا للخلق الذين خيافون ر وذلك بإمساكهم , ليقينهم بكمال علمه 
 - وهو ُحمْرِم-فمن جتاوز َحدَّه بعد هذا البيان فأقدم على الصيد . وهم حمرمون, عن الصيد

  .فإنه يستحق العذاب الشديد

  
ُل َما قـََتَل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّدًا َفَجزَاٌء ِمثْ  

َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدُل َذِلَك  ِمْن النـََّعِم َحيُْكُم ِبهِ 
انِتَقاٍم  ِصَيامًا لَِيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فـََينَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ُذو

)95(  
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وأنتم حمرمون حبج أو , لذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تقتلوا صيد الربيا أيها ا
أو كنتم داخل احلرم وَمن قتل أيَّ نوٍع من صيد الربِّ متعمًدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل , عمرة

يمة األنعام وأن , بعد أن يـَُقدِّره اثنان عدالن, اإلبل أو البقر أو الغنم: ذلك الصيد من 
أو أن يشرتي بقيمة مثله طعاًما يهديه لفقراء احلرم لكل مسكني نصف , يه لفقراء احلرميهد
فـََرَض اهللا عليه , أو يصوم بدال من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام, صاع

والذين وقعوا يف شيء من ذلك قبل . ليلقى بإجياب اجلزاء املذكور عاقبة ِفْعله; هذا اجلزاء
فإنه ُمَعرَّض , وَمن عاد إىل املخالفة متعمًدا بعد التحرمي,  تعاىل قد عفا عنهمالتحرمي فإن اهللا
وِمن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا , واهللا تعاىل عزيز قويٌّ منيع يف سلطانه. النتقام اهللا منه

  .ال مينعه من ذلك مانع, أراد

  
َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكمْ  

  )96(َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

, وهو ما يصاد منه حيًّا, يف حال إحرامكم صيد البحر - أيها املسلمون-أحل اهللا لكم 
وحرم عليكم صيد البَـرِّ , أو مسافرين من أجل انتفاعكم به مقيمني; وهو امليت منه: وطعامه

حىت ; واجتنبوا مجيع نواهيه, واخشوا اهللا ونفذوا مجيع أواِمره. ما دمتم حمرمني حبج أو عمرة
  .وَتْسلموا من أليم عقابه عندما حتشرون للحساب واجلزاء, تظَفروا بعظيم ثوابه

  
لِلنَّاِس َوالشَّْهَر احلَْرَاَم َواْهلَْدَي َواْلَقالِئَد َذِلَك لِتَـْعَلُموا َأنَّ َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلَْرَاَم ِقَيامًا  

  )97(َوَما ِيف اَألْرِض َوَأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ 

موأمنً , امنتَّ اهللا على عباده بأن جعل الكعبة البيت احلرام صالًحا لدينهم وذلك ; ا حليا
وهي ذو (وحرَّم العدوان والقتال يف األشهر احلرم , حيث آمنوا باهللا ورسوله وأقاموا فرائضه

وحرَّم تعاىل االعتداء على , فال يعتدي فيها أحد على أحد) القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب
يمة األنعام وهي ما قـُلِّد , دوحرَّم كذلك االعتداء على القالئ, ما يُهَدى إىل احلرم من 
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, ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم مجيع ما يف السموات وما يف األرض; إشعارًا بأنه بقصد به النسك
فال ختفى , وأن اهللا بكل شيء عليم, ومن ذلك ما شرعه حلماية خلقه بعضهم من بعض

  .عليه خافية

  
  )98(َرِحيٌم  اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اللََّه َغُفورٌ  

وأن اهللا غفور رحيم ملن , أن اهللا جل وعال شديد العقاب ملن عصاه - أيها الناس-اعلموا 
  .تاب وأناب

  
  )99(َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ َواللَُّه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن  

-وبيد اهللا , اية الداللة والتبليغيبنيِّ اهللا تعاىل أن مهمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم هد
وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما ُيسرون أو يعلنون من اهلداية أو , هداية التوفيق - وحده

  .الضالل يعلمه اهللا

  
اِب َلَعلَُّكْم ُقْل ال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة اْخلَِبيِث فَاتـَُّقوا اللََّه يَا أُوِيل األَْلبَ  

  )100(تـُْفِلُحوَن 

, فالكافر ال يساوي املؤمن, ال يستوي اخلبيث والطيب من كل شيء: - أيها الرسول- قل 
واملال احلرام , واملبتدع ال يساوي املتبع, واجلاهل ال يساوي العامل, والعاصي ال يساوي املطيع

فاتقوا اهللا يا . وعدد أهلهكثرة اخلبيث   -أيها اإلنسان- ولو أعجبك , ال يساوي احلالل
, لتفلحوا بنيل املقصود األعظم; وفعل الطيبات, أصحاب العقول الراجحة باجتناب اخلبائث

  .وهو رضا اهللا تعاىل والفوز باجلنة

  
ا ِحَني يـُنَـزَُّل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْهَ  
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َها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم    )101(اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعنـْ

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسألوا عن أشياء من أمور الدين مل تؤمروا 
ولو  , ت يف الشرعأو اليت يرتتب عليها تشديدا, كالسؤال عن األمور غري الواقعة, فيها بشيء

وإن تسألوا عنها يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحني , ُكلِّفتموها لشقَّْت عليكم
ا فتعجزون عنها, نزول القرآن عليه تُبنيَّ لكم واهللا . تركها اهللا معافًيا لعباده منها, وقد ُتكلَّفو

  .إليهحليم عليهم فال يعاقبهم وقد أنابوا , غفور لعباده إذا تابوا

  
َا َكاِفرِيَن     )102(َقْد َسَأَهلَا قـَْوٌم ِمْن قـَْبِلُكْم ُمثَّ َأْصَبُحوا ِ

ا جحدوها, إن مثل تلك األسئلة قد سأهلا قوٌم ِمن قبلكم رسَلهم , ومل ينفذوها, فلما أُِمروا 
  .فاحذروا أن تكونوا مثلهم

  
َوِصيَلٍة َوال َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه َما َجَعَل اللَُّه ِمْن حبَِريٍَة َوال َسائَِبٍة َوال  

  )103(اْلَكِذَب َوَأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن 

يمة األنعام ِمن تـَْرك االنتفاع ببعضها وجعلها لألصنام , ما شرع اهللا للمشركني ما ابتدعوه يف 
ا إذا ولدت عددً : وهي , والسائبة وهي اليت ُترتك لألصنام, ا من البطونالَبحرية اليت تُقطع أذ

ا بأنثى بعد أنثى واحلامي وهو الذكر من اإلبل إذا ُولد من , والوصيلة وهي اليت تتصل والد
وأكثر الكافرين ال , ولكن الكفار نسبوا ذلك إىل اهللا تعاىل افرتاء عليه, صلبه عدد من اإلبل

  .مييزون احلق من الباطل

  
َكاَن   َل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنَزَل اللَُّه َوِإَىل الرَُّسوِل قَالُوا َحْسبـَُنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلوْ َوِإَذا ِقي 

  )104(آبَاُؤُهْم ال يـَْعَلُموَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 



www.islamguiden.com 

 239

 وإىل رسوله ليتبني لكم تعالوا إىل تنزيل اهللا: وإذا قيل هلؤالء الكفار احملرِّمني ما أحل اهللا
أيقولون ذلك ولو كان , يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل: قالوا, احلالل واحلرام

م, ال يفهمون حقًّا وال يعرفونه: آباؤهم ال يعلمون شيًئا أي , وال يهتدون إليه؟ فكيف يتبعو
  .واحلالة هذه؟ فإنه ال يتبعهم إال من هو أجهل منهم وأضل سبيال

  
يعاً يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتْم ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكمْ    مجَِ

  )105(فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

عة اهللا واجتناب يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطا
فإذا فعلتم ذلك فال يضركم ضالل , وداوموا على ذلك وإن مل يستجب الناس لكم, معصيته

يتم عن املنكر, َمن ضلَّ إذا لزمتم طريق االستقامة إىل اهللا مرجعكم , وأمرمت باملعروف و
  .وجيازيكم عليها, فيخربكم بأعمالكم, مجيًعا يف اآلخرة

  
آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اثـَْناِن َذَوا َعْدٍل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن  

َما ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْريُِكْم ِإْن أَنـُْتْم َضَربـُْتْم ِيف اَألْرِض َفَأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت َحتِْبُسونـَهُ 
فـَيـُْقِسَماِن بِاللَِّه ِإْن اْرتـَْبُتْم ال َنْشَرتِي ِبِه َمثَناً َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب َوال َنْكُتُم َشَهاَدَة ِمْن بـَْعِد الصَّالِة 

  )106(اللَِّه ِإنَّا ِإذاً َلِمْن اآلِمثَِني 

فْلُيْشِهد على , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب املوت من أحدكم
وعدم وجود غريمها , ني أمينني من املسلمني أو آخرين من غري املسلمني عند احلاجةوصيته اثن

ما إن أنتم سافرمت يف األرض فحلَّ بكم املوت, من املسلمني وإن ارتبتم يف , ُتشهدو
ما فقفومها من بعد الصالة  ، فيقسمان -وخباصة صالة العصر, أي صالة املسلمني-شهاد

وال يكتمان , وال حيابيان به ذا قرابة منهما, أخذان به عوًضا من الدنياباهللا قسًما خالًصا ال ي
ما إن فـََعال ذلك فهما من املذنبني, به شهادة هللا عندمها   .وأ
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ْولََياِن فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا َفآَخرَاِن يـَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمْن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهْم األَ  
َِِما َوَما اْعَتَديـَْنا ِإنَّا ِإذاً َلِمْن الظَّاِلِمَني    )107(فـَيـُْقِسَماِن بِاللَِّه َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَد

فإن اطلع أولياء امليت على أن الشاهدين املذكورين قد أمثا باخليانة يف الشهادة أو الوصية 
َلشهادتنا الصادقة أوىل : أولياء امليت فيقسمان باهللا فليقم مقامهما يف الشهادة اثنان من

ما الكاذبة إنا إن اعتدينا وشهدنا بغري , وما جتاوزنا احلق يف شهادتنا, بالقبول من شهاد
  .احلق ملن الظاملني املتجاوزين حدود اهللا

  
ِِْم َواتـَُّقوا اللََّه َذِلَك أَْدَىن َأْن يَْأتُوا بِالشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها أَْو َخيَاُفوا أَ   ْن تـَُردَّ أَْميَاٌن بـَْعَد أَْميَا

  )108(َواْمسَُعوا َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 

ما أقرب , ذلك احلكم عند االرتياب يف الشاهدين من احللف بعد الصالة وعدم قبول شهاد
أو خشية من أن ترد اليمني , رةإىل أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب اآلخ

فيفتضح الكاذب الذي ردت ميينه يف الدنيا , الكاذبة من ِقَبل أصحاب احلق بعد حلفهم
وأن تقتطعوا بأميانكم , وراقبوه أن حتلفوا كذبًا - أيها الناس- وخافوا اهللا . وقت ظهور خيانته

  .ني اخلارجني عن طاعتهواهللا ال يهدي القوم الفاسق. وامسعوا ما توعظون به, ماال حراًما

  
  )109(يـَْوَم َجيَْمُع اللَُّه الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم َقاُلوا ال ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب  

فيسأهلم عن جواب , يوم القيامة يوم جيمع اهللا الرسل عليهم السالم -أيها الناس-واذكروا 
فنحن ال نعلم ما يف صدور , ال علم لنا: إىل التوحيد فيجيبونأممهم هلم حينما دعوهم 

  .إنك أنت عليم بكل شيء مما ظهر وخفي. وال ما أحدثوا بعدنا, الناس

  
 ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اذُْكْر نِْعَمِيت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدسِ  

 النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوِإْذ َختُْلُق ِمنْ  ُتَكلِّمُ 
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 َوِإْذ ِين الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ بِِإْذِين فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن َطْريًا بِِإْذِين َوتـُْربُِئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإذْ 
ُهْم ُختْرُِج اْلَمْوَتى بِِإْذِين َوِإْذ َكَفْفُت َبِين ِإْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََقاَل الَِّذيَن َكفَ  ُروا ِمنـْ

  )110(ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌني 

وعلى , ن غري أبيا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك إذ خلقتك م: إذ قال اهللا يرم القيامة
ا مما ُنِسب إليها, والدتك حيث اصطفيتها على نساء العاملني ومن هذه النعم على , وبرأ
ويدعوهم إىل اهللا وهو  , يكلم الناس وهو رضيع, عيسى أنه قوَّاه وأعانه جبربيل عليه السالم

, خلط بدون معلمومنها أن اهللا تعاىل علَّمه الكتابة وا, كبري مبا أوحاه اهللا إليه من التوحيد
واإلجنيل الذي , وَعلَّمه التوراة اليت أنزهلا على موسى عليه السالم, ووهبه قوة الفهم واإلدراك
ومن هذه النعم أنه يصوِّر من الطني كهيئة الطري فينفخ يف تلك , أنزل عليه هداية للناس

, ويشفي األبرص ,ومنها أنه يشفي الذي ُوِلد أعمى فيبصر, فتكون طريًا بإذن اهللا, اهليئة
, ومنها أنه يدعو اهللا أن حييَي املوتى فيقومون من قبورهم أحياء, فيعود جلده سليًما بإذن اهللا

مث , وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السالم, وذلك كله بإرادة اهللا تعاىل وإذنه
وقد جاءهم باملعجزات , يذكِّره اهللا جل وعال نعمته عليه إذ منع بين إسرائيل حني مهُّوا بقتله

إنَّ ما جاء به عيسى من البينات سحر : فقال الذين كفروا منهم, الواضحة الدالة على نبوته
  .ظاهر

  
  )111(َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَىل احلََْوارِيَِّني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنـََّنا ُمْسِلُموَن  

وألقيُت يف قلوب مجاعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية , إذ أهلمتُ , واذكر نعميت عليك
قنا يا ربنا: فقالوا, اهللا تعاىل ونبوتك   .واشهد بأننا خاضعون لك منقادون ألمرك, صدَّ

  
َنا َماِئدَ   ًة ِمْن السََّماِء قَاَل ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَـزَِّل َعَليـْ

  )112(اتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 
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يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة : واذكر إذ قال احلواريون
إن كانوا مؤمنني حقَّ , طعام من السماء؟ فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب اهللا تعاىل

  .اإلميان

  
َها ِمْن الشَّاِهدِ قَالُ   َها َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا َونـَْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْـتَـَنا َوَنُكوَن َعَليـْ يَن وا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنـْ
)113(  

ونعلم يقينا صدقك يف , نريد أن نأكل من املائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها: قال احلواريون
ية أن اهللا أنزهلا حجة له علينا يف توحيده وأن نكون من الشاهدين على هذه اآل, نبوتك

  .وحجة لك على صدقك يف نبوتك, وقدرته على ما يشاء

  
َنا َماِئَدًة ِمْن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيدًا َألوَّلَِنا   َوآِخرِنَا قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ اللَُّهمَّ َربـََّنا أَنزِْل َعَليـْ

  )114(أَْنَت َخُري الرَّازِِقَني َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْـَنا وَ 

أجاب عيسى ابن مرمي طلب احلواريني فدعا ربه جل وعال قائال ربنا أنزل علينا مائدة طعام 
وتكون املائدة عالمة وحجة , نعظمه حنن وَمن بعدنا, نتخذ يوم نزوهلا عيًدا لنا, من السماء

وأنت خري , ائك اجلزيلوامنحنا من عط, منك يا أهللا على وحدانيتك وعلى صدق نبويت
  .الرازقني

  
بُُه َأحَ   بُُه َعَذابًا ال أَُعذِّ دًا ِمْن قَاَل اللَُّه ِإينِّ ُمنَـزُِّهلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم فَِإينِّ أَُعذِّ

  )115(اْلَعاَلِمَني 

ونبوة عيسى عليه فمن جيحد منكم وحدانييت , إين منزل مائدة الطعام عليكم: قال اهللا تعاىل
وقد نزلت . ال أعذبه أحًدا من العاملني, السالم بعد نزول املائدة فإين أعذبه عذابًا شديًدا

  .املائدة كما وعد اهللا
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ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَ    الَ َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

ي ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفسِ 
  )116(َوال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب 

نت قلت للناس اجعلوين وأمي يا عيسى ابن مرمي أأ: واذكر إذ قال اهللا تعاىل يوم القيامة
ما ينبغي يل أن أقول للناس غري : -منزًِّها اهللا تعاىل-معبودين من دون اهللا؟ فأجاب عيسى 

وال , تعلم ما تضمره نفسي, ألنه ال خيفى عليك شيء; إن كنُت قلُت هذا فقد علمَته. احلق
  .إنك أنت عاملٌ بكل شيء مما ظهر أو خفي. أعلم أنا ما يف نفسك

  
ِفيِهْم ا قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه َأْن اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمُت مَ  

  )117(فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

وأمرتين بتبليغه من إفرادك , يا ربِّ ما قلُت هلم إال ما أوحيته إيلَّ : قال عيسى عليه السالم
شاهًدا عليهم وعلى أفعاهلم  - وأنا بني أظهرهم-وكنُت على ما يفعلونه , بالتوحيد والعبادة

كنت أنت املطَِّلع على , ورفعتين إىل السماء حيًّا, فلما وفيتين أجلي على األرض, وأقواهلم
  .ال ختفى عليك خافية يف األرض وال يف السماء, ل شيء شهيدوأنت على ك, سرائرهم

  
بـُْهْم فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر َهلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم     )118(ِإْن تـَُعذِّ

م عبادك  م فإ م ما تشاء بعدلك- وأنت أعلم بأحواهلم- إنك يا أهللا إن تعذ , ، تفعل 
احلكيم , فإنك أنت العزيز الذي ال يغاَلبُ , رمحتك ملن أتى منهم بأسباب املغفرةوإن تغفر ب

  .وكمال علمه, حبكمته وعدله -تعاىل-وهذه اآلية ثناء على اهللا . يف تدبريه وأمره

  
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها قَاَل اللَُّه َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَ  
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ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم    )119(أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـْ

هذا يوم اجلزاء الذي ينفع املوحدين توحيدهم : قال اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم يوم القيامة
م م وأقواهلم وأعماهلم, وانقيادهم لشرعه, ر م جنات جتري من حتت هل, وصدقهم يف نيا

ار م, ماكثني فيها أبًدا, قصورها األ ورضوا عنه مبا أعطاهم , رضي اهللا عنهم فقبل حسنا
  .ذلك اجلزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم. من جزيل ثوابه

  
  )120(َواَألْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  لِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  

على كل شيء  -سبحانه-وهو , هللا وحده ال شريك له ملك السموات واألرض وما فيهن
  .قدير ال يعجزه شيء

  
  
  

 مسورة األنعا -6

  
  

ْم يـَْعِدُلوَن  احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  َواَألْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُمثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ
)1(  

الثناء على اهللا بصفاته اليت كّلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، 
وذلك بتعاقب الليل , وخلق الظلمات والنور, الذي أنشأ السموات واألرض وما فيهن

فال جيوز ألحد أن , واستحقاقه وحده العبادة, ويف هذا داللة على عظمة اهللا تعاىل. والنهار
  .ويشركون به, ومع هذا الوضوح فإن الكافرين يسوون باهللا غريه. ك به غريهيشر 
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  )2(ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطٍني ُمثَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدُه ُمثَّ أَنـُْتْم َمتْتَـُروَن  

حلياة مث كتب مدة بقائكم يف هذه ا, هو الذي خلق أباكم آدم من طني وأنتم ساللة منه
ًدا ال يعلمه إال هو جل وعال وهو يوم القيامة, الدنيا مث أنتم بعد هذا , وكتب أجال آخر حمدَّ

  .تشكُّون يف قدرة اهللا تعاىل على البعث بعد املوت

  
  )3(َوِيف اَألْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبوَن  َوُهَو اللَُّه ِيف السََّمَواتِ 

ومن دالئل ألوهيته أنه يعلم مجيع ما .  سبحانه هو اإلله املعبود يف السموات واألرضواهللا
جلَّ - وهلذا فإنه ; ويعلم مجيع أعمالكم من خري أو شر, وما تعلنونه - أيها الناس- ختفونه 
  .وحده هو اإلله املستحق للعبادة -وعال

  
ْم إِ   َها ُمْعِرِضَني َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َرِِّ   )4(الَّ َكانُوا َعنـْ

م احلجج الواضحة والدالالت البينة  هؤالء الكفار الذين يشركون مع اهللا تعاىل غريه قد جاء
, وما جاء به, وِصْدِق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف نبوته -جل وعال-على وحدانية اهللا 

م حىت أعرضوا عن قبوهلا   .اومل يؤمنوا , ولكن ما إن جاء

  
بُوا بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف يَْأتِيِهْم أَنـَْباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون     )5(فـََقْد َكذَّ

لقد جحد هؤالء الكفار احلقَّ الذي جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم وسخروا من 
ستهزءوا به أنه احلق فسوف يرون ما ا, جهال منهم باهللا واغرتارًا بإمهاله إياهم; دعائه

م وافرتاءهم, والصدق   .وجيازيهم عليه, ويبني اهللا للمكذبني كذ
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ا السََّماَء َأملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِيف اَألْرِض َما ملَْ ُمنَكِّْن َلُكْم َوأَْرَسْلنَ  
نـَْهاَر َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهْم َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِِْم َوأَنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرناً َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا األَ 

  )6(آَخرِيَن 

ويكذبون رسوله , أمل يعلم هؤالء الذين جيحدون وحدانية اهللا تعاىل واستحقاقه وحده العبادة
وقد مكنَّاهم يف , من هالك وتدمريحممًدا صلى اهللا عليه وسلم ما حلَّ باألمم املكذبة قبلهم 

ار من , األرض ما مل منكن لكم أيها الكافرون وأنعمنا عليهم بإنزال األمطار وجريان األ
فأهلكناهم بسبب , فكفروا بنعم اهللا وكذبوا الرسل, حتت مساكنهم؛ استدراًجا وإمالًء هلم

م   وأنشأنا من بعدهم أممًا أخرى خلفوهم يف عمارة األرض؟, ذنو

  
ٌر ُمِبٌني َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِيف ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسحْ  
)7(  

كتابًا من السماء يف أوراق فلمسه هؤالء املشركون بأيديهم   - أيها الرسول-ولو نزَّلنا عليك 
  .سحر واضح بنيِّ  -الرسول أيها- إنَّ ما جئت به : لقالوا

  
  )8(َوقَاُلوا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو أَنَزْلَنا َمَلكاً َلُقِضَي اَألْمُر ُمثَّ ال يُنَظُروَن  

ليصدقه فيما جاء به ; هال أنزل اهللا تعاىل على حممد َمَلًكا من السماء: وقال هؤالء املشركون
مث ال ميهلون , السماء إجابة لطلبهم لقضي األمر بإهالكهم ولوأنزلنا َمَلكًّا من, من النبوة

م ال يؤمنون, لتوبة   .فقد سبق يف علم اهللا أ

  
  )9(َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكاً جلَََعْلَناُه َرُجًال َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسوَن  

جلعلنا ذلك , اهللا عليه وسلمولو جعلنا الرسول املرسل إليهم َمَلًكا إذ مل يقتنعوا مبحمد صلى 
م رؤية امللك ; حىت يستطيعوا السماع منه وخماطبته, امللك يف صورة البشر إذ ليس بإمكا
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كما اشتبه عليهم , ولو جاءهم امللك بصورة رجل الشتبه األمر عليهم, على صورته املالئكية
  .أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
ُهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون  َوَلَقْد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمنْ     )10(قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ

وملَّا كان طلبهم إنزال امللك على سبيل االستهزاء مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بنيَّ اهللا تعاىل 
مع  بل قد وقع من الكفار السابقني, له أن االستهزاء بالرسل عليهم السالم ليس أمرا حادثا

م العذاب الذي كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه, أنبيائهم   .فأحاط 

  
ِبَني     )11(ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض ُمثَّ انظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

سريوا يف األرض مث انظروا كيف أعقب اهللا املكذبني اهلالك :  -أيها الرسول-قل هلم 
م, عهمواخلزي؟ فاحذروا مثل مصار    .وخافوا أن حيلَّ بكم مثل الذي حل 

  
َواَألْرِض ُقْل لِلَِّه َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحََة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة  ُقْل ِلَمْن َما ِيف السََّمَواتِ  

  )12(ال َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم فـَُهْم ال يـُْؤِمُنوَن 

هو هللا كما : ملن ُملُك السموات واألرض وما فيهن؟ قل: هلؤالء املشركني - أيها الرسول- قل 
كتب اهللا على نفسه الرمحة فال بعجل على عباده . فاعبدوه وحده, تقرون بذلك وتعلمونه

الذين أشركوا باهللا . ليجمعنكم إىل يوم القيامة الذي ال شك فيه للحساب واجلزاء. بالعقوبة
وال يقرون بنبوة حممد , وال يصدقون بوعده ووعيده, فهم ال يوحدون اهللا, همأهلكوا أنفس

  .صلى اهللا عليه وسلم

  
  )13(َوَلُه َما َسَكَن ِيف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  
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اجلميع عبيده , خفي أو ظهر, سكن أو حترك, وهللا ملك كل شيء يف السموات واألرض
م وسرائرهم, وهو السميع ألقوال عباده, قهره وتصرفه وتدبريهوحتت , وخلقه   .احلليم حبركا

  
ُذ َولِّياً فَاِطِر السََّمَواتِ   َر اللَِّه َأختَِّ َواَألْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوال يُْطَعُم ُقْل ِإينِّ أُِمْرُت َأْن َأُكوَن  ُقْل َأَغيـْ

  )14(ُمْشرِِكَني أَوََّل َمْن َأْسَلَم َوال َتُكوَننَّ ِمْن الْ 

وهو , أغري اهللا تعاىل أختذ وليًّا ونصريًا: هلؤالء املشركني مع اهللا تعاىل غريه - أيها الرسول- قل 
أيها -وهو الذي يرزق خلقه وال يرزقه أحد؟ قل , خالق السموات واألرض وما فيهن

يت أن , ألمةإين أُِمْرُت أن أكون أول َمن خضع وانقاد له بالعبودية من هذه ا:  -الرسول و
  .أكون من املشركني معه غريه

  
  )15(ُقْل ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم  

, فخالفت أمره, إين أخاف إن عصيت ريب: هلؤالء املشركني مع اهللا غريه - أيها الرسول- قل 
  .أن ينزل يب عذاب عظيم يوم القيامة, وأشركت معه غريه يف عبادته

  
  )16(َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبُني  

وذلك الصرف هو الظفر البني بالنجاة , من يصرف اهللا عنه ذلك العذاب الشديد فقد رمحه
  .من العذاب العظيم

  
َسْسَك ِخبَْريٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوِإْن َميَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن ميَْ  
)17(  
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, بشيء يضرك كالفقر واملرض فال كاشف له إال هو -أيها اإلنسان-وإن يصبك اهللا تعاىل 
القادر  -جل وعال- فهو , وإن يصبك خبري كالغىن والصحة فال راد لفضله وال مانع لقضائه

  .على كل شيء

  
  )18(ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبُري َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق  

وهو , خضعت له الرقاب وَذلَّْت له اجلبابرة; واهللا سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده
ومن . اخلبري الذي ال خيفى عليه شيء, احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها َوْفق حكمت

ذه الصفات جيب أال يشرك به على  -تعاىل- ت الفوقية هللا ويف هذه اآلية إثبا. اتصف 
  .فوقية مطلقة تليق جبالله سبحانه, مجيع خلقه

  
َنُكْم َوأُوِحَي ِإَيلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكمْ    ِبِه ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقْل اللَُّه َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ

َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَِّين َوَمْن بـََلَغ أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع ال لَِّه آِهلًَة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ
  )19(بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن 

أيُّ شيء أعظم شهادة يف إثبات صدقي فيما أخربتكم : - أيها الرسول هلؤالء املشركني- قل 
ا جئتكم به وما أنتم قائلونه هو العامل مب: اهللا شهيد بيين وبينكم أي: به أين رسول اهللا؟ قل

وأنذر به َمن , وأوحى اهللا إيلَّ هذا القرآن ِمن أجل أن أنذركم به عذابه أن حيلَّ بكم, يل
ا به. وصل إليه من األمم أيها -قل هلم . إنكم لتقرون أن مع اهللا معبودات أخرى تشركو

وإنين بريء من كل , شريك له إمنا اهللا إله واحد ال, إين ال أشهد على ما أقررمت به: -الرسول
  .شريك تعبدونه معه

  
َناُهْم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم فـَُهْم ال يـُؤْ   ِمُنوَن الَِّذيَن آتـَيـْ
)20(  
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املكتوبة عندهم   يعرفون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بصفاته, الذين آتيناهم التوراة واإلجنيل
فكذلك حممد صلى اهللا , فكما أن أبناءهم ال يشتبهون أمامهم بغريهم, كمعرفتهم أبناءهم

فخسروا أنفسهم , ولكنهم اتبعوا أهواءهم, عليه وسلم ال يشتبه بغريه لدقة وصفه يف كتبهم
  .حنب كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به

  
  )21(َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـ  

أو ادَّعى , فزعم أن له شركاء يف العبادة, ال أحد أشد ظلًما ممَّن تـََقوََّل الكذب على اهللا تعاىل
ا رسله عليهم ا, أن له ولًدا أو صاحبة إنه ال يفلح . لسالمأو كذب برباهينه وأدلته اليت أيَّد 

  .وال يظفرون مبطالبهم يف الدنيا وال يف اآلخرة, الظاملون الذين افرتوا الكذب على اهللا

  
يعاً ُمثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكْم الَِّذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُموَن     )22(َويـَْوَم َحنُْشُرُهْم مجَِ

أين آهلتكم اليت  : ن بآيات اهللا تعاىل يوم حنشرهم مث نقول هلموليحذر هؤالء املشركون املكذبو 
م شركاء مع اهللا تعاىل ليشفعوا لكم؟   كنتم تدَّعون أ

  
َنتـُُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َواللَِّه َربـَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكَني     )23(ُمثَّ َملْ َتُكْن ِفتـْ

وأقسموا , ن شركائهم إال أن تربؤوا منهممث مل تكن إجابتهم حني فتنوا واختربوا بالسؤال ع
م مل يكونوا مشركني مع اهللا غريه م أ   .باهللا ر

  
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن     )24(انظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنُفِسِهْم َوَضلَّ َعنـْ

كيف كذب هؤالء املشركون على أنفسهم وهم يف اآلخرة قد تربؤوا من   - أيها الرسول-تأمل 
  .شرك؟ وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آهلتهمال
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ِِْم َوْقرًا َوِإْن   ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذا يـََرْوا ُكلَّ َوِمنـْ

َا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك ُجيَاِدُلوَنكَ  يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلَني  آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا ِ
)25(  

م-أيها الرسول-ومن هؤالء املشركني من يستمع إليك القرآن  م ; ، فال يصل إىل قلو أل
م أغطية م ثقال , لئال يفقهوا القرآن; بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلو وجعلنا يف آذا

وإن يروا اآليات الكثرية الدالة على صدق حممد صلى اهللا , مع وال تعي شيًئاوصمًما فال تس
ا بعد معاينة اآليات الدالة على  -أيها الرسول-حىت إذا جاؤوك , عليه وسلم ال يصدقوا 

ما هذا الذي نسمع إال ما تناقله : يقول الذين جحدوا آيات اهللا: صدقك خياصمونك
  .ااألولون من حكايات ال حقيقة هل

  
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن     )26(َوُهْم يـَنـْ

ويبتعدون , وهؤالء املشركون ينهون الناس عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم واالستماع إليه
م يعملون وم, إال أنفسهم -بصدهم عن سبيل اهللا- وما يهلكون , بأنفسهم عنه ا حيسون أ

  .هلالكها

  
ُمْؤِمِنَني َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُردُّ َوال ُنَكذَِّب بِآيَاِت َربـَِّنا َوَنُكوَن ِمْن الْ  
)27(  

سون وذلك حني ُحيْبَ , هؤالء املشركني يوم القيامة لرأيت أمرًا عظيًما - أيها الرسول- ولو ترى 
ورأوا بأعينهم تلك األمور العظام , ويشاهدون ما فيها من السالسل واألغالل, على النار
ا, ياليتنا نُعاد إىل احلياة الدنيا: فعند ذلك قالوا, واألهوال , فنصدق بآيات اهللا ونعمل 

  .ونكون من املؤمنني
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  )28(وا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن َبْل َبَدا َهلُْم َما َكانُوا ُخيُْفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو ُردُّ  

بل ظهر هلم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما , ليس األمر كذلك
ولو فرض أن أعيدوا إىل الدنيا . وإن كانوا يظهرون ألتباعه خالفه, جاءت به الرسل يف الدنيا
م لكاذبون يف قوهلم. كفر والتكذيبفأمهلوا لرجعوا إىل العناد بال لو رددنا إىل الدنيا مل : وإ

  .وكنا من املؤمنني, نكذب بآيات ربنا

  
ُعوِثَني   نـَْيا َوَما َحنُْن ِمبَبـْ   )29(َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

وما حنن , ما احلياة إال هذه احلياة اليت حنن فيها: وقال هؤالء املشركون املنكرون للبعث
  .مببعوثني بعد موتنا

  
ْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربـَِّنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذابَ    ِمبَا  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرِِّ

  )30(ُكنُتْم َتْكُفُروَن 

ه فيهم يوم منكري البعث إذ ُحبسوا بني يدي اهللا تعاىل لقضائ - أيها الرسول- ولو ترى 
أليس هذا البعث : أي, إذ يقول اهللا جل وعال أليس هذا باحلق, لرأيت أسوأ حال, القيامة

فذوقوا العذاب : قال اهللا تعاىل, بلى وربنا إنه حلق: الذي كنتم تنكرونه يف الدنيا حقًّا؟ قالوا
 تعاىل العذاب الذي كنتم تكذبون به يف الدنيا بسبب جحودكم باهللا: مبا كنتم تكفرون أي

  .ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
بُوا بِِلَقاِء اللَِّه َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهْم السَّاَعُة بـَْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعَلى   َما َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

  )31(زُِروَن فـَرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم َحيِْمُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى ظُُهورِِهْم َأال َساَء َما يَ 
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وفوجئوا بسوء , حىت إذا قامت القيامة, قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث بعد املوت
م الدنيا, املصري وهم حيملون آثامهم , ناَدوا على أنفسهم باحلسرة على ما ضيَّعوه يف حيا

ا, على ظهورهم   !!فما أسوأ األمحال الثقيلة السيئة اليت حيملو

  
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أََفال تـَْعِقُلوَن  َوَما اْحلََياةُ   اُر اآلِخَرُة َخيـْ نـَْيا ِإالَّ َلِعٌب َوَهلٌْو َولَلدَّ   )32(الدُّ

والعمل الصاحل للدار اآلخرة خري للذين , وما احلياة الدنيا يف غالب أحواهلا إال غرور وباطل
أيها املشركون املغرتون - أفال تعقلون. فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه, خيشون اهللا

  فتقدِّموا ما يبقى على ما يفىن؟ - بزينة احلياة الدنيا

  
بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه   َجيَْحُدوَن َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ
)33 (  

م ال ; فاصرب واطمئن, بك تكذيُب قومك لك يف الظاهرإنا نعلم إنه لُيْدخل احلزَن إىل قل فإ
م جيحدون , بل يعتقدون صدقك, يكذبونك يف قرارة أنفسهم ولكنهم لظلمهم وعدوا

  .فيكذبونك فيما جئت به, الرباهني الواضحة على صدقك

  
بُوا َوأُوُذوا حَ  َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّ َل َوَلَقْد ُكذِّ ىتَّ أَتَاُهْم َنْصرُنَا َوال ُمَبدِّ

  )34(ِلَكِلَماِت اللَِّه َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلَني 

فصربوا على , ولقد كذَّب الكفاُر رسال من قبلك أرسلهم اهللا تعاىل إىل أممهم وأوذوا يف سبيله
م وجهادهم حىت أتاهم نصر اهللا وهي ما , كلمات اهللاوال مبدل ل. ذلك ومضوا يف دعو

ولقد جاءك . أنزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ِمن وعده إياه بالنصر على َمن عاداه
وما جرى , وما حتقق هلم من نصر اهللا, ِمن خرب َمن كان قبلك من الرسل -أيها الرسول-
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. وةفلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقد, على مكذبيهم من نقمة اهللا منهم وغضبه عليهم
  .ويف هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
ِء َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم فَِإْن اْسَتَطْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفقًا ِيف اَألْرِض أَْو ُسلَّمًا ِيف السََّما 

  )35(وَننَّ ِمْن اْجلَاِهِلَني فـََتْأتِيَـُهْم بِآيٍَة َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى َفال َتكُ 

صدود هؤالء املشركني وانصرافهم عن االستجابة  -أيها الرسول- وإن كان َعُظَم عليك 
فتأتيهم , أو مصعًدا تصعد فيه إىل السماء, فإن استطعت أن تتخذ نفًقا يف األرض, لدعوتك

جلََمعهم على ولو شاء اهللا . بعالمة وبرهان على صحة قولك غري الذي جئناهم به فافعل
فال , ولكن مل يشأ ذلك حلكمة يعلمها سبحانه, اهلدى الذي أنتم عليه ووفَّقهم لإلميان

م -أيها الرسول-تكونن  وحتسَّروا حىت أوصلهم ذلك إىل , من اجلاهلني الذين اشتد حز
  .اجلزع الشديد

  
َعثـُُهمْ   َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ   )36(اللَُّه ُمثَّ ِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن  ِإمنَّ

. إىل ما دعوت إليه من اهلدى الذين يسمعون الكالم مساع قبول - أيها الرسول-إمنا جييبك 
واملوتى خيرجهم اهللا . ألن احلياة احلقيقية إمنا تكون باإلسالم; أما الكفار فهم يف عداد املوتى

م وجزاءهممث يعودون إليه يوم القيام, من قبورهم أحياء   .ة ليوفوا حسا

  
ُهْم ال يـَْعَلُموَن َوقَاُلوا َلْوال نـُزَِّل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اللََّه قَاِدٌر َعَلى َأْن يـُنَـزَِّل آيًَة َوَلِكنَّ َأْكثـَرَ  
)37(  

 عليه هال أنزل اهللا عالمة تدل على صدق حممد صلى اهللا: -تعنًتا واستكبارًا- وقال املشركون 
إن اهللا قادر على أن ينزل عليهم : -أيها الرسول-قل هلم , وسلم من نوع العالمات اخلارقة

  .ولكن أكثرهم ال يعلمون أن إنزال اآليات إمنا يكون َوْفق حكمته تعاىل, آية



www.islamguiden.com 

 255

  
ْم َما فـَرَّْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اَألْرِض َوال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلكُ  

ْم ُحيَْشُروَن    )38(َشْيٍء ُمثَّ ِإَىل َرِِّ

ليس يف األرض حيوان َيِدبُّ على األرض أو طائر يطري يف السماء جبناحيه إال مجاعات 
م حيشرون , ما تركنا يف اللوح احملفوظ شيًئا إال أثبتناه. متجانسة اخللق مثلكم م إىل ر مث إ

  .فيحاسب اهللا كال مبا عمل, م القيامةيو 

  
بُوا بِآيَاتَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماِت َمْن َيَشْأ اللَُّه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعلَ   ى ِصَراٍط َوالَِّذيَن َكذَّ

  )39(ُمْسَتِقيٍم 

فهم , يتكلمون باحلقُبْكٌم ال , والذين كذبوا حبجج اهللا تعاىل صمٌّ ال يسمعون ما ينفعهم
ومن يشأ , من يشأ اهللا إضالله يضلله. مل خيتاروا طريقة االستقامة, حائرون يف الظلمات

  .هدايته جيعله على صراط مستقيم

  
َر اللَِّه َتْدُعوَن ِإْن ُكنُتْم َصاِدقِ     )40(َني ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه َأْو أَتـَْتُكْم السَّاَعُة َأَغيـْ

أخربوين إن جاءكم عذاب اهللا يف الدنيا أو جاءتكم : هلؤالء املشركني - أيها الرسول- قل 
إن كتم , أغري اهللا تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البالء: الساعة اليت تبعثون فيها

ا من دون اهللا تنفع أو تضر؟   حمقني يف زعمكم أن آهلتكم اليت تعبدو

  
  )41(وَن فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشاَء َوتَنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن َبْل ِإيَّاُه َتْدعُ  

فيفرج عنكم البالء العظيم , وتستغيثون به, ربكم الذي خلقكم ال غريه - هناك- بل تدعون 
وترتكون حينئذ أصنامكم وأوثانكم , ألنه القادر على كل شيء; النازل بكم إن شاء

  .وأولياءكم
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  )42(ْد أَْرَسْلَنا ِإَىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك َفَأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَن َوَلقَ  

م إىل اهللا تعاىل - أيها الرسول-ولقد بعثنا  , إىل مجاعات من الناس من قبلك رسال يدعو
وابتليناهم يف أجسامهم , ةفابتليناهم يف أمواهلم بشدة الفقر وضيق املعيش, فكذَّبوهم

م; باألمراض واآلالم   .وخيضعوا له وحده بالعبادة, رجاء أن يتذللوا لر

  
َن فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلو  
)43(  

م, بالؤنا تذللوا لنا فهال إذ جاء هذه األمم املكذبة وزيَّن هلم الشيطان ما  , ولكن قست قلو
  .ويأتون من الشرك, كانوا يعملون من املعاصي

  
ْم بـَْغَتًة فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوتُوا َأَخْذنَاهُ  

  )44(ْبِلُسوَن فَِإَذا ُهْم مُ 

فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق , فلما تركوا العمل بأوامر اهللا تعاىل معرضني عنها
حىت إذا , استدراجا منا هلم; وبالضراء صحة يف األجسام, فأبدلناهم بالبأساء رخاًء يف العيش

م آيسون فإذا ه, وأعجبوا مبا أعطيناهم من اخلري والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة, بطروا
  .منقطعون من كل خري

  
  )45(فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني  

بوا رســـله والشـــكر . فلـــم يبـــق مـــنهم أحـــد, فاستؤصـــل هـــؤالء القـــوم وأُهلكـــوا إذ كفـــروا بـــاهللا وكـــذَّ
  .ائه وهالك أعدائهعلى نصرة أولي -خالق كل شيء ومالكه-والثناء هللا تعاىل 
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ُر اللَِّه يَْأتِ   يُكْم ِبِه انظُْر  ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأَخَذ اللَُّه َمسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم َمْن ِإَلٌه َغيـْ

  )46(َكْيَف ُنَصرُِّف اآليَاِت ُمثَّ ُهْم َيْصِدُفوَن 

وذهــــب , ين إن أذهــــب اهللا مسعكــــم فأصــــمَّكمأخــــربو : هلــــؤالء املشــــركني -أيهــــا الرســــول-قــــل 
وطبع على قلوبكم فأصبحتم ال تفقهـون قـوال أيُّ إلـه غـري اهللا جـل وعـال , بأبصاركم فأعماكم

مث هــم بعــد ذلــك , كيــف ننــوِّع هلــم احلجــج  -أيهــا الرســول-انظــر ! يقــدر علــى ردِّ ذلــك لكــم؟
  يعرضون عن التذكر واالعتبار؟

  
  )47(تَاُكْم َعَذاُب اللَِّه بـَْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَ  

أخربوين إن نزل بكـم عقـاب اللـة فجـأة وأنـتم ال تشـعرون : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
, جتـــاوزوا احلـــدهـــل يُهلـــك إال القـــوم الظـــاملون الـــذين : أو ظـــاهرًا ِعيانًـــا وأنـــتم تنظـــرون إليـــه, بـــه

  بصرفهم العبادة لغري اهللا تعاىل وبتكذيبهم رسله؟

  
نُوَن َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَ  
)48(  

ـــالنعيم املقـــيم ـــا ب ـــ, ومـــا نرســـل رســـلنا إال مبشـــرين أهـــل طاعتن ذرين أهـــل املعصـــية بالعـــذاب ومن
ـم, األليم وال حيزنـون , فمن آمـن وصـدَّق الرسـل وعمـل صـاحلًا فأولئـك ال خيـافون عنـد لقـاء ر

م من حظوظ الدنيا   .على شيء فا

  
بُوا بِآيَاتَِنا َميَسُُّهْم اْلَعَذاُب ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن     )49(َوالَِّذيَن َكذَّ

بوا بآياتنـــا مـــن ا بســـبب  , لقـــرآن واملعجـــزات فأولئـــك يصـــيبهم العـــذاب يـــوم القيامـــةوالـــذين كـــذَّ
  .كفرهم وخروجهم عن طاعة اهللا تعاىل
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 َما ُقْل ال أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُقوُل َلُكْم ِإينِّ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ  

  )50(اَألْعَمى َواْلَبِصُري أََفال تـَتَـَفكَُّروَن  يُوَحى ِإلَيـَُّقْل َهْل َيْسَتِوي

, إين ال أدَّعــــي أين أملــــك خــــزائن الســــموات واألرض: هلــــؤالء املشــــركني -أيهــــا الرســــول-قــــل 
, وإمنـا أنـا رسـول مـن عنـد اهللا, وال أدَّعي أين ملـك, وال أدَّعي أين أعلم الغيب, فأتصرف فيها

هــل يســتوي : هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل , لنــاسوأبلِّــغ وحيــه إىل ا, أتبــع مــا يــوحى إيلَّ 
ـا؟  ا واملؤمن الذي أبصر آيات اهللا فـآمن  الكافر الذي َعِمي عن آيات اهللا تعاىل فلم يؤمن 

  لتبصروا احلق فتؤمنوا به؟; أفال تتفكرون يف آيات اهللا

  
ْم لَْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن َوأَنِذْر ِبِه الَِّذيَن َخيَاُفوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإَىل َرِِّ  
)51(  

ـم -أيها النـيب-وخوِّف  ـم ُحيشـرون إىل ر فهـم مصـدِّقون بوعـد اهللا , بـالقرآن الـذين يعلمـون أ
فيخلصــهم مــن , وال شــفيع يشــفع هلــم عنــده تعــاىل, لــيس هلــم غــري اهللا وّيل ينصــرهم, ووعيــده
  .م يتقون اهللا تعاىل بفعل األوامر واجتناب النواهيلعله; عذابه

  
َشْيٍء َوال َتْطُرْد الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِْم ِمْن  

  )52(الظَّاِلِمَني  َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمنْ 

ـم أول النهـار وآخـره -أيها النيب-وال تـُْبعد  , عن جمالستك ضعفاء املسـلمني الـذين يعبـدون ر
إمنـــا , مـــا عليـــك مـــن حســـاب هـــؤالء الفقـــراء مـــن شـــيء, يريـــدون بأعمـــاهلم الصـــاحلة وجـــه اهللا

م على اهللا م فإنك تكون مـن املتجـا, وليس عليهم شيء من حسابك, حسا وزين فإن أبعد
  .الذين يضعون الشيء يف غري موضعه, حدود اهللا
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َلَم وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا َأَهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا أَلَْيَس اللَُّه بَِأعْ  
  )53(بِالشَّاِكرِيَن 

فجعـل , ن األرزاق واألخـالقوكذالك ابتلـى اهللا تعـاىل بعـض عبـاده بـبعض بتبـاين حظـوظهم مـ
فــــأحوج بعضــــهم إىل بعــــض , وبعضــــهم قويًّــــا وبعضــــهم ضـــعيًفا, بعضـــهم غنيًّــــا وبعضــــهم فقـــريًا

أهـؤالء الضـعفاء َمـنَّ اهللا علـيهم باهلدايـة إىل : ليقـول الكـافرون األغنيـاء; اختبارًا منـه هلـم بـذلك
  وفقهم إىل اهلداية لدينه؟في, اإلسالم ِمن بيننا؟ أليس اهللا تعاىل بأعلم مبن يشكرون نعمته

  
 َمْن َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِآيَاتَِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَّهُ  

  )54( َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبََهاَلٍة ُمثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

الــذين َصــدَّقوا بآيــات اهللا الشــاهدة علــى صــدقك مــن القــرآن وغــريه  -أيهــا النــيب-وإذا جــاءك 
م الســـابقة ـــرهم برمحـــة اهللا , فـــأكرِْمهم بـــردِّ الســـالم علـــيهم, مســـتفتني عـــن التوبـــة مـــن ذنـــو وَبشِّ

هالـة فإنه جلَّ وعال قـد كتـب علـى نفسـه الرمحـة بعبـاده تفضـال أنـه مـن اقـرتف ذنبًـا جب; الواسعة
ـا لسـخط اهللا  ـذا االعتبـار -منه لعاقبتها وإجيا فكـل عـاص هللا خمطئًـا أو متعمـًدا فهـو جاهـل 

ا بـالتحرمي
ً
, فإنـه تعـاىل يغفـر ذنبـه, مث تـاب مـن بعـده وداوم علـى العمـل الصـاحل -وإن كان عامل

م, فهو غفور لعباده التائبني   .رحيم 

  
  )55(ِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمَني وََكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت َولَِتْستَ  

نبـنيِّ احلجـج الواضـحة علـى كـل حـق ينكـره  -أيهـا الرسـول-ومثل هذا البيـان الـذي بيـَّنَّـاه لـك 
  .وليظهر طريق أهل الباطل املخالفني للرسل, ليتبني احلق; أهل الباطل

  
ِيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ   ُ ِه ُقْل ال أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد َضَلْلُت ِإذاً َوَما أَنَا ُقْل ِإينِّ 

  )56(ِمْن اْلُمْهَتِديَن 
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ا مـن : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل  ـاين أن أعبـد األوثـان الـيت تعبـدو إن اهللا عز وجـل 
ومـا أنـا  ,ال أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط املستقيم إن اتبعـت أهـواءَكم: وقل هلم, دونه

  .من املهتدين

  
بـُْتْم بِِه َما ِعنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن ِبِه ِإْن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه   يـَُقصُّ ُقْل ِإينِّ َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ وََكذَّ

ُر اْلَفاِصِلَني    )57(احلَْقَّ َوُهَو َخيـْ

, شـريعة اهللا الـيت أوحاهـا إيلَّ إين علـى بصـرية واضـحة مـن : -أيها الرسـول هلـؤالء املشـركني-قل 
ـــــذا, وذلـــــك بـــــإفراده وحـــــده بالعبـــــادة ولـــــيس يف قـــــدريت إنـــــزال العـــــذاب الـــــذي , وقـــــد كـــــذَّبتم 

وهـو خـري َمـن يفصـل , يقصُّ احلقَّ , وما احلكم يف تأخر ذلك إال إىل اهللا تعاىل, تستعجلون به
  .بني احلق والباطل بقضائه وحكمه

  
َنُكْم َواللَُّه َأْعَلُم بِالظَّاِلِمَني ُقْل َلْو َأنَّ ِعنِدي َما تَ     )58(ْستَـْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اَألْمُر بـَْيِين َوبـَيـْ

وقضــي , لــو أنــين أملــك إنــزال العــذاب الــذي تســتحجلونه ألنزلتــه بكــم:  -أيهــا الرســول-قــل 
هم وهـــو أعلـــم بالظـــاملني الـــذين جتـــاوزوا حـــدَّ , ولكـــن ذلـــك إىل اهللا تعـــاىل, األمـــر بيـــين وبيـــنكم
  .فأشركوا معه غريه

  
 ِإالَّ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقةٍ  

  )59( يـَْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِيف ظُُلَماِت اَألْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

علـــم : ومنهـــا, ال يعلمهـــا إال هـــو, خـــزائن الغيـــب: مفـــاتح الغيـــب أي -جـــل وعـــال-وعنــد اهللا 
, ومكـــان مـــوت اإلنســـان, والكســـب يف املســـتقبل, ومـــا يف األرحـــام, ونـــزول الغيـــث, الســـاعة

فكــل حبــة يف خفايــا , ومــا تســقط مــن ورقــة مــن نبتــة إال يعلمهــا, ويعلــم كــل مــا يف الــرب والبحــر
  .وهو اللوح احملفوظ, مثبت يف كتاب واضح ال لَْبس فيه, ب ويابسوكل رط, األرض
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َعُثُكْم ِفيِه لِيـُْقَضى َأَجٌل مُ   َسمًّى ُمثَّ َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـََّهاِر ُمثَّ يـَبـْ

  )60(تـَْعَمُلوَن ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم ُمثَّ يـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم 

ويعلـم مـا اكتسـبتم يف , وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم بالليل مبا يشبه قبضها عند املـوت
ـارًا مبـا يشـبه األحيـاء , النهار من األعمال مث يعيد أرواحكم إىل أجسامكم باليقظة من النـوم 

بعد بعثكم من قبوركم مث إىل اهللا تعاىل معادكم , لُتقضى آجالكم احملددة يف الدنيا; بعد املوت
  .مث جيازيكم بذلك, مث خيربكم مبا كنتم تعملون يف حياتكم الدنيا, أحياءً 

  
ا َوُهْم َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكْم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسلُنَ  

  )61(ال يـَُفرِّطُوَن 

. تليــق جباللــه ســبحانه وتعــاىل, فوقيــة مطلقــة مــن كــل وجــه, ىل هــو القــاهر فــوق عبــادهواهللا تعــا
ا, ويرســل علـى عبـاده مالئكــة, كـل شـيء خاضــع جلاللـه وعظمتـه , حيفظـون أعمـاهلم وُحيْصــو

  .وهم ال يضيعون ما أُمروا به, حىت إذا نزل املوت بأحدهم قبض روَحه َملُك املوت وأعوانه

  
  )62( اللَِّه َمْوالُهْم احلَْقِّ َأال َلُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع اْحلَاِسِبَني ُمثَّ ُردُّوا ِإَىل  

أال لــه القضــاء والفصــل يــوم القيامــة بــني . مث أعيــد هــؤالء املتوفــون إىل اهللا تعــاىل مــوالهم احلــق
  .عباده وهو أسرع احلاسبني

  
ِر َتْدُعونَُه َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة لَِئْن َأَجنانَا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ُقْل َمْن يـَُنجِّيُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبحْ  

  )63(ِمْن الشَّاِكرِيَن 
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مـن ينقـذكم مـن خمـاوف ظلمـات الـرب والبحـر؟ ألـيس هـو : هلـؤالء املشـركني -أيها الرسول-قل 
ا ربنــا مــن هــذه لــئن أجنانــ: اللــع تعــاىل الــذي تدعونــه يف الشــدائد متــذللني جهــرًا وســرًّا؟ تقولــون
  .املخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته عز وجل وحده ال شريك له

  
َها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُمثَّ أَنـُْتْم ُتْشرُِكوَن     )64(ُقْل اللَُّه يـَُنجِّيُكْم ِمنـْ

مث , اهللا وحـده هـو الـذي ينقـذكم مـن هـذه املخـاوف ومـن كـل شـدة:  -أيها الرسـول-قل هلم 
  .ون معه يف العبادة غريهأنتم بعد ذلك تشرك

  
ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن َحتِْت أَْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم  

  )65(ِشَيعاً َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض انظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآليَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن 

اهللا عز وجل هو القادر وحـده علـى أن يرسـل علـيكم عـذابًا ِمـن فـوقكم  :  -أيها الرسول-قل 
أو خيلـــط , أو مـــن حتـــت أرجلكـــم كـــالزالزل واخلســـف, ومـــا أشـــبه ذلـــك, كـــالرَّْجم أو الطوفـــان

ــا متنــاحرة يقتــل بعضــكم بعًضــا كيــف نُنــوِّع   -أيهــا الرســول-انظــر . أمــركم علــيكم فتكونــوا فرًق
  هلؤالء املشركني لعلهم يفهمون فيعتربوا؟ حججنا الواضحات

  
  ) 66(وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل  

ذا القرآن الكفاُر ِمن قومك أيها الرسول . وهو الكتـاب الصـادق يف كـل مـا جـاء بـه, وكذَّب 
  . أبلغكم ما أرسلت إليكموإمنا أنا رسول اهللا, لست عليكم حبفيظ وال رقيب: قل هلم

  
  )67(ِلُكلِّ نـََبٍإ ُمْستَـَقرٌّ َوَسْوَف تـَْعَلُموَن 
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ايـة ينتهـي إليهـا, لكل خرب قرار يسـتقر عنـده -وسـوف تعلمـون , فيتبـنيَّ احلـق مـن الباطـل, و
  .عاقبة أمركم عند حلول عذاب اهللا بكم -أيها الكفار

  
ُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه َوِإمَّا َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف   آيَاتَِنا َفَأْعِرْض َعنـْ

  )68(يُنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

, املشـــركني الـــذين يتكلمـــون يف آيـــات القـــرآن بالباطـــل واالســـتهزاء -أيهـــا الرســـول-وإذا رأيـــت 
وإن أنســاك الشــيطان هــذا األمــر فــال تقعــد بعــد , د عــنهم حــىت يأخــذوا يف حــديث آخــرفابتعــ

  .الذين تكلموا يف آيات اهللا بالباطل, تذكرك مع القوم املعتدين

  
  )69(َوَما َعَلى الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن ِمْن ِحَساِِْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ِذْكَرى َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن  

وجيتنبــون نواهيــه مــن حســاب اهللا , فيطيعــون أوامــره,  الــذين خيــافون اهللا تعــاىلومــا علــى املــؤمنني
ولكـــن علـــيهم أن يعظـــوهم ليمســـكوا عـــن ذلـــك , للخائضـــني املســـتهزئني بآيـــات اهللا مـــن شـــيء

  .لعلهم يتقون اهللا تعاىل, الكالم الباطل

  
ْر بِِه َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبَا َكَسَبْت  َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعبًا َوَهلْوًا َوَغرَّتْـُهمْ   نـَْيا َوذَكِّ اْحلََياُة الدُّ

َها أُْولَِئَك الَِّذيَن أُ  ْبِسُلوا لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِيلٌّ َوال َشِفيٌع َوِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ
يٍم َوعَ    )70(َذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن ِمبَا َكَسُبوا َهلُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ

مسـتهزئني بآيـات ; هؤالء املشركني الذين جعلـوا ديـن اإلسـالم لعبًـا وهلـًوا -أيها الرسول-واترك 
م احليــاة الــدنيا بزينتهــا, اهللا تعــاىل ن ; وذّكــر بــالقرآن هــؤالء املشــركني وغــريهم, وغــرَّ كــي ال تــر

ــا ا وكفرهــا بر وال شــافع , فينقــذها مــن عــذاب, هلــا غــري اهللا ناصــر ينصــرهالــيس , نفــس بــذنو
م. وإن تـَْفَتِد بأي فداء ال يـُْقَبل منها, يشفع هلا عنده ِنـوا بـذنو هلـم يف النـار , أولئك الذين ارُ
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ــد صــلى اهللا عليــه ; شــراب شــديد احلــرارة وعــذاب موجــع بســبب كفــرهم بــاهللا تعــاىل ورســوله حممَّ
  .وسلم وبدين اإلسالم

  
ِذي أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يَنَفُعَنا َوال َيُضرُّنَا َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اللَُّه َكالَّ  ُقلْ  

َراَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه ِإَىل اْهلَُدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَّ  ِه ُهَو اْستَـْهَوْتُه الشََّياِطُني ِيف اَألْرِض َحيـْ
  )71(اْهلَُدى َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني 

أنعبد مـن دون اهللا تعـاىل أوثانًـا ال تنفـع وال تضـر؟ ونرجـع : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
َمــن فســد  -يف رجوعنــا إىل الكفــر-فنشــبه , إىل الكفــر بعــد هدايــة اهللا تعــاىل لنــا إىل اإلســالم

ولــه رفقــة عقــالء مؤمنــون يدعونــه إىل الطريــق , َفَضــلَّ يف األرض, لشــياطني لــهعقلــه باســتهواء ا
إنَّ هدى اهللا الـذي بعثـين : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل . الصحيح الذي هم عليه فيأىب

فهـو , وأُِمرنا مجيًعا لنسلم هللا تعاىل رب العاملني بعبادته وحده ال شريك لـه, به هو اهلدى احلق
  .ومالكه رب كل شيء

  
  )72(َوَأْن أَِقيُموا الصَّالَة َواتـَُّقوُه َوُهَو الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن  

جــل -وهــو . وأن خنشــاه بفعــل أوامــره واجتنــاب نواهيــه, وكــذلك أُمرنــا بــأن نقــيم الصــالة كاملــة
  .الذي إليه ُحتَْشُر مجيع اخلالئق يوم القيامة -وعال

  
َواَألْرَض بِاحلَْقِّ َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم  اتِ َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّموَ  

  )73(يُنَفُخ ِيف الصُّوِر َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبُري 

يـوم القيامـة إذ  -أيهـا الرسـول-واذكـر , واهللا سبحانه هو الذي خلق السـموات واألرض بـاحلق
ولــه , قولــه هــو احلــق الكامــل, فيكــون عــن أمــره كلمــح البصــر أو هــو أقــرب, "كــن: "يقــول اهللا

لَـك يف , امللك سبحانه وحـده
َ
ـا عـودة األرواح " القـرن"يـوم يـنفخ امل النفخـة الثانيـة الـيت تكـون 
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ومـــــا  -أيهـــــا النـــــاس -وهـــــو ســـــبحانه الـــــذي يعلـــــم مـــــا غـــــاب عـــــن حواســـــكم . إىل األجســـــام
واهللا تعــاىل هــو . اخلبــري بــأمور خلقــه, وهــو احلكــيم الــذي يضــع األمــور يف مواضـعها, دونهتشـاه

ايــة ــذه األمــور وغريهــا بــدًءا و وهــو وحــده الــذي جيــب علــى , نشــأة ومصــريًا, الــذي خيــتص 
  .والتطلع لرضوانه ومغفرته, والتسليم حلكمه, العباد االنقياد لشرعه

  
  )74(ِه آَزَر أَتـَتَِّخُذ َأْصَناماً آِهلًَة ِإينِّ أَرَاَك َوقـَْوَمَك ِيف َضالٍل ُمِبٍني َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ألَبِي 

ـة إبـراهيم عليــه السـالم ألبيــه آزر -أيهـا الرســول-واذكـر  أجتعــل مـن األصــنام : إذ قـال لـه, ُحماجَّ
  .آهلة تعبدها من دون اهللا تعاىل؟ إين أراك وقومك يف ضالل بنيِّ عن طريق احلق

  
  )75(َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمْن اْلُموِقِنَني  َكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السََّمَواتِ َو  

وكمـــا هـــدينا إبـــراهيم عليـــه الســـالم إىل احلـــق يف أمـــر العبـــادة نُريـــه مـــا حتتـــوي عليـــه الســـموات 
  .ليكون من الراسخني يف اإلميان, وقدرة باهرة, واألرض من ملك عظيم

  
  )76(نَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكباً قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلَني فـََلمَّا جَ  

, ليثبــت هلــم أن ديــنهم باطــل; فلمــا أظلــم علــى إبــراهيم عليــه الســالم الليــل وغطَّــاه نــاظر قومــه
ـــا. وكـــانوا يعبـــدون النجـــوم ـــزامهم مســـتد-فقـــال , رأى إبـــراهيم عليـــه الســـالم كوكًب رجا قومـــه إلل

  .ال أحب اآلهلة اليت تغيب: قال, فلما غاب الكوكب, هذا ريب: -بالتوحيد

  
ْوِم فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر بَازِغًا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدِين َريبِّ َألُكوَننَّ ِمْن اْلقَ  

  )77(الضَّالَِّني 



www.islamguiden.com 

 266

فلمـــا , هـــذا ريب: -علـــى ســـبيل اســتدراج اخلصـــم-مـــر طالًعـــا قــال لقومـــه فلمــا رأى إبـــراهيم الق
ألكـونن مـن , لئن مل يوفقين ريب إىل الصـواب يف توحيـده: -مفتقرا إىل هداية ربه-قال , غاب

  .القوم الضالني عن سواء السبيل بعبادة غري اهللا تعاىل

  
َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإينِّ بَرِيٌء ِممَّا  فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا 

  )78(ُتْشرُِكوَن 

, فلمـا غابـت, هـذا أكـرب مـن الكوكـب والقمـر, هـذا ريب: فلما رأى الشمس طالعة قـال لقومـه
ا مـن دون : قال لقومه إين بريء مما تشـركون مـن عبـادة األوثـان والنجـوم واألصـنام الـيت تعبـدو

  .اىلاهللا تع

  
  )79(َواَألْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكَني  ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهي لِلَِّذي َفَطَر السََّمَواتِ  

مـائال , فهو الذي خلق السموات واألرض, إين توجَّهت بوجهي يف العبادة هللا عز وجل وحده
  .وما أنا من املشركني مع اهللا غريه, عن الشرك إىل التوحيد

  
ُه قـَْوُمُه قَاَل َأُحتَاجُّوِين ِيف اللَِّه َوَقْد َهَداِين َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء رَ   يبِّ َوَحاجَّ

  )80(َشْيئاً َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً أََفال تـََتذَكَُّروَن 

وقـــد وفقـــين إىل , دي هللا بالعبـــادةأجتـــادلونين يف توحيـــ: وجادلـــه قومـــه يف توحيـــد اهللا تعـــاىل قـــال
إال , فإن كنتم ختوفونين بآهلتكم أن توقع يب ضررًا فـإنين ال أرهبهـا فلـن تضـرين, معرفة وحدانيته

أفــــال تتــــذكرون فتعلمــــوا أنــــه وحــــده املعبــــود . وســــع ريب كــــل شــــيء علًمــــا. أن يشــــاء ريب شــــيًئا
  املستحق للعبودية؟

  
ال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َوال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َما َملْ وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم وَ  
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  )81(يـُنَـزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاناً فََأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ بِاَألْمِن ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن 

وخلــق أوثــانكم الــيت أشــركتموها , خلقكــم وكيــف أخــاف أوثــانكم وأنــتم ال ختــافون ريب الــذي
فريـق املشـركني وفريـق املوحـدين : من غري حجة لكم على ذلك؟ فأي الفـريقني, معه يف العبادة

  .أحق بالطمأنينة والسالمة واألمن من عذاب اهللا؟ إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخربوين

  
  )82(ْلٍم أُْولَِئَك َهلُْم اَألْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن الَِّذيَن آَمُنوا وََملْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُ  

م بشــــرك أولئــــك هلــــم الطمأنينــــة , الــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه ومل خيلطــــوا إميــــا
  .وهم املوفقون إىل طريق احلق, والسالمة

  
َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجا  تـَُنا آتـَيـْ   )83(ٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوتِْلَك ُحجَّ

ـــا إبـــراهيم عليـــه الســـالم قومـــه هـــي حجتنـــا الـــيت وفقنـــاه إليهـــا حـــىت  وتلـــك احلجـــة الـــيت حـــاجَّ 
إن ربــك حكــيم يف . نرفــع َمــن نشــاء مــن عبادنــا مراتــب يف الــدنيا واآلخــرة. انقطعــت حجــتهم

م, تدبري خلقه   .عليم 

  
َنا َلُه ِإسْ   َحَق َويـَْعُقوَب ُكالًّ َهَديـَْنا َونُوحًا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوَوَهبـْ

  )84(َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني 

ووفَّقنــا كــال منهمــا , ومننَّــا علــى إبــراهيم عليــه الســالم بــأن رزقنــاه إســحاق ابًنــا ويعقــوب حفيــًدا
وكذلك وفَّقنـا  -من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب-وكذلك وفَّقنا للحق نوًحا , لسبيل الرشاد

وكمــا , للحــق مــن ذريــة نــوح داود وســليمان وأيــوب ويوســف وموســى وهــارون علــيهم الســالم
م جنزي كل حمسن   .جزينا هؤالء األنبياء إلحسا
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  )85(َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمْن الصَّاِحلَِني  َوزََكرِيَّا َوَحيَْىي َوِعيَسى 

  .وكل هؤالء األنبياء عليهم السالم من الصاحلني, وكذلك هدينا زكريا وحيىي وعيسى وإلياس

  
  )86(َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطاً وَُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمَني  
  

ه  يَّاتِ ائِِھْم َوُذرِّ ْن آبَ وكــل هــؤالء الرســل , دينا كــذلك إمساعيــل واليســع ويــونس ولوطــاوهــ َوِم
م   .فضَّلناهم على أهل زما

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  ِِْم َواْجَتبَـيـْ   )87(ِ◌ْم َوِإْخَوا

م م وإخــوا واخرتنــاهم لــديننا , وكــذلك وفَّقنــا للحــق مــن شــئنا هدايتــه مــن آبــاء هــؤالء وذريــا
وهـــو , ال عـــوج فيـــه, وأرشـــدناهم إىل طريـــق صـــحيح, رســـالتنا إىل َمـــن أرســـلناهم إلـــيهم وإبـــالغ

  .توحيد اهللا تعاىل وتنزيهه عن الشرك

  
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن   َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ
)88(  

ولـو أن هـؤالء األنبيـاء أشـركوا . الذي يوفق به مـن يشـاء مـن عبـاده, اهللا ذلك اهلدى هو توفيق
  .ألن اهللا تعاىل ال يقبل مع الشرك عمال; لبطل عملهم -على سبيل الفرض والتقدير-باهللا 

  
َا َهُؤالِء فَـ   َناُهْم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة فَِإْن َيْكُفْر ِ َا قـَْومًا لَْيُسوا أُْولَِئَك الَِّذيَن آتـَيـْ ْلَنا ِ َقْد وَكَّ

َا ِبَكاِفرِيَن  ِ)89(  

أولئك األنبياء الذين أنعمنا عليهم باهلداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم 
واخرتنـــاهم إلبـــالغ , وآتينـــاهم فـَْهـــَم هـــذه الكتـــب, وتـــوراة موســـى وزبـــور داود وإجنيـــل عيســـى
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ـا قوًمـا , بآيـات هـذا القـرآن الكفـاُر مـن قومـك -سـولأيها الر -فإن جيحد , وحينا فقـد وكلنـا 
ـا بكـافرين -املهـاجرين واألنصـار وأتبـاعهم إىل يـوم القيامـة: أي-آخرين  بـل مؤمنـون , ليسـوا 

  .عاملون مبا تدل عليه, ا

  
ْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِمَني أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهْم اقْـَتِدِه ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعلَ  
)90 (  

ــــذين وفقهــــم اهللا تعــــاىل لدينــــه احلــــق أيهــــا -فــــاتبع هــــداهم , أولئــــك األنبيــــاء املــــذكورون هــــم ال
ال أطلــب مــنكم علــى تبليــغ اإلســالم عوًضــا مــن : قــل للمشــركني. واســلك ســبيلهم -الرســول
م إال دعوة مجيـع النـاس إىل الطريـق املسـتقيم وتـذكري وما اإلسال, إْن أجري إال على اهللا, الدنيا

  .لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم, ممن هو مقيم على باطل, لكم ولكل َمن كان مثلكم

  
 الَِّذيَوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنَزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنَزَل اْلِكَتاَب 
تـَْعَلُموا َجاَء ِبِه ُموَسى نُوراً َوُهًدى لِلنَّاِس َجتَْعُلونَُه قـََراِطيَس تـُْبُدونـََها َوُختُْفوَن َكِثرياً َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ 

  )91(أَنـُْتْم َوال آبَاؤُُكْم ُقْل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن 

إذ أنكـروا أن يكـون اهللا تعـاىل قـد أنـزل علـى أحـد ; تعظيمـهوما َعظَّم هـؤالء املشـركون اهللا حـق 
فمـن الـذي , إذا كـان األمـر كمـا تزعمـون:  -أيهـا الرسـول-قل هلم . من البشر شيًئا من وحيه

أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى إىل قومــه نــورًا للنــاس وهدايــة هلــم؟ مث توجــه اخلطــاب إىل 
وتكتمــون  , تظهــرون بعضــها, تــاب يف قــراطيس متفرقــةجتعلــون هــذا الك: اليهــود َزْجــرًا هلــم بقولــه

وعلَّمكــم اهللا , وممــا كتمــوه اإلخبــار عــن صــفة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ونبوتــه, كثــريًا منهــا
ومـا يكـون بعـد , فيـه خـرب َمـن قـبلكم وَمـن بعـدكم, الـذي أنزلـه علـيكم-معشر العرب بالقرآِن 

مث دع هـــؤالء يف حـــديثهم , هـــو الـــذي أنزلـــه اهللا: قـــل, مـــا مل تعلمـــوه أنـــتم وال آبـــاؤكم -مـــوتكم
  .الباطل خيوضون ويلعبون

  



www.islamguiden.com 

 270

يَن يـُْؤِمُنوَن َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا َوالَّذِ  
  )92(ُحيَاِفظُوَن  بِاآلِخَرِة يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصالِِمْ 

مصــدق ملــا تقدمــه مــن الكتــب , عظــيم النفــع -أيهــا الرســول-وهــذا القــرآن كتــاب أنزلنــاه إليــك 
ومــن حوهلــا مــن أهــل أقطــار " مكــة"أنزلنــاه لنخــوِّف بــه مــن عــذاب اهللا وبأســه أهــل , الســماوية

ظون علـى وحيـاف, يصدقون بأن القـرآن كـالم اهللا, والذين يصدقون باحلياة اآلخرة. األرض كلها
ا   .إقام الصالة يف أوقا

  
أُنزُِل َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَيلَّ وَملَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل سَ  

َمالِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا ِمْثَل َما أَنَزَل اللَُّه َوَلْو تـََرى ِإْذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َوالْ 
َر احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن آيَاتِ  ِه أَنُفَسُكْم اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنُتْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َغيـْ

  )93(َتْسَتْكِربُوَن 

, أنـه مل يبعـث رسـوال مـن البشـر فـادعى, وَمن أشدُّ ظلمَّا ممَّن اختلـق علـى اهللا تعـاىل قـوال كـذبًا
أو ادَّعـى أنــه قـادر علــى أن يـُْنـزل مثــل مــا , أو ادعـى كــذبًا أن اهللا أوحـى إليــه ومل يُـوِح إليــه شــيًئا

هـؤالء املتجـاوزين احلـدَّ وهـم يف أهـوال  -أيهـا الرسـول-أنزل اهللا من القرآن؟ ولو أنـك أبصـرت 
أرواحهــم باســطو أيــديهم بالعــذاب قــائلني املــوت لرأيــت أمــرًا هــائال واملالئكــة الــذين يقبضــون 

ــانون غايــة اإلهانــة, أخرجــوا أنفســكم: هلــم وتســتكربون , كمــا كنــتم تكــذبون علــى اهللا, اليــوم 
  .عن اتباع آياته واالنقياد لرسله

  
اَء ظُُهورُِكْم َوَما نـََرى َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَ  

َنُكْم َوَضلَّ َعنُكْم َما ُكنتُ  ْم َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكْم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ
  )94(تـَْزُعُموَن 

وتــركتم , ولقــد جئتمونــا للحســاب واجلــزاء فــرادى كمــا أوجــدناكم يف الــدنيا أول مــرة حفــاة عــراة
ومــا نــرى معكــم يف اآلخــرة , وراء ظهــوركم مــا مكنَّــاكم فيــه ممــا تتبــاهون بــه مــن أمــوال يف الــدنيا



www.islamguiden.com 

 271

ـا تشـفع لكـم ـا شـركاء مـع اهللا يف العبـادة, أوثانكم اليت كنتم تعتقدون أ لقـد زال , وتَـدَّعون أ
اء هللا وذهب عنكم ما كنتم َتدَّعون مـن أن آهلـتكم شـرك, َتواُصُلكم الذي كان بينكم يف الدنيا

  .وظهر أنكم اخلاسرون ألنفسكم وأهليكم وأموالكم, يف العبادة

  
ُه َفأَنَّا ِإنَّ اللََّه فَاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُخمْرُِج اْلَميِِّت ِمْن احلَْيِّ َذِلُكْم اللَّ  

  )95(تـُْؤَفُكوَن 

خيرج احلـي مـن , فيخرج منه الشجر, ويشق النوى, لزرعفيخرج منه ا, إن اهللا تعاىل يشق احلب
وخيـــرج امليـــت مـــن احلـــي كالنطفـــة مـــن اإلنســـان , امليـــت كاإلنســـان واحليـــوان مـــثال مـــن النطفـــة

فكيـــف , فاعـــل هـــذا هـــو اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه املســـتحق للعبـــادة: ذلكـــم اهللا أي, واحليـــوان
  ُتْصَرفون عن احلق إىل الباطل فتعبدون معه غريه؟

  
  )96(اِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم فَ  

, وجعـــل الليـــل مســـتقرًا, واهللا ســـبحانه وتعـــاىل هـــو الـــذي شـــق ضـــياء الصـــباح مـــن ظـــالم الليـــل
فلكيهمـــا حبســـاب مـــتقن وجعـــل الشـــمس والقمـــر جيريـــان يف , يســـكن فيـــه كـــل متحـــرك ويهـــدأ

العلـــيم مبصـــاحل خلقـــه , ذلـــك تقـــدير العزيـــز الـــذي عـــزَّ ســـلطانه, ال يتغـــري وال يضـــطرب, مقـــدَّر
م   .والعزيز والعليم من أمساء اهللا احلسىن يدالن على كمال العز والعلم. وتدبري شئو

  
َا ِيف ظُُلَماِت   اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم النُُّجوَم لِتَـْهَتُدوا ِ

  )97(يـَْعَلُموَن 

ــا الطــرق لــيال إذا , واهللا ســبحانه هــو الــذي جعــل لكــم أيهــا النــاس النجــوم عالمــات تعرفــون 
ليتدبرها مـنكم أولـو ; قد بيـَّنَّا الرباهني الواضحة, ضللتم بسبب الظلمة الشديدة يف الرب والبحر

  .وشرعهالعلم باهللا 
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َوُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهوَن  
)98(  

مث  , إذ خلقـه مـن طـني; واهللا سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيهـا النـاس مـن آدم عليـه السـالم
وُمســتودًعا , وهــو أرحــام النســاء, رًا تســتقرون فيــهفجعــل لكــم مســتقَ , كنــتم ســاللة ونســال منــه

وأحكمناهــا لقـوم يفهمــون , قــد بينـا احلجــج وميزنـا األدلـة, وهــو أصـالب الرجـال, ُحتَفظُـون فيـه
  .مواقع احلجج ومواضع العرب

  
َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َفَأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ  

َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّيـْتُ  وَن َوالرُّمَّاَن ُخنْرُِج ِمْنُه َحّبًا ُمتَـرَاِكبًا َوِمْن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ
َر ُمَتَشاِبٍه انظُُروا ِإَىل َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َويـَنْ    )99(ِعِه ِإنَّ ِيف َذِلُكْم آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن ُمْشَتِبهاً َوَغيـْ

فأخرج من النبات , واهللا سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطرًا فأخرج به نبات كل شيء
كســنابل القمــح والشــعري , مث أخــرح مــن الــزرع َحبًّــا يركــب بعضــه بعًضــا, زرًعــا وشــجرًا أخضــر

, عـــذوقًا قريبـــة التنـــاول -نشـــأ فيـــه عـــذوق الرطـــبوهـــو مـــا ت-وأخـــرج مـــن طلـــع النخـــل , واألرز
وأخـــرج شـــجر الزيتـــون والرمـــان الـــذي يتشـــابه يف ورقـــه , وأخـــرج ســـبحانه بســـاتني مـــن أعنـــاب
وإىل , انظـــروا أيهـــا النـــاس إىل مثـــر هـــذا النبـــات إذا أمثـــر. وخيتلـــف يف مثـــره شـــكال وطعًمـــا وطبًعـــا

الت على كمال قدرة خالق هذه لدال -أيها الناس  -إن يف ذلكم . نضجه وبلوغه حني يبلغ
  .األشياء وحكمته ورمحته لقوم يصدقون به تعاىل ويعملون بشرعه

  
مَّا َيِصُفوَن َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل عَ  
)100(  

م ينفعون أو يضـرون; جلن شركاء هللا تعاىل يف العبادةوجعل هؤالء املشركون ا , اعتقاًدا منهم أ
فيجـب أن يسـتقل , فهـو املسـتقل بـاخللق وحـده, وقد خلقهم اهللا تعاىل وما يعبدون مـن العـدم



www.islamguiden.com 

 273

ولقد كذب هؤالء املشركون على اهللا تعاىل حني نسبوا إليه البنـني . بالعبادة وحده ال شريك له
تنزَّه وعال عمـا نسـبه إليـه املشـركون مـن , ا جيب له من صفات الكمالجهال منهم مب; والبنات

  .ذلك الكذب واالفرتاء

  
َواَألْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد وَملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ  َبِديُع السََّمَواتِ  

  )101(َشْيٍء َعِليٌم 

كيـف يكـون . د السـموات واألرض ومـا فـيهن علـى غـري مثـال سـابقواهللا تعاىل هـو الـذي أوجـ
وهــو الــذي خلــق كــل , لــه ولــد ومل تكــن لــه صــاحبة؟ تعــاىل اهللا عمــا يقــول املشــركون علــوًّا كبــريًا

  .وال خيفى عليه شيء من أمور اخللق, شيء من العدم

  
  )102(فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل  َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ  

خــالق كــل شــيء فانقــادوا , هــو ربكــم جــل وعــال ال معبــود حبــق ســواه -أيهــا املشــركون-ذلكــم 
  .يدبر أمور خلقه, وهو سبحانه على كل شيء وكيل وحفيظ. واخضعوا له بالطاعة والعبادة

  
  )103(ألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري ال ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك ا 

ـم بغـري إحاطـة, ال ترى اَهللا األبصاُر يف الـدنيا وهـو , أمـا يف الـدار اآلخـرة فـإن املـؤمنني يـرون ر
ــا وهــو اللطيــف بأوليائــه الــذي , ويعلمهــا علــى مــا هــي عليــه, ســبحانه يــدرك األبصــار وحيــيط 

  .واطنهايعلم دقائق األشياء، اخلبري الذي يعلم ب

  
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفي  ٍظ َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
)104 (  
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ـــا اهلـــدى مـــن : هلـــؤالء املشـــركني -أيهـــا الرســـول-قـــل  قـــد جـــاءتكم بـــراهني ظـــاهرة تبصـــرون 
ــا الرســول عليــه الصــالة والســالموجــ, ممــا اشــتمل عليهــا القــرآن, الضــالل فَمــن تبــنيَّ هــذه , اء 

وَمــن مل يبصــر اهلـدى بعــد ظهــور احلجـة عليــه فعلــى , الرباهـني وآمــن مبـدلوهلا فنَـْفــُغ ذلــك لنفسـه
واهللا يهــدي َمــن يشــاء , وإمنــا أنــا مبلــغ, ومــا أنــا علــيكم حبــافظ أحصــي أعمــالكم, نفســه جــىن

  .ويضل َمن يشاء َوْفق علمه وحكمته

  
  )105(ِلَك ُنَصرُِّف اآليَاِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولِنُبَـيـَِّنُه ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن وََكذَ 

وكمــا بيـَّنَّــا يف هــذا القــرآن للمشــركني الرباهــني الظــاهرة يف أمــر التوحيــد والنبــوة واملعــاد نبــنيِّ هلــم 
-لنبـــني و , تعلمـــت مـــن أهـــل الكتـــاب: الرباهـــني يف كـــل مـــا جهلـــوه فيقولـــون عنـــد ذلـــك كـــذبًا

وهم املؤمنون برسول اهللا حممـد صـلى , فيقبلونه ويتبعونه, احلقَّ لقوم يعلمونه -بتصريفنا اآليات
  .اهللا عليه وسلم وما أنزل عليه

  
  ) 106(اتَِّبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعْن اْلُمْشرِِكَني  

حينــاه إليــك مــن األوامــر والنــواهي الــيت أعظُمهــا توحيــد اهللا ســبحانه مــا أو  -أيهــا الرســول-اتبــع 
  .وادعائهم الباطل, وال تُبال بعناد املشركني, والدعوة إليه

  
  )107(َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل 

لكنـه تعـاىل علـيم مبـا سـيكون مـن , ال يشـرك هـؤالء املشـركون ملـا أشـركوا ولو مشـاء اهللا تعـاىل أن
علــيهم رقيًبــا حتفــظ  -أيهــا الرســول-ومــا جعلنــاك . ســوء اختيــارهم واتبــاعهم أهــواءهم املنحرفــة

  .وما أنت بَقيٍِّم عليهم تدبر مصاحلهم, عليهم أعماهلم

  
فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغْريِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيـَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه  
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ْم َمْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن    )108(ُمثَّ ِإَىل َرِِّ

ا للذريعــة-األوثــان الــيت يعبــدها املشــركون  -أيهــا املســلمون-وال تســبوا   حــىت ال يتســبب -ســدًّ
ــنَّا هلــؤالء عملهــم الســيئ عقوبــة هلــم . بغــري علــم: ذلــك يف ســبهم اهللا جهــال واعتــداءً  وكمــا حسَّ

ــنَّا لكــل أمــة أعماهلــا, علــى ســوء اختيــارهم ــم معــادهم مجيًعــا فيخــربهم بأعمــاهلم , حسَّ مث إىل ر
ا يف الدنيا ا, اليت كانوا يعملو   .مث جيازيهم 

  
َا اآليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْشِعرُُكْم َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَميَْ   َا ُقْل ِإمنَّ اِِْم لَِئْن َجاَءتْـُهْم آيٌَة لَيـُْؤِمُننَّ ِ

  )109(أَنـََّها ِإَذا َجاَءْت ال يـُْؤِمُنوَن 

قـل , لئن جاءنا حممد بعالمة خارقة لنصدقنَّ مبـا جـاء بـه: وأقسم هؤالء املشركون بأميان مؤكَّدة
ـا , إمنـا جمـيء املعجـزات اخلارقـة مـن عنـد اهللا تعـاىل:  -لأيها الرسـو - هـو القـادر علـى اجملـيء 

ـــا هـــؤالء : ومـــا يـــدريكم أيهـــا املؤمنـــون, إذا شـــاء لعـــل هـــذه املعجـــزات إذا جـــاءت ال يصـــدِّق 
  .املشركون

  
  )110(َنَذرُُهْم ِيف طُْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما َملْ يـُْؤِمُنوا ِبِه أَوََّل َمرٍَّة وَ  
  

م وأبصارهم ا كما مل , فنحول بينها وبني االنتفاع بآيات اهللا, ونقلب أفئد فال يؤمنون 
ين, يؤمنوا بآيات القرآن عند نزوهلا أول مرة ال يهتدون , ونرتكهم يف مترُّدهم على اهللا متحريِّ

 .إىل احلق والصواب
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  :ن اجلزء الثام
  
  

َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا َوَلْو أَنـََّنا نـَزَّْلَنا ِإلَْيِهْم اْلَمالِئَكَة وََكلََّمُهْم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُبًال َما  
  )111(ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َجيَْهُلوَن 

, فكلمـوهم, وأحيينـا هلـم املـوتى, إلـيهم املالئكـة مـن السـماءفنزَّلنـا , ولو أننا أجبنا طلب هؤالء
م إليــه , ومجعنــا هلــم كــل شــيء طلبــوه فعــاينوه مواجهــة قوا مبــا دعــو ومل  -أيهــا الرســول-مل يصــدِّ

ولكن أكثر هؤالء الكفار جيهلـون احلـق الـذي جئـت بـه , إال من شاء اهللا له اهلداية, يعملوا به
  .من عند اهللا تعاىل

  
َك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّوًا َشَياِطَني اِإلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل وََكَذلِ  

  )112(ُغُروراً َوَلْو َشاَء َربَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن 

 -علــيهم الســالم-ع األنبيــاء بأعــدائك مــن املشــركني ابتلينــا مجيــ -أيهــا الرســول-وكمــا ابتلينــاك 
يُلقــي بعضــهم إىل بعــض القــول الــذي زيَّنــوه , بأعــداء ِمــن مــردة قــومهم وأعــداء مــن مــردة اجلــن

حلال بيـنهم وبـني  -جلَّ وعال-ولو أراد ربك . فيضل عن سبيل اهللا, ليغرت به سامعه; بالباطل
  .وزورفدعهم وما خيتلقون ِمن كذب , ولكنه االبتالء من اهللا, تلك العداوة

  
  )113(َولَِتْصَغى ِإلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتُِفوَن  

, ولتحبَّـه أنفسـهم, ولِتميل إليه قلوب الكفار الذين ال يصدقون باحليـاة اآلخـرة وال يعملـون هلـا
ديد عظيم هلم. ا هم مكتسبونوليكتسبوا من األعمال السيئة م   .ويف هذا 
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َناُهْم اْلِكتَ   َر اللَِّه أَبـَْتِغي َحَكمًا َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِإلَْيُكْم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال َوالَِّذيَن آتـَيـْ اَب أَفـََغيـْ

  )114(َن يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن َربَِّك بِاحلَْقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمَرتِي

وهــو , أغــري اهللا إهلــي وإهلكــم أطلــب َحَكًمــا بيــين وبيــنكم: هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبينًـا فيـه احلكـم فيمـا ختتصـمون فيـه مـن أمـري وأمـركم؟ وبنـو 

أيهـا -منـزل عليـك إسرائيل الذين آتاهم اهللا التوراة واإلجنيل يعلمون علًما يقيًنا أن هذا القـرآن 
  .فال تكونن من الشاكِّني يف شيء مما أوحينا إليك, من ربك باحلق -الرسول

  
َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم     )115(َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدًال ال ُمَبدِّ

فــــال , األحكــــام وعــــدال يف, صــــدقًا يف األخبــــار واألقــــوال -وهــــي القــــرآن-ومتــــت كلمــــة ربــــك 
احللـيم بظـواهر , واهللا تعاىل هو السميع ملا يقول عبـاده. يستطيع أحد أن يبدِّل كلماته الكاملة

  .أمورهم وبواطنها

  
 َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  

  )116(وَن َخيُْرصُ 

مـا يسـريون , أنـك أطعـت أكثـر أهـل األرض ألضـلُّوك عـن ديـن اهللا -أيهـا الرسـول-ولو فُرض 
  .وما هم إال يظنون ويكذبون, إال على ما ظنوه حقًّا بتقليدهم أسالفهم

  
  )117(ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن  

وهو أعلم منكم ومـنهم مبـن كـان علـى اسـتقامة , بك هو أعلم بالضالني عن سبيل الرشادإن ر 
  .ال خيفى عليه منهم أحد, وسداد
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  )118(َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِنَني  

  .اهللا تعاىل الواضحة مصدقني إن كنتم برباهني, فكلوا من الذبائح اليت ذُِكَر اسم اهللا عليها

  
ْضطُرِْرُمتْ َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما ا 

  )119(َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن  ِإلَْيِه َوِإنَّ َكِثرياً لَُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ َربََّك ُهوَ 

وقـد بـنيَّ اهللا سـبحانه , وأيُّ شيء مينعكم أيها املسلمون مـن أن تـأكلوا ممـا ذكـر اسـم اهللا عليـه
ممــا هــو حمــرم علــيكم  , لكــم مجيــع مــا حــرَّم علــيكم؟ لكــن مــا دعــت إليــه الضــرورة بســبب اجملاعــة

ون عـــن ســبيل اهللا أشـــياعهم يف حتليـــل وإنَّ كثــريًا مـــن الضـــالني ليضــل. فإنـــه مبــاح لكـــم, كامليتــة
هــو أعلــم مبــن جتــاوز  -أيهــا الرســول-إن ربــك . احلــرام وحتــرمي احلــالل بــأهوائهم؛ جهــال مــنهم

  .وهو الذي يتوىل حسابه وجزاءه, حده يف ذلك

  
  )120(وا يـَْقَرتُِفوَن َوَذُروا ظَاِهَر اِإلمثِْ َوبَاِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اِإلْمثَ َسُيْجَزْوَن ِمبَا َكانُ  

إن الــذين يفعلــون . مــا كــان منهــا عالنيــة ومــا كــان ســرًّا, مجيــع املعاصــي -أيهــا النــاس-واتركــوا 
م   .بسبب ما كانوا يعملونه من السيئات; املعاصي سيعاقبهم ر

  
شََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم َوال تَْأُكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكْر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ ال 

  )121(لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن 

كامليتـة ومـا , من الذبائح اليت مل يذكر اسم اهللا عليها عنـد الـذبح -أيها املسلمون-وال تأكلوا 
. ح خلــروج عــن طاعــة اهللا تعــاىلوإن األكــل مــن تلــك الــذبائ, وغــري ذلــك, ذبــح لألوثــان واجلــن

, وإن مــردة اجلــن لَيـُْلقــون إىل أوليــائهم مــن شــياطني اإلنــس بالشــبهات حــول حتــرمي أكــل امليتــة
م أن يقولوا للمسلمني يف جداهلم معهم إنكـم بعـدم أكلكـم امليتـة ال تـأكلون مـا قتلـه : فيأمرو
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فـأنتم وهـم يف  -ن يف حتليل امليتةأيها املسلمو -وإن أطعتموهم , بينما تأكلون مما تذحبونه, اهللا
  .الشرك سواء

  
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَيْ   َس أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَـيـْ

َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن    )122(ِخبَارٍِج ِمنـْ

ــا يف الضــاللة هالكــا حــائراأ ووفقنــاه التبــاع , وهــديناه لــه, فأحيينــا قلبــه باإلميــان, َومــن كــان ميًت
, كمـن مثلـه يف اجلهـاالت واألهـواء والضـالالت املتفرقـة, فأصبح يعيش يف أنـوار اهلدايـة, رسله

وكمــا خــذلُت هــذا الكــافر الــذي , ال يهتــدي إىل منفــذ وال خملــص لــه ممــا هــو فيــه؟ ال يســتويان
ـــُت لـــه ســـوء عملـــه -أيهـــا املؤمنـــون-ادلكم جيـــ ـــُت للجاحـــدين أعمـــاهلم , فـــرآه حســـًنا, فزيـَّْن زيـَّْن

  .ليستوجبوا بذلك العذاب; السيئة

  
 ا َيْشُعُرونَ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُجمْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما َميُْكُروَن ِإالَّ بِأَنُفِسِهْم َومَ  
)123(  

جعلنـا يف  , مـن الصـدِّ عـن ديـن اهللا تعـاىل" مكة"ومثل هذا الذي حصل ِمن زعماء الكفار يف 
ومـــا يكيـــدون إال , ليمكـــروا فيهـــا بالصـــد عـــن ديـــن اهللا; كـــل قريـــة جمـــرمني يتـــزعمهم أكـــابرهم

  .وما حيُِسُّون بذلك, أنفسهم

  
َتى ِمْثَل َما أُوِيتَ ُرُسُل اللَِّه اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل َوِإَذا َجاَءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُؤْ  

  )124(رَِسالََتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َكانُوا َميُْكُروَن 

 عليـــه حجـــة ظـــاهرة علـــى نبـــوة حممـــد صـــلى اهللا" مكـــة"وإذا جـــاءت هـــؤالء املشـــركني مـــن أهـــل 
لــن نصــدِّق بنبوتــه حــىت يعطينــا اهللا مــن النبــوة واملعجــزات مثــل مــا : قــال بعــض كــربائهم, وســلم

بالـذين : اهللا أعلـم حيـث جيعـل رسـالته أي: فـردَّ اهللا تعـاىل علـيهم بقولـه. أعطى رسله السابقني
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يف  وهلـم عـذاب موجـع, سـينال هـؤالء الطغـاة الـذل. هم أهل حلمل رسالته وتبليغهـا إىل النـاس
  .بسبب كيدهم لإلسالم وأهله; نار جهنم

  
َرجاً  َفَمْن يُرِْد اللَُّه َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيِّقًا حَ  

َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء َكَذِلَك َجيَْعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَّ    )125(ِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن َكَأمنَّ

ومــن يشــأ أن يضــله جيعــل , فمــن يشــأ اهللا أن يوفقــه لَقبــول احلــق يشــرح صــدره للتوحيــد واإلميــان
كحــال َمــن يصــعد يف طبقــات اجلــو , صــدره يف حــال شــديدة مــن االنقبــاض عــن قَبــول اهلــدى

ضـــيق وكمـــا جيعـــل اهللا صـــدور الكـــافرين شـــديدة ال. فيصـــاب بضـــيق شـــديد يف التـــنفس, العليـــا
  .كذلك جيحل العذاب على الذين ال يؤمنون به, واالنقباض

  
  )126(َوَهَذا ِصرَاُط َربَِّك ُمْسَتِقيماً َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن  

قـــد بينَّـــا . هـــو الطريـــق املوصـــل إىل رضـــا ربـــك وجنتـــه -أيهـــا الرســـول-وهـــذا الـــذي بيـَّنَّـــاه لـــك 
  .ل العقول الراجحةالرباهني ملن يتذكر من أه

  
ْم َوُهَو َولِيـُُّهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن     )127(َهلُْم َداُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ

ــم جــل وعــال يــوم القيامــة دار الســالمة واألمــان مــن كــل مكــروه وهــي اجلنــة , للمتــذكرين عنــد ر
  .بسبب أعماهلم الصاحلة; وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم جزاًء هلم

  
يعًا يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َقْد اْسَتْكثـَْرُمتْ ِمْن اِإلنِس َوقَاَل أَْولَِياُؤُهْم ِمْن اِإلنِس َربـَّ وَ   َنا يـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ

 َما اْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا قَاَل النَّاُر َمثْـَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ 
  )128(َشاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم 
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يــا : يــوم حيشــر اهللا تعــاىل الكفــار وأوليــاءهم مــن شــياطني اجلــن فيقــول -أيهــا الرســول-واذكــر 
ربنا قد انتفع بعضـنا : وقال أولياؤهم من كفار اإلنس, معشر اجلن قد أضللتم كثريًا من اإلنس

النــار : قــال اهللا تعــاىل هلــم, ْلتَــه لنــا بانقضــاء حياتنــا الــدنياوبلغنــا األجــل الــذي أجَّ , مــن بعــض
إال َمـــن شـــاء اهللا عـــدم خلـــوده فيهـــا مـــن عصـــاة , مكـــان إقـــامتكم خالـــدين فيهـــا: أي, مثـــواكم
  .عليم جبميع أمور عباده, إن ربك حكيم يف تدبريه وصنعه. املوحدين

  
  )129(َكانُوا َيْكِسُبوَن وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمَني بـَْعضاً ِمبَا   

نســلِّط الظــاملني مــن اإلنــس , فكــانوا أوليــاء هلــم, وكمــا ســلَّْطنا شــياطني اجلــن علــى كفــار اإلنــس
  .بسبب ما يعملونه من املعاصي; بعضهم على بعض يف الدنيا

  
يَاِيت َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواِإلنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ 

نـَْيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنـَُّهْم َكانُوا كَ  اِفرِيَن َهَذا قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى أَنُفِسَنا َوَغرَّتْـُهْم اْحلََياُة الدُّ
)130(  

علـى أنَّ  وظاهر النصوص يدلُّ -أمل يأتكم رسل من مجلتكم , أيها املشركون من اجلن واإلنس
خيــربونكم بآيــايت الواضــحة املشــتملة علــى األمــر والنهــي وبيــان اخلــري , -الرســل مــن اإلنــس فقــط

َشـِهْدنا : وحيذرونكم لقاء عذايب يف يوم القيامة؟ قال هؤالء املشركون من اإلنس واجلـن, والشر
دعت وخــ, فكــذبناهم, وأنــذرونا لقــاء يومنــا هــذا, علــى أنفســنا بــأن رســلك قــد بلغونــا آياتــك

ـــم كـــانوا جاحـــدين وحدانيـــة اهللا , هـــؤالء املشـــركني زينـــُة احليـــاة الـــدنيا وشـــهدوا علـــى أنفســـهم أ
  .تعاىل ومكذبني لرسله عليهم السالم

  
  )131(َذِلَك َأْن َملْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن  
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وهــو مل تبلغــه , لــئال يؤاَخــَذ أحــد بظلمــه, الكتــب إمنــا أعــذرنا إىل الثقلــني بإرســال الرســل وإنــزال
بنا أحًدا إال بعد إرسال الرسل إليهم, ولكن أعذرنا إىل األمم, دعوة   .وما عذَّ

  
  )132(َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن  

. وجيازيـه عليهـا, يبلِّغـه اهللا إياهـا, لـهولكل عامل يف طاعة اهللا تعاىل أو معصيته مراتـب مـن عم
  .بغافل عما يعمل عباده -أيها الرسول-وما ربك 

  
ْن َوَربَُّك اْلَغِينُّ ُذو الرَّْمحَِة ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بـَْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما أَنَشَأُكْم مِ  

  )133(ُذرِّيَِّة قـَْوٍم آَخرِيَن 

, وكــل خلقــه حمتــاجون إليــه, هــو الغــين وحــده, الــذي أمــر النــاس بعبادتــه -الرســول أيهــا-وربــك 
وأوجــد قوًمــا غــريكم خيلفــونكم مــن بعــد , لــو أراد ألهلككــم, وهــو ســبحانه ذو الرمحــة الواســعة

  .كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم, ويعملون بطاعته تعاىل, فنائكم

  
  )134(أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن  ِإنَّ َما تُوَعُدوَن آلٍت َوَما 

ولـــن , مـــن العقـــاب علـــى كفـــركم واقـــع بكـــم -أيهـــا املشـــركون  -إن الـــذي يوعـــدكم بـــه ربكـــم 
  .وإن صرمت ترابًا وعظاًما, فهو قادر على إعادتكم, تُعِجزوا ربكم هربًا

  
اِر ِإنَُّه ال  ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمونَ   َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

  )135(يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن 
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يا قوم اعملوا على طريقتكم فإين عامل على طريقيت اليت شرعها يل ريب :  -أيها الرسول-قل 
َمِن الـذي تكـون لـه العاقبـة احلسـنة؟ إنـه  -عند حلول النقمة بكم-جل وعال فسوف تعلمون 

  .فأشرك مع اهللا غريه, اهللا تعاىل واجلنة َمن جتاوز حده وظلم ال يفوز برضوان

  
ئَِنا َفَما َكاَن َوَجَعُلوا لِلَِّه ِممَّا َذرََأ ِمْن احلَْْرِث َواألَنـَْعاِم َنِصيبًا فـََقالُوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكا 

  )136(لِلَِّه فـَُهَو َيِصُل ِإَىل ُشرََكائِِهْم َساَء َما َحيُْكُموَن  ِلُشرََكائِِهْم َفال َيِصُل ِإَىل اللَِّه َوَما َكانَ 

جزًءا مما خلق من الزروع والثمار واألنعام يقدمونـه للضـيوف  -جلَّ وعال-وجعل املشركون هللا 
فمـا كـان , وجعلـوا قسـًما آخـر مـن هـذه األشـياء لشـركائهم مـن األوثـان واألنصـاب, واملساكني

ومـا كـان خمصصـا هللا تعـاىل فإنـه , وال يصل إىل اهللا, إنه يصل إليها وحدهاخمصًصا لشركائهم ف
  .بئس حكم القوم وقسمتهم. يصل إىل شركائهم

  
ينَـُهْم َوَلْو وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثٍري ِمْن اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل أَْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيـُْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم دِ  

  )137(اللَُّه َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن َشاَء 

ولشـــركائهم , وكمـــا زيـَّــن الشـــيطان للمشـــركني أن جيعلـــوا هللا تعـــاىل مـــن احلـــرث واألنعـــام نصـــيًبا
ليوقعــوا هــؤالء اآلبــاء ; زيَّنــت الشــياطني لكثــري مــن املشــركني قـَْتــَل أوالدهــم خشــية الفقــر, نصــيًبا

فيضـلوا , وليخلطـوا علـيهم ديـنهم فيلتـبس, حرم اهللا قتلها إال بـاحلق يف اهلالك بقتل النفس اليت
, ولكنه قدَّر ذلك لعلمـه بسـوء حـاهلم ومـآهلم, ولو شاء اهللا أال يفعلوا ذلك ما فعلوه, ويهلكوا
م فيما يفرتون من كذب -أيها الرسول-فاتركهم    .فسيحكم اهللا بينك وبينهم, وشأ

  
َحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَها ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَنـَْعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها َوقَاُلوا َهِذِه أَنـَْعاٌم وَ  

َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن    )138(َوأَنـَْعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم اللَِّه َعَليـْ
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ِمــن  -حســب ادعــائهم-إال َمــن يــأذنون لــه ال يأكلهــا , هــذه إبــل وزرع حــرام: وقــال املشــركون
ــا واحلمــُل عليهــا حبــال مــن , وهــذه إبــل ُحرِّمــت ظهورهــا. ســدنة األوثــان وغــريهم فــال حيــل ركو

ا. األحوال فعلوا ذلك كذبًا . وهذه إبل ال َيذكرون اسم اهللا تعاىل عليها يف أي شأن من شئو
  .ن كذٍب عليه سبحانهسيجزيهم اهللا بسبب ما كانوا يفرتون م, منهم على اهللا

  
ْم ِفيِه َوقَاُلوا َما ِيف بُطُوِن َهِذِه األَنـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوُحمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن َمْيَتًة فـَهُ  

  )139(ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم 

, إذا ولـد حيًّـا, وحمـرم علـى نسـائنا, من أجنَّة مبـاح لرجالنـاما يف بطون األنعام : وقال املشركون
سيعاقبهم اهللا إذ شرَّعوا ألنفسهم من التحليـل والتحـرمي مـا مل يـأذن . ويشركون فيه إذا ولد ميًتا

م, إنه تعاىل حكيم يف تدبري أمور خلقه. به اهللا   .عليم 

  
ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهْم اللَُّه اْفِرتَاًء َعَلى اللَِّه َقْد َضلُّوا َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَْوالَدُهْم َسَفهاً  

  )140(َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن 

وحرمــوا مــا رزقهــم اهللا كــذبًا , قــد خســر وهلــك الــذين قتلــوا أوالدهــم لضــعف عقــوهلم وجهلهــم
فالتحليـــل والتحـــرمي مـــن . رشـــادومـــا كـــانوا مـــن أهـــل اهلـــدى وال, قـــد بـَُعـــدوا عـــن احلـــق. علـــى اهللا

ولــيس ألحــد مــن , واحلــرام مــا حرَّمــه اهللا, واحلــالل مــا أحلــه اهللا, خصــائص األلوهيــة يف التشــريع
  .َخْلقه فرًدا كان أو مجاعة أن يشرع لعباده ما مل يأذن به اهللا

  
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل   َوالزَّرَْع ُخمَْتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتوَن َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوال ُتسْ  ًا َوَغيـْ رُِفوا ِإنَُّه ال َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِ
  )141(حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني 
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, منها ما هو مرفـوع عـن األرض كاألعنـاب: م بساتنيواهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أوجد لك
والزيتـــون , متنوًعـــا طعمـــه, ولكنـــه قـــائم علـــى ســـوقه كالنخـــل والـــزرع, ومنهـــا مـــا هـــو غـــري مرفـــوع
ًا منظــره وأعطــوا , ِمــن مثــره إذا أمثــر -أيهــا النــاس-كلــوا . وخمتلًفــا مثــره وطعمــه, والرمــان متشــا

ال تتجـــاوزوا حـــدود االعتـــدال يف إخـــراج املـــال و , زكاتـــه املفروضـــة علـــيكم يـــوم حصـــاده وقطافـــه
  .إنه تعاىل ال حيب املتجاوزين حدوده بإنفاق املال يف غري وجهه. وأكل الطعام وغري ذلك

  
وٌّ  َعدُ َوِمْن األَنـَْعاِم َمحُوَلًة َوفـَْرشًا ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكمْ  

  )142(ُمِبٌني 

ومنهــا مـا هــو مهيَّـأ لغــري , وأوجـد مـن األنعــام مـا هــو مهيَّـأ للحمــل عليـه لكـربه وارتفاعــه كاإلبـل
كلــوا ممــا أباحــه اهللا لكــم وأعطــاكموه مــن هــذه , احلمــل لصــغره وقربــه مــن األرض كــالبقر والغــنم

إن الشـيطان . ل املشـركونكمـا فعـ, وال حترموا ما أحلَّ اهللا منها اتباًعا لطـرق الشـيطان, األنعام
  .لكم عدو ظاهر العداوة

  
مَّا اْشَتَمَلْت َمثَانَِيَة أَْزَواٍج ِمْن الضَّْأِن اثـْنَـْنيِ َوِمْن اْلَمْعِز اثـْنَـْنيِ ُقْل أَالذََّكَرْيِن َحرََّم أَْم األُنـْثـَيَـْنيِ أَ  

  )143(َصاِدِقَني َعَلْيِه أَْرَحاُم األُنثـَيَـْنيِ نـَبُِّئوِين ِبِعْلٍم ِإْن ُكنُتْم 

, أربعـة منهـا مـن الغـنم: هذه األنعام اليت رزقها اهللا عباده من اإلبل والبقر والغنم مثانية أصناف
هـل َحـرَّم : ألولئـك املشـركني -أيها الرسـول-قل . واملعز ذكورًا وإناثًا, وهي الضأن ذكورًا وإناثًا

ــم ال حيرمــون كــل ذكــر مــن ; كفقــد كــذبوا يف ذلــ, نعــم: اهللا الــذكرين مــن الغــنم؟ فــإن قــالوا أل
; فقــد كــذبوا أيًضــا, نعــم: هــل َحــرَّم اهللا األنثيــني مــن الغــنم؟ فــإن قــالوا: وقــل هلــم, الضــأن واملعــز

ــم ال حيرمــون كــل أنثــى مــن ولــد الضــأن واملعــز هــل َحــرَّم اهللا مــا اشــتملت عليــه : وقــل هلــم, أل
ـــم ال ; فقـــد كـــذبوا أيًضـــا, عـــمن: أرحـــام األنثيـــني مـــن الضـــأن واملعـــز مـــن احلمـــل؟ فـــإن قـــالوا أل

وين بعلــم يــدل علــى صــحة مــا ذهبــتم إليــه, حيرمــون كــل َمحْــل ِمــن ذلــك إن كنــتم صــادقني , خــربِّ
  .فيما تنسبونه إىل ربكم
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َعَلْيِه أَْرَحاُم َوِمْن اِإلِبِل اثـْنَـْنيِ َوِمْن اْلبَـَقِر اثـْنَـْنيِ ُقْل أَالذََّكَرْيِن َحرََّم أَْم األُنثـَيَـْنيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت  

ََذا َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا لِ  ُيِضلَّ األُنثـَيَـْنيِ أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكْم اللَُّه ِ
  )144(النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

. واثنـان مـن البقـر ذكـورًا وإناثًــا, هـي اثنـان مـن اإلبــل ذكـورًا وإناثًـا: واألصـناف األربعـة األخـرى
أَحرَّم اهللا الذكرين أم األنثيني؟ أم حرَّم ما اشتملت عليـه : ألولئك املشركني -أيها الرسول-قل 

ـــذا التحـــرمي , أرحـــام األنثيـــني ذكـــورًا وإناثًـــا؟ أم كنـــتم أيهـــا املشـــركون حاضـــرين إذ وصـــاكم الـــد 
ليصــرف النــاس جبهلــه عــن طريــق ; فــال أحــد أشــد ظلًمــا ممــن اختلــق علــى اهللا الكــذب, لألنعــام
  .وأضلَّ الناس, فكذب على ربه, إن اهللا تعاىل ال يوفق للرشد َمن جتاوز حدَّه. اهلدى

  
أَْو َدمًا َمْسُفوحًا أَْو ُقْل ال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرَّمًا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة  

َر بَاٍغ َوال َعاٍد فَِإنَّ رَ  بََّك َغُفوٌر حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ لَِغْريِ اللَِّه ِبِه َفَمْن اْضطُرَّ َغيـْ
  ) 145(َرِحيٌم 

لــه ممــا تــذكرون إين ال أجــد فيمــا أوحــى اهللا إيلَّ شــيًئا حمرًمــا علــى مــن يأك:  -أيهــا الرســول-قــل 
أو يكــون حلــم , أو يكــون دًمــا مراقًــا, إال أن يكــون قــد مــات بغــري تذكيــة, أنــه ُحــرِّم مــن األنعــام

كما إذا كان املذبوح قد ; أو الذي كانت ذكاته خروًجا عن طاعة اهللا تعاىل, خنزير فإنه جنس
بب اجلــوع فمــن اضــطر إىل األكــل مــن هــذه احملرمــات بســ. ذكــر عليــه اســم غــري اهللا عنــد الــذبح

, فــإن اهللا تعــاىل غفــور لـــه, وال متجــاوز حــد الضــرورة, الشــديد غــري طالــب بأكلــه منهــا تلــذًذا
, وخملـب مـن الطـري, بالسنة حترمي كل ذي ناب مـن السـباع -فيما بعد  -وقد ثبت . رحيم به

  .والكالب, واحلمر األهلية

  
اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما  َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمنْ 

  )146(َمحََلْت ظُُهوُرُمهَا أَْو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيـَْناُهْم بِبَـْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن 
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وهـو كـل مـا : مـن البهـائم والطـري هلـؤالء املشـركني مـا حرمَّنـا علـى اليهـود -أيها الرسول-واذكر 
إال مـــا َعِلـــق مـــن الشـــحم , وشـــحوم البقـــر والغـــنم, مل يكـــن مشـــقوق األصـــابع كاإلبـــل والنَّعـــام

ذلــك التحــرم املــذكور علــى . أو اخــتلط بعظــم األْليــة واجلنــب وحنــو ذلــك, بظهورهــا أو أمعائهــا
  .ا أخربنا به عنهموإنَّا لصادقون فيم, اليهود عقوبة ِمنَّا هلم بسبب أعماهلم السيئة

  
بُوَك فـَُقْل َربُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعٍة َوال يـَُردُّ بَْأُسُه َعْن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمَني     )147(فَِإْن َكذَّ

ربكــم جــل : فقــل هلــم, وغــريهم, خمــالفوك مــن املشــركني واليهــود -أيهــا الرســول-فــإن كــذبك 
واجرتحـوا , فاكتسـبوا الـذنوب, وم الـذين أجرمـواوال يُـْدفع عقابـه عـن القـ, وعال ذو رمحة واسـعة

ديد هلم ملخالفتهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم. السيئات   .ويف هذا 

  
 َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّبَ  

ِهْم َحىتَّ َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِ 
  )148(َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َختُْرُصوَن 

وأن ال حنـرم شــيًئا ِمـن دونــه مــا  -حنــن وآباؤنــا-لــو أراد اهللا أن ال نشـرك : سـيقول الــذين أشـركوا
ـــا , وردَّ اهللا علـــيهم ببيــان أن هــذه الشـــبهة قــد أثارهـــا الكفــار ِمــن قـــبلهم ,فعلنــا ذلــك بوا  وكــذَّ
ــم عـذاب اهللا, واسـتَمرُّوا علــى ذلـك, دعـوة رســلهم هــل : -أيهــا الرسـول-قــل هلـم . حــىت نـزل 

, وفيمـــا زعمـــتم مـــن أن اهللا قـــد شـــاء لكـــم الكفـــر, فيمـــا حـــرَّمتم مـــن األنعـــام واحلـــرث-عنـــدكم 
مــن علــم صــحيح فتظهــرره لنــا؟ إن تتبعــون يف أمــور هــذا الــدين إال  -لكــم ورضــيه مــنكم وأحبــه

  .وإن أنتم إال تكذبون, جمرد الظن

  
ُة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني     )149(ُقْل فَِللَِّه احلُْجَّ
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ــا ظنــونكم: هلــم -أيهــا الرســول-قــل  ء فلــو شــا, فللــه جــل وعــال احلجــة القاطعــة الــيت يقطــع 
  .لوفَّقكم مجيًعا إىل طريق االستقامة

  
ِبْع ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اللََّه َحرََّم َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال تـَتَّ  

بُوا بِآيَاتَِنا َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َوهُ  ْم يـَْعِدُلوَن َأْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ   )150(ْم ِبَرِِّ

هـاتوا شـهداءكم الـذين يشـهدون أن اهللا تعـاىل هـو الـذي : هلـؤالء املشـركني -أيهـا الرسـول-قل 
وال توافق الـذين , فال تصدقهم -كذبًا وزورًا-فإن شهدوا , حرَّم ما حرَّمتم من احلرث واألنعام

وحتليــل مــا حــرم , مــن حتــرمي مــا أحــل اهللافكــذبوا بآيــات اهللا فيمــا ذهبــوا إليــه , حكَّمــوا أهــواءهم
م يشـــركون , وال تتبـــع الـــذين ال يصـــدقون باحليـــاة اآلخـــرة وال يعملـــون هلـــا, اهللا والـــذين هـــم بـــر

  .فيعبدون معه غريه

  
َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم  ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  

َها َوَما َبَطَن َوال تـَْقتـُُلوا ا لنـَّْفَس ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
  )151(الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن 

أن ال تشركوا معه شيًئا مـن خملوقاتـه : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: هلم -أيها الرسول-قل 
, وغــري ذلــك, كــاخلوف والرجــاء والــدعاء, بــل اصــرفوا مجيــع أنــواع العبــادة لــه وحــده, يف عبادتــه

ن أجـل وال تقتلـوا أوالدكـم ِمـ, وأن حتسنوا إىل الوالـدين بـالرب والـدعاء وحنـو ذلـك مـن اإلحسـان
ومــا كــان , وال تقربــوا مــا كــان ظــاهرًا مــن كبــري اآلثــام, فــإن اهللا يــرزقكم وإيــاهم; فقــر نــزل بكــم

وذلـك يف حـال القصـاص مـن القاتـل أو , وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا قتلها إال باحلق, خفيًّا
ــاكم اهللا عنــه, الــزىن بعــد اإلحصــان أو الــردة عــن اإلســالم إلــيكم  وعهــد, ذلكــم املــذكور ممــا 

  .لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه; وصَّاكم به ربكم, ومما أمركم به, باجتنابه

  
ُه َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن   ُلَغ َأُشدَّ بِاْلِقْسِط ال َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
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ِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب َوِبَعْهِد اللَِّه أَْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها وَ 
  )152(َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 

ا ا أمواله ويـَْنَتِفع  حـىت يصـل إىل , وال تقربوا أيها األوصياء مال اليتيم إال باحلال اليت تصلح 
وأوفـوا الكيـل والـوزن بالعـدل الـذي , فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله ,سن البلوغ ويكون راشًدا
ال , وإذا بـــذلتم جهـــدكم فـــال حـــرج علـــيكم فيمـــا قـــد يكـــون مـــن نقـــص. يكـــون بـــه متـــام الوفـــاء

وإذا قلــتم فتحــرَّوا يف قــولكم العــدل دون ميــل عــن احلــق يف خــرب أو . نكلــف نفًســا إال وســعها
فـال متيلـوا معـه بغـري , ي تعلق به القول ذا قرابة مـنكمولو كان الذ, شهادة أو حكم أو شفاعة

, ذلكــم املتلــوُّ علــيكم مــن األحكــام. وأوفــوا مبــا عهــد اهللا بــه إلــيكم مــن االلتــزام بشــريعته, حــق
  .رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم; وصَّاكم به ربكم

  
ُبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُّ  

  )153(َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

وال تسـلكوا سـبل , ومما وصاكم اهللا به أن هذا اإلسالم هـو طريـق اهللا تعـاىل املسـتقيم فاسـلكوه
قيم هــو ذلكــم التوجــه حنــو الطريــق املســت. وتبعــدكم عــن ســبيل اهللا املســتقيم, فتفــرقكم, الضــالل

  .واجتناب نواهيه, لتتقوا عذابه بفعل أوامره; الذي وصَّاكم اهللا به

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َمتَامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َلَعلَُّهْم   ُمثَّ آتـَيـْ

ْم يـُْؤِمُنوَن    )154(بِِلَقاِء َرِِّ

إن اهللا تعاىل هـو الـذي أتـى موسـى التـوراة متاًمـا لنعمتـه : ؤالء املشركنيهل -أيها الرسول-مث قل 
وهدى وداللة على الطريـق , وتفصيال لكل شيء من أمور دينهم, على احملسنني من أهل ملته

قوا بالبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء; املستقيم ورمحة هلم   .ويعملوا لذلك, رجاء أن يصدِّ
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  )155(ْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَ  

خـريه كثـري فـاتبعوه فيمـا يـأمر , وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم
  .وتظفروا بثوابه, رجاء أن ترمحوا فتنجوا من عذابه; واتقوا اهللا أن ختالفوا له أمرًا, به وينهى عنه

  
َا أُنزَِل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلَني     )156(َأْن تـَُقوُلوا ِإمنَّ

إمنـا أُنـزل الكتـاب مـن السـماء علـى اليهـود : -يـا كفـار العـرب-لـئال تقولـوا ; وأنزلنا هذا القـرآن
ا علم وال معرفة وقد كنا عن قراءة كتبهم يف, والنصارى   .شغل، وحنن ليس لنا 

  
ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم وَ   َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمنـْ ُهًدى أَْو تـَُقوُلوا َلْو أَنَّا أُنزَِل َعَليـْ

َها َسَنْجزِ  ي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنـْ
  )157(اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن 

كمــا أُنــزل علــى اليهــود , لــو أنَّــا أُنــزل علينــا كتــاب مــن الســماء:  -أيهــا املشــركون-ولــئال تقولــوا 
 فقــد جــاءكم كتــاب بلســانكم عــريب, لكنَّــا أشــدَّ اســتقامة علــى طريــق احلــق مــنهم, والنصــارى

فــال أحــد . ورمحــٌة هلــذه األمــة, وذلــك حجــة واضــحة ِمــن ربكــم وإرشــاد إىل طريــق احلــق, مبــني
فهــؤالء املعرضــون ســنعاقبهم !! أشــد ظلًمــا وعــدوانًا ممــن كــذَّب حبجــج اهللا تعــاىل وأعــرض عنهــا

  .وصدِّهم عن سبيلنا, بسبب إعراضهم عن آياتنا; عقابًا شديًدا يف نار جهنم

  
َأْن تَْأتِيَـُهْم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِيتَ َربَُّك أَْو يَْأِيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض  َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ  

َا َخْرياً ُقْل انتَ  ِ ِظُروا آيَاِت َربَِّك ال يَنَفُع نـَْفسًا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَا
  )158(َتِظُروَن ِإنَّا ُمن

هـــل ينتظـــر الـــذين أعرضـــوا وصـــدوا عـــن ســـبيل اهللا إال أن يـــأتيهم ملـــك املـــوت وأعوانـــه لقـــبض 
أو يـأيت بعـض أشـراط , للفصـل بـني عبـاده يـوم القيامـة -أيها الرسـول-أو يايت ربك , أرواحهم
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ــا الدالــة علــى جميئهــا ــا؟ فحــني يكــون ذلــك ال , الســاعة وعالما وهــي طلــوع الشــمس مــن مغر
ــاي وال يُقبــل منهــا إن كانــت مؤمنــة كســب عمــل , إن مل تكــن آمنــت مــن قبــل, نفــع نفســا إميا

لتعلمـوا ; انتظـروا جمـيء ذلـك:  -أيهـا الرسـول-قـل هلـم . صاحل إن مل تكن عاملة به قبل ذلـك
  .إنا منتظرون ذلك, واملسيء من احملسن, احملق من املبطل

  
َا أَْمُرُهْم ِإَىل اللَِّه ُمثَّ يـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا َكانُوا ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكا  ُهْم ِيف َشْيٍء ِإمنَّ نُوا ِشَيعاً َلْسَت ِمنـْ

  )159(يـَْفَعُلوَن 

فأصــبحوا فرقــا , إن الــذين فرقــوا ديــنهم بعــد مــا كــانوا جمتمعــني علــى توحيــد اهللا والعمــل بشــرعه
, مث خيـربهم بأعمــاهلم, هـم إىل اهللا تعــاىلإمنـا حكم, بـريء مــنهم -أيهــا الرسـول-إنـك , وأحزابـا

  .ويعاقب املسيء بإساءته, فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه

  
ُموَن َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاِهلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم ال يُْظلَ  
)160(  

ومـن لقـي ربـه , مة حبسنة من األعمال الصاحلة فله عشر حسـنات أمثاهلـامن لقي ربه يوم القيا
  .وهم ال يظلمون مثقال ذرة, بسيئة فال يعاقب إال مبثلها

  
رِِكَني ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمشْ  
)161(   

, إنــين أرشـــدين ريب إىل الطريــق القـــومي املوصــل إىل جنتـــه: هلــؤالء املشـــركني -أيهــا الرســـول-قــل 
وما  , وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السالم, وهو دين اإلسالم القائم بأمر الدنيا واآلخرة

  .كان إبراهيم عليه السالم من املشركني مع اهللا غريه
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  )162(َوَحمَْياي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي 

, ال لألصـنام, ذحبـي هللا وحـده: أي, ونسـكي, إن صاليت: هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
, وعلــى غــري امســه كمــا تفعلــون, وال لغــري ذلــك ممــا تذحبونــه لغــري اهللا, وال للجــن, وال لألمــوات

  .وحيايت ومويت هللا تعاىل رب العاملني

  
  )163(ال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني  

وبــذلك التوحيــد اخلــالص أمــرين , ال شــريك لــه يف ألوهيتــه وال يف ربوبيتــه وال يف صــفاته وأمسائــه
  .ريب جل وعال وأنا أول من أقر وانقاد هللا من هذه األمة

  
َر اللَِّه أَْبِغي َربّاً   َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُقْل َأَغيـْ َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

  )164(ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن 

الكــه ومــدبره؟ وال يعمــل وهــو خــالق كــل شــيء وم, أغــري اهللا أطلــب إهلــا:  -أيهــا الرســول-قــل 
مث إىل ربكــم , وال حتمــل نفــس آمثــة إمث نفــس أخــرى, أي إنســان عمــال ســيئا إال كــان إمثــه عليــه

  .فيخربكم مبا كنتم ختتلفون فيه من أمر الدين, معادكم يوم القيامة

  
ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم  َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اَألْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاتٍ   لَِيبـْ

  )165(ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم 

, واهللا ســـــبحانه هــــــو الــــــذي جعلكـــــم ختلفــــــون مــــــن ســـــبقكم يف األرض بعــــــد أن أهلكهــــــم اهللا
ورفــع حكــم يف الــرزق والقــوة فــوق بعــض , لتعمروهــا بعــدهم بطاعــة ربكــم; واســتخلفكم فيهــا

إن ربــك ســريع . فيظهــر للنــاس الشــاكر مــن غــريه, يبلــوكم فيمــا أعطــاكم مــن نعمــهل, درجــات
رحـيم , وإنه لغفور ملـن آمـن بـه وعمـل صـاحلا وتـاب مـن املوبقـات, العقاب ملن كفر به وعصاه

  .والغفور والرحيم امسان كرميان من أمساء اهللا احلسىن, به
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  سورة األعراف - 7

  
  

  )1(املص 

  .وف املقطَّعة يف أول سورة البقرةسبق الكالم على احلر 

  
  )2(ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتُنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني   

فال يكن يف صـدرك شـك منـه يف أنـه  -أيها الرسول-هذا القرآن كتاب عظيم أنزله اهللا عليك 
لتخوف به الكـافرين وتـذكر ; إبالغه واإلنذار به، أنزلناه إليكأنزل من عند اهللا، وال تتحرج يف 

  .املؤمنني

  
  )3(اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء قَِليًال َما َتذَكَُّروَن  

ثــال األوامــر واجتنــاب مــا أُنــزل إلــيكم مــن ربكــم مــن الكتــاب والســنة بامت -أيهــا النــاس-اتبعــوا 
إنكـم قلـيال مـا تتعظـون، . النواهي، وال تتبعوا من دون اهللا أولياء كالشياطني واألحبار والرهبـان

  .وتعتربون، فرتجعون إىل احلق

  
  )4(وََكْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتاً أَْو ُهْم قَائُِلوَن  
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هــا بســبب خمالفــة رســلنا وتكــذيبهم، فــأعقبهم ذلــك خــزي الــدنيا وكثــري مــن القــرى أهلكنــا أهل
ارًا وَخصَّ اهللا . موصوال بذلِّ اآلخرة، فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليال ومرة وهم نائمون 

ما وقتان للسكون واالسرتاحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد; هذين الوقتني   .أل

  
  )5(ُهْم بَْأُسَنا ِإالَّ َأْن قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمَني َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاءَ  

ــم حقيقــون بالعــذاب  فمــا كــان قــوهلم عنــد جمــيء العــذاب إال اإلقــرار بالــذنوب واإلســاءة، وأ
م   .الذي نزل 

  
  )6(فـََلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلَني  

ـــا مـــاذ: املرســـلون ـــم، وعمَّ ا أجبـــتم رســـلنا إلـــيكم؟ ولنْســـأَلنَّ املرســـلني عـــن تبلـــيغهم لرســـاالت ر
  .أجابتهم به أممهم

  
  ) 7(فـََلنَـُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِِبَني  

ينـاهم  فَلنُقصَّنَّ على اخللق كلهم ما عملوا بعلم منا ألعماهلم يف الدنيا فيما أمرناهم بـه، ومـا 
  .وما كنا غائبني عنهم يف حال من األحوال عنه،

  
  )8(َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون مبيـزان حقيقـي بالعـدل والقسـط الـذي ال ظلـم فيـه، فمـن 
  .أولئك هم الفائزونف -لكثرة حسناته-ثقلت موازين أعماله 

  
  )9(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِمبَا َكانُوا بِآيَاتَِنا َيْظِلُموَن  
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فأولئك هم الـذين أضـاعوا حظَّهـم مـن رضـوان اهللا  -لكثرة سيئاته-ومن َخفَّْت موازين أعماله 
  .هللا تعاىل وعدم االنقياد هلاتعاىل، بسبب جتاوزهم احلد جبحد آيات ا

  
  )10(َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف اَألْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش قَِليًال َما َتْشُكُروَن  

يف األرض، وجعلناها قرارًا لكم، وجعلنا لكـم فيهـا مـا تعيشـون  -أيها الناس-ولقد مكَّنَّا لكم 
  .لنعم اهللا قليلبه من مطاعم ومشارب، ومع ذلك فشكركم 

  
ُكْن ِمْن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ يَ  

  )11(السَّاِجِديَن 

مث صـوَّرناه علـى هيئتـه املفضـلة  -وهو أبوكم آدم مـن العـدم-ولقد أنعمنا عليكم خبلق أصلكم 
إكراًمـا واحرتاًمـا وإظهـارًا -على كثري مـن اخللـق، مث أمرنـا مالئكتنـا علـيهم السـالم بالسـجود لـه 

; فســـجدوا مجيًعـــا، لكـــنَّ إبلـــيس الـــذي كـــان معهـــم مل يكـــن مـــن الســـاجدين آلدم -لفضــل آدم
  .حسًدا له على هذا التكرمي العظيم

  
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني  قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَالَ     )12(أَنَا َخيـْ

أنـا : ما منعـك أال تسـجد إذ أمرتـك؟ فقـال إبلـيس: قال تعاىل منكرًا على إبليس تـَْرَك السجود
  .فرأى أن النار أشرف من الطني. وهو خملوق من طني, ألين خملوق من نار; أفضل منه خلًقا

  
َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيَها فَاْخرُْج ِإنََّك ِمْن الصَّاِغرِيَن  قَاَل فَاْهِبطْ     )13(ِمنـْ

إنـك مـن , فـاخرج مـن اجلنـة, فما يصح لك أن تتكرب فيهـا, فاهبط من اجلنة: قال اهللا إلبليس
  .الذليلني احلقريين
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َعثُوَن     )14(قَاَل أَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

وذلك ألمتكن من ; أمهلين إىل يوم البعث: حينما يئس من رمحته -جل وعال- قال إبليس هللا
  .إغواء َمن أقدر عليه من بين آدم

  
  )15(قَاَل ِإنََّك ِمْن اْلُمنَظرِيَن  

إذ ميـــوت , إنـــك ممـــن كتبـــُت علـــيهم تـــأخري األجـــل إىل النفخـــة األوىل يف القـــرن: قــال اهللا تعـــاىل
  .اخللق كلهم

  
  )16(ْغَويـَْتِين َألقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم قَاَل فَِبَما أَ  

, فبســـبب مـــا أضـــللتين ألجتهـــدنَّ يف إغـــواء بـــين آدم عـــن طريقـــك القـــومي: قـــال إبلـــيس لعنـــه اهللا
م عليه م عن اإلسالم الذي فطر َّ   .وألصدَّ

  
ِِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوال جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن  ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعنْ   أَْميَا
)17(  

وأرغـبهم يف , وُأحسِّـن هلـم الباطـل, فأصدهم عن احلق, مث آلتينَّهم من مجيع اجلهات واجلوانب
  .وال جتد أكثر بين آدم شاكرين لك نعمتك, وأشككهم يف اآلخرة, الدنيا

  
َها َمذْ   ُهْم َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعَني قَاَل اْخرُْج ِمنـْ   )18(ُءوماً َمْدُحوراً َلَمْن تَِبَعَك ِمنـْ

ألمألنَّ جهنم منك وممن تبعك من بين , اخرج من اجلنة ممقوتًا مطروًدا: قال اهللا تعاىل إلبليس
  .آدم أمجعني
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 تــأكال مــن مثــرة وال, فُكــال مــن مثارهــا حيــث شــئتما, ويــا آدم اســكن أنــت وزوجــك حــواء اجلنــة
  .فإن فعلتما ذلك كنتما من الظاملني املتجاوزين حدود اهللا, )َعيَّنها هلما(شجرة 

  
ْن َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا مِ  

  )19(الظَّاِلِمَني 

آلدم وحواء وسوسة إليقاعهما يف معصية اهللا تعاىل باألكل مـن تلـك الشـجرة فألقى الشيطان 
امهــا اهللا عنهــا مــا; الــيت  وقــال هلمــا يف حماولــة , لتكــون عاقبتهمــا انكشــاف مــا ُســرت مــن عورا

ما اكما ربكما عن األكل ِمن مثر هـذه الشـجرة ِمـن أجـل أن ال تكونـا مَلكـني: املكر  , إمنا 
  .كونا من اخلالدين يف احلياةوِمن أجل أن ال ت

  
ُهَما ِمْن َسْوآَِِما َوقَاَل َما نـََهاُكَما َربُُّكَما   َعْن فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُما َما ُوورَِي َعنـْ

  )20(َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو َتُكونَا ِمْن اْخلَاِلِديَن 

, لشيطان آلدم وحواء باهللا إنه ممن ينصح هلما يف مشورته عليهما باألكـل مـن الشـجرةوأقسم ا
  .وهو كاذب يف ذلك

  
  )21(َوقَاَمسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحَني  

, وأقسم الشيطان آلدم وحواء باهللا إنه ممن ينصح هلما يف مشورته عليهما باألكـل مـن الشـجرة
  .وهو كاذب يف ذلك

  
ْجلَنَِّة َدالَُّمهَا ِبُغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق افَ  

ُمِبٌني  َونَاَداُمهَا رَبـُُّهَما َأملَْ أَنـَْهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ 
)22(  
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امهــــا اهللا عــــن االقــــرتاب منهــــا, فجرَّأمهــــا وغرَّمهــــا فلمــــا أكــــال منهــــا , فــــأكال مــــن الشــــجرة الــــيت 
مـا فأخـذا يلزقـان بعـض ورق اجلنـة , وزال مـا سـرتمها اهللا بـه قبـل املخالفـة, انكشفت هلما عورا

ما كما عن األكل من تلك الشج, على عورا ما جل وعال أمل أ : وأقـل لكمـا, رةونادامها ر
إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ ويف هذه اآلية دليل على أن كشـف العـورة مـن عظـائم 

  .مستقَبًحا يف العقول, وأنه كان ومل يزل مستهَجًنا يف الطباع, األمور

  
  )23(ْن اْخلَاِسرِيَن قَاال رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإْن َملْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ مِ  

وإن مل تغفـر لنـا وترمحنـا لنكـونن ممـن , ربنا ظلمنـا أنفسـنا باألكـل مـن الشـجرة: قال آدم وحواء
ـا , وهذه الكلمـات هـي الـيت تلقاهـا آدم مـن ربـه. (أضاعوا حظَّهم يف دنياهم وأخراهم فـدعا 

  ).فتاب اهللا عليه

  
  )24(َلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني قَاَل اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ وَ  

ـــا آدم وحـــواء إلبلـــيس وســـيكون بعضـــكم , اهبطـــوا مـــن الســـماء إىل األرض: قـــال تعـــاىل خماطًب
  .وتتمتعون إىل انقضاء آجالكم, ولكم يف األرض مكان تستقرون فيه, لبعض عدًوا

  
َها ُختَْرُجوَن قَاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن وَ     )25(ِمنـْ

, يف األرض تقضون أيام حياتكم الدنيا: أي, فيها حتيون: قال اهللا تعاىل آلدم وحوَّاء وذريتهما
  .وحيشركم أحياء يوم البعث, ومنها خيرجكم ربكم, وفيها تكون وفاتكم

  
ٌر َذِلَك ِمْن يَا َبِين آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباسًا يـَُوارِي َسْوآِتُكْم َورِ   يشًا َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

  )26(آيَاِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن 
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, ولباًسـا للزينـة والتجمـل, وهـو لبـاس الضـرورة, يا بين آدم قد جعلنا لكم لباًسـا يسـرت عـوراتكم
اهي هــو خــري ولبــاُس تقــوى اهللا تعــاىل بفعــل األوامــر واجتنــاب النــو . وهــو مــن الكمــال والتــنعم

ذلــك الــذي َمــنَّ اهللا بــه علــيكم مــن الــدالئل علــى ربوبيــة اهللا تعــاىل ووحدانيتــه . لبــاس للمــؤمن
ويف ذلـك امتنـان مـن اهللا . فتشـكروا هللا عليهـا, لكـي تتـذكروا هـذه الـنعم; وفضله ورمحتـه بعبـاده

ذه النعم   .تعاىل على َخْلقه 

  
ُهَما لَِباَسُهَما ِلُريِيـَُهَما يَا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكْم الشَّْيطَ   اُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمْن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ

يَن ال يـُْؤِمُنوَن َسْوآَِِما ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء لِلَّذِ 
)27(  

, كمــــا زيَّنهــــا ألبــــويكم آدم وحــــواء, فيــــزين لكــــم املعصــــية,  خيــــدعنَّكم الشــــيطانيــــا بــــين آدم ال
لتنكشــــف هلمــــا ; ينــــزع عنهمــــا لباســــهما الــــذي ســــرتمها اهللا بــــه, فأخرجهمــــا بســــببها مــــن اجلنــــة

مــــا م فاحــــذروهم. عورا ــــا . إن الشــــيطان يــــراكم هــــو وذريتــــه وجنســــه وأنــــتم ال تــــرو إنَّــــا جعلن
ديه, وال يصدقون رسله, ين ال يوحدون اهللالشياطني أولياء للكفار الذ   .وال يعملون 

  
َا ُقْل ِإنَّ اللََّه ال يَْأُمُر بِا  َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا ِ ْلَفْحَشاِء َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليـْ

  )28(أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

وأنـه ممـا أمـر اهللا , فار قبيًحا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنـه ممـا ورثـوه عـن آبـائهموإذا أتى الك
أتقولـون , إن اهللا تعـاىل ال يـأمر عبـاده بقبـائح األفعـال ومسـاوئها:  -أيها الرسول-قل هلم . به

  ما ال تعلمون كذبًا وافرتاًء؟ -أيها املشركون-على اهللا 

  
يَن َكَما َبَدَأُكْم ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط وَ   أَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  )29(تـَُعوُدوَن 
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وأمــركم بــأن ختلصــوا لــه العبــادة يف كــل , أمــر ريب بالعــدل: هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
وأن تؤمنـوا , الطاعة والعبادةوأن تدعوه خملصني له , وخباصة يف املساجد, موضع من مواضعها
وكمــا أن اهللا أوجــدكم مــن العــدم فإنــه قــادر علــى إعــادة احليــاة إلــيكم مــرة . بالبعــث بعــد املــوت

  .أخرى

  
َسُبوَن َفرِيقًا َهَدى َوَفرِيقًا َحقَّ َعَلْيِهْم الضَّالَلُة ِإنـَُّهْم اختََُّذوا الشََّياِطَني َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوحيَْ  
  ) 30(نـَُّهْم ُمْهَتُدوَن أَ 

وفريًقـــا وجبـــت علـــيهم , فريًقـــا وفَّقهـــم للهدايـــة إىل الصـــراط املســـتقيم: جعـــل اهللا عبـــاده فـــريقني
ــم اختـــذوا الشــياطني أوليـــاء مــن دون اهللا, الضــاللة عـــن الطريــق املســـتقيم فأطـــاعوهم جهـــال , إ

م قد سلكوا سبيل اهلداية   .منهم وظًنا بأ

  
وا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني يَا َبِين آَدَم ُخذُ 

)31(  

يا بين آدم كونوا عند أداء كل صالة على حالـة مـن الزينـة املشـروعة مـن ثيـاب سـاترة لعـوراتكم 
وال تتجـــاوزوا حـــدود , هللاوكلـــوا واشـــربوا مـــن طيبـــات مـــا رزقكـــم ا, ونظافـــة وطهـــارة وحنـــو ذلـــك

  .إن اهللا ال حيب املتجاوزين املسرفني يف الطعام والشراب وغري ذلك. االعتدال يف ذلك

  
 اْحلََياِة ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّيت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِيف  

نـَْيا خَ    )32(اِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن الدُّ

َمــن الــذي حــرم علــيكم اللبــاس احلســن الــذي : هلــؤالء اجلهلــة مــن املشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
جعله اهللا تعاىل زينة لكم؟ وَمن الذي حرَّم عليكم التمتع بـاحلالل الطيـب مـن رزق اهللا تعـاىل؟ 

إنَّ مـــا أحلـــه اهللا مـــن املالبـــس والطيبـــات مـــن املطـــاعم : هلـــؤالء املشـــركني -يهـــا الرســـولأ-قـــل 



www.islamguiden.com 

 301

. خالصــة هلــم يــوم القيامــة, واملشــارب حــق للــذين آمنــوا يف احليــاة الــدنيا يشــاركهم فيهــا غــريهم
  .ويفقهون ما مييز هلم, مثل ذلك التفصيل يفصِّل اهللا اآليات لقوم يعلمون ما يبنيِّ هلم

  
َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِ ُقْل ِإمنََّ   اللَِّه ا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  )33(َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما َملْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَاناً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

, مـا كـان منهـا ظـاهرًا, إمنـا َحـرَّم اهللا القبـائح مـن األعمـال: هلـؤالء املشـركني -أيها الرسـول-قل 
فــإن ذلــك جمانــب , وِمــن أعظمهــا االعتــداء علــى النــاس, وَحــرَّم املعاصــي كلهــا, ومــا كــان خفيًّــا

حجـة لفاعـل فإنـه ال , وحرَّم أن تعبـدوا مـع اهللا تعـاىل غـريه ممـا مل يـُنَــزِّل بـه دلـيال وبرهانًـا, للحق
وحتــرمي , كــدعوى أن هللا ولــًدا, وحــرَّم أن تنســبوا إىل اهللا تعــاىل مــا مل يشــرعه افــرتاًء وكــذبًا, ذلــك

  .بعض احلالل من املالبس واملآكل

  
  )34(َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن  

 -علـــيهم الصـــالة والســـالم-علـــى الكفـــر بـــاهللا تعـــاىل وتكـــذيب رســـله ولكـــل مجاعـــة اجتمعـــت 
ــم , فــإذا جــاء الوقــت الــذي وقَّتــه اهللا إلهالكهــم ال يتــأخرون عنــه حلظــة, وقــت حللــول العقوبــة 

  .وال يتقدمون عليه

  
َقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف يَا َبِين آَدَم ِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَاِيت َفَمْن اتـَّ  

  )35(َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

ويبينــون لكـم الرباهــني , يتلــون علـيكم آيــات كتـايب, يـا بـين آدم إذا جــاءكم رسـلي مــن أقـوامكم
فإنه من اتقى سخطي وأصـلح عملـه فـال خـوف علـيهم , على صدق ما جاؤوكم به فأطيعوهم

م من حظوظ الدنيا, يوم القيامة من عقاب اهللا تعاىل   .وال ههم حيزنون على ما فا
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َها أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن   بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ   )36(َوالَِّذيَن َكذَّ

بوا بالــدالئل علــى توحيــد اهللا أولئــك أصــحاب النــار , واســتعَلوا عــن اتباعهــا, والكفــار الــذين كــذَّ
  .ال خيرجون منها أبًدا, فيهاماكثني 

  
اِب َحىتَّ َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه أُْولَِئَك يـََناُهلُْم َنِصيبـُُهْم ِمْن اْلِكتَ  

وِن اللَِّه قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا ِإَذا َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا يـَتَـَوفـَّْونـَُهْم قَاُلوا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمْن دُ 
  )37(َعَلى أَنـُْفِسِهْم أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِفرِيَن 

أولئــك يصــل , أو كــذَّب بآياتــه املنزلــة, ال أحــد أشــد ظلًمــا ممــن اختلــق علــى اهللا تعــاىل الكــذب
ملـــوت حـــىت إذا جـــاءهم ملـــك ا, إلـــيهم حظُّهـــم مـــن العـــذاب ممـــا كتـــب هلـــم يف اللـــوح احملفـــوظ

م مــــن دون اهللا مــــن الشــــركاء : وأعوانـــه يقبضــــون أرواحهــــم قــــالوا هلــــم أيــــن الــــذين كنــــتم تعبــــدو
ـم , ذهبوا عنا: واألولياء واألوثان ليخلِّصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا واعرتفوا على أنفسهم حينئـذ أ

  .كانوا يف الدنيا جاحدين مكذبني وحدانية اهللا تعاىل

  
َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس ِيف النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت  قَاَل اْدُخُلوا ِيف أَُممٍ  

يعاً قَاَلْت ُأْخرَاُهْم ُألوالُهْم َربـََّنا َهُؤالِء َأَضلُّونَا َفآِِْم َعذَ  اباً ِضْعفاً ُأْختَـَها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها مجَِ
  )38(اَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن ال تـَْعَلُموَن ِمْن النَّاِر قَ 

ادخلـــوا النـــار يف مجلـــة مجاعـــات مـــن أمثـــالكم يف :  -هلـــؤالء املشـــركني املفـــرتين-قـــال اهللا تعـــاىل 
كلما دخلت الناَر مجاعٌة من أهل ملة لعنـت , قد سلفت من قبلكم من اجلن واإلنس, الكفر

ـــا ـــا الـــيت ضـــلَّْت باالقتـــداء  ا تالحـــق يف النـــار األولـــون مـــن أهـــل امللـــل الكـــافرة حـــىت إذ, نظري
م, واآلخرون منهم مجيًعا ربنـا هـؤالء هـم الـذين أضـلونا : قال اآلخرون املتبعـون يف الـدنيا لقـاد

م عـــذابًا مضـــاعفا مــن النـــار, عــن احلـــق لكـــل مـــنكم : أي, لكـــل ضــعف: قــال اهللا تعـــاىل, فــآ
هـــا األتبـــاع مــا لكـــل فريـــق مـــنكم مـــن ولكـــن ال تـــدركون أي, ومــنهم عـــذاب مضـــاعف مـــن النــار

  .العذاب واآلالم
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َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَن   َوقَاَلْت أُوالُهْم ُألْخرَاُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَليـْ
)39(  

يف حنــن وأنــتم متســاوون يف الغــيِّ والضــالل، و : وقــال املتبوعــون مــن الرؤســاء وغــريهم ألتبــاعهم
فـــذوقوا العـــذاب أي : قـــال اهللا تعـــاىل هلـــم مجيًعـــا, ِفْعـــِل أســـباب العـــذاب فـــال َفْضـــَل لكـــم علينـــا

  .بسبب ما كسبتم من املعاصي; عذاب جهنم

  
َها ال تـَُفتَُّح َهلُْم أَبـَْواُب السََّماِء َوال َيْدُخُلوَن اجلَْ  بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ َحىتَّ  نَّةَ ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ

  )40(يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْجرِِمَني 

قوا حبججنــا وآياتنــا الدالــة علــى وحــدانيتنا ومل يعملــوا بشــرعنا تكــربًا , إن الكفــار الــذين مل يصــدِّ
ال ميكــن و , ال تُفــتَّح ألعمــاهلم يف احليــاة وال ألرواحهــم عنــد املمــات أبــواب الســماء, واســتعالءً 

ومثل ذلـك . وهذا مستحيل, أن يدخل هؤالء الكفار اجلنة إال إذا دخل اجلمل يف ثقب اإلبرة
م, اجلزاء جنزي الذين كثر إجرامهم   .واشتدَّ طغيا

  
  )41(َهلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك َجنْزِي الظَّاِلِمَني  

. ومـن فـوقهم أغطيـة تغشـاهم, هلم ِمن جهنم فـراش ِمـن حتـتهم, النار هؤالء الكفار خملدون يف
  .ومبثل هذا العقاب الشديد يعاقب اهللا تعاىل الظاملني الذين جتاوزوا حدوده فكفروا به وعَصْوه

  
اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ال ُنَكلُِّف نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها أُْولَِئَك َأْصَحاُب  

  )42(َخاِلُدوَن 

م  ال يكلـــف اهللا نفًســـا مـــن -والـــذين آمنـــوا بـــاهللا وعملـــوا األعمـــال الصـــاحلة يف حـــدود طاقـــا
  .هم فيها ماكثون أبًدا ال خيرجون منها, أولئك أهل اجلنة -األعمال إال ما تطيق
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ِتِهْم األَنـَْهاُر َوقَاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَدانَا ِهلََذا َوَما  َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتْرِي ِمْن حتَْ  

أُورِثـُْتُموَها  ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدانَا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربـَِّنا بِاحلَْقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكْم اْجلَنَّةُ 
  )43(ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

ـار , ب اهللا تعاىل ما يف صـدور أهـل اجلنـة مـن حقـد وضـغائنوأذه ومـن كمـال نعـيمهم أن األ
احلمـــد هللا الـــذي وفَّقنـــا للعمـــل : وقـــال أهـــل اجلنـــة حينمـــا دخلوهـــا. جتـــري يف اجلنـــة مـــن حتـــتهم

وما كنا لنوفَّق إىل سلوك الطريق املسـتقيم لـوال َأْن , الصاحل الذي أكسبنا ما حنن فيه من النعيم
لقـد جـاءت رسـل ربنـا بـاحلق مـن , ووفَّقنا للثبـات عليـه, اهللا سبحانه لسلوك هذا الطريقهدانا 

نئـــة هلـــم وإكراًمـــا, اإلخبـــار بوعـــد أهـــل طاعتـــه ووعيـــد أهـــل معصـــيته أن تلكـــم اجلنـــة : ونُـــودوا 
  .ومبا قدَّمتموه من اإلميان والعمل الصاحل, أورثكم اهللا إياها برمحته

  
ِة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربـَُّنا َحّقًا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنَّ  

نَـُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمَني    )44(َربُُّكْم َحّقاً قَالُوا نـََعْم َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن بـَيـْ

إنا قد وجدنا ما وعـدنا ربنـا : نار قائلني هلمأهَل ال -بعد دخوهلم فيها-ونادى أصحاب اجلنة 
فهـل وجـدمت مـا وعـدكم ربكـم علـى ألسـنة رسـله , على ألسنة رسـله حًقـا مـن إثابـة أهـل طاعتـه

م أهل النار قائلني . نعم قـد وجـدنا مـا وعـدنا ربنـا حًقـا: حًقا من عقاب أهل معصيته؟ فأجا
,  علــى الظــاملني الــذين جتــاوزوا حــدود اهللاأْن لعنــة اهللا: فــأذَّن مــؤذن بــني أهــل اجلنــة وأهــل النــار

  .وكفروا باهللا ورسله

  
ُغونـََها ِعَوجاً َوُهْم بِاآلِخَرِة َكاِفُروَن     ) 45(الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـْ

, ومينعـون النـاس مـن سـلوكه, هؤالء الكافرون هم الـذين كـانوا يـُْعِرضـون عـن طريـق اهللا املسـتقيم
  .جاحدون -وما فيها-وهم باآلخرة , ن أن تكون السبيل معوجة حىت ال يتبينها أحدويطلبو 
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نَـُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اَألْعرَاِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم َونَاَدْوا َأْصَحاَب اْجلَنَِّة َأْن َسالمٌ   َوبـَيـْ

  )46(َعَلْيُكْم َملْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن 

وعلى هذا احلاجز رجـال , ني أصحاب اجلنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له األعرافوب
م , وســواد وجــوه أهــل النــار, كبيــاض وجــوه أهــل اجلنــة, يعرفــون أهــل اجلنــة وأهــل النــار بعالمــا

م يرجون رمحـة اهللا تعـاىل م وسيئا ونـادى رجـال األعـراف . وهؤالء الرجال قوم استوت حسنا
وهـــم , وأهـــل األعـــراف مل يـــدخلوا اجلنـــة بعـــد, ســـالم علـــيكم: حيـــة قـــائلني هلـــمأهـــل اجلنـــة بالت
  .يرجون دخوهلا

  
  )47(َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصارُُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر قَاُلوا َربـََّنا ال َجتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  

ــْت أبصــار رجــال األعــراف جهــة أهــل النــار  نا مــع القــوم الظــاملني : قــالواوإذا ُحوَِّل ربنــا ال ُتصــريِّ
  .بشركهم وكفرهم

  
َونَاَدى َأْصَحاُب اَألْعرَاِف رَِجاًال يـَْعرُِفونـَُهْم ِبِسيَماُهْم قَاُلوا َما َأْغَىن َعْنُكْم َمجُْعُكْم َوَما ُكنُتْم  

  )48(َتْسَتْكِربُوَن 

م بعالمات خاصة متيزهم, رونادى أهل األعراف رجاال من قادة الكفار الذين يف النا , يعرفو
ومـا نفعكـم اسـتعالؤكم , ما نفعكـم مـا كنـتم جتمعـون مـن األمـوال والرجـال يف الـدنيا: قالوا هلم

  .عن اإلميان باهللا وقَبول احلق

  
ْم َوال أَنـُْتْم َحتَْزنُوَن َأَهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم ال يـََناُهلُْم اللَُّه ِبَرْمحٍَة اْدُخُلوا اْجلَنََّة ال َخْوٌف َعَلْيكُ  
)49(  
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أهؤالء الضعفاء والفقراء من أهل اجلنة الذين أقسمتم يف الدنيا أن اهللا ال يشملهم يـوم القيامـة 
ال خـــوف , ولـــن يـــدخلهم اجلنـــة؟ ادخلـــوا اجلنـــة يـــا أصـــحاب األعـــراف فقـــد ُغِفـــَر لكـــم, برمحـــة

  .ظوظ الدنياوال أنتم حتزنون على ما فاتكم من ح, عليكم من عذاب اهللا

  
َنا ِمْن اْلَماِء أَْو ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه قَاُلو   ا ِإنَّ َونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اْجلَنَِّة َأْن أَِفيُضوا َعَليـْ

  )50(اللََّه َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

أو ممـا رزقهـم اهللا مـن , اءواستغاث أهل النار بأهل اجلنة طالبني منهم أن يُفيضوا عليهم من امل
, فأجـــابوهم بـــأن اهللا تعـــاىل قـــد َحـــرَّم الشـــراب والطعـــام علـــى الـــذين جحـــدوا توحيـــده, الطعـــام

بوا رسله   .وكذَّ

  
نـَْيا فَاْليَـْوَم نَنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلقَ   ِمِهْم َهَذا اَء يـَوْ الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َهلْواً َوَلِعباً َوَغرَّتْـُهْم اْحلََياُة الدُّ

  )51(َوَما َكانُوا بِآيَاتَِنا َجيَْحُدوَن 

الـــذين َحـــَرمهم اهللا تعـــاىل مـــن نعـــيم اآلخـــرة هـــم الـــذين جعلـــوا الـــدين الـــذي أمـــرهم اهللا باتباعـــه 
فيـوم القيامـة ينسـاهم , وخدعتهم احلياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل لآلخـرة, باطال وهلًوا

م بأدلـة اهللا , كمـا تركـوا العمـل للقـاء يـومهم هـذا, ذاب املوجـعاهللا تعاىل ويرتكهم يف الع ولكـو
ا حق   .وبراهينه ينكرون مع علمهم بأ

  
َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن     )52(َوَلَقْد ِجئـْ

هاديًـا , اه مشـتمال علـى علـم عظـيمبيـَّنَّـ -أيهـا الرسـول-ولقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك 
ـم ; وخصَّـهم دون غـريهم. من الضاللة إىل الرشد ورمحة لقوم يؤمنون بـاهللا ويعملـون بشـرعه أل

  .هم املنتفعون به
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َربـَِّنا بِاحلَْقِّ  َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلُه يـَْوَم يَْأِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسلُ  
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنُفَسهُ  ْم َوَضلَّ فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا َأْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغيـْ

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن    )53(َعنـْ

ول إليـه أمـرهم؟ يـوم يـأيت مـا هل ينتظر الكفار إال ما ُوِعدوا به يف القرآن من العقـاب الـذي يـؤ 
, يئــول إليــه األمــر مــن احلســاب والثــواب والعقــاب يــوم القيامــة يقــول الكفــار الــذين تركــوا القــرآن

فهـل , ونصـحوا لنـا, قد تبنيَّ لنـا اآلن أنَّ رسـل ربنـا قـد جـاؤوا بـاحلق: وكفروا به يف احلياة الدنيا
د إىل الـدنيا مـرة أخـرى فنعمـل فيهـا مبـا أو نعـا, فيشـفعوا لنـا عنـد ربنـا, لنا من أصـدقاء وشـفعاء

وذهــب عــنهم مــا كــانوا , يرضــي اهللا عنــا؟ قــد خســروا أنفســهم بــدخوهلم النــار وخلــودهم فيهــا
  .ويفرتونه يف الدنيا مما يَِعُدهم به الشيطان, يعبدونه من دون اهللا

  
أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل  َواَألْرَض ِيف ِستَّةِ  ِإنَّ َربَُّكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

َباَرَك اللَُّه النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأال َلُه اْخلَْلُق َواَألْمُر تَـ 
  )54(َربُّ اْلَعاَلِمَني 

مث , ذي أوجــد الســموات واألرض مــن العــدم يف ســتة أيــامهــو اهللا الــ -أيهــا النــاس-إن ربكــم 
يُـــدخل , اســـتواًء يليـــق جباللـــه وعظمتـــه -أي عـــال وارتفـــع-علـــى العـــرش  -ســـبحانه-اســـتوى 

ويُـدخل النهـار علـى الليـل فيـذهب , فيلبسـه إيـاه حـىت يـذهب نـوره, سبحانه الليل علـى النهـار
الـذي خلـق الشــمس  -سـبحانه- وهـو, وكـل واحـد منهمـا يطلـب اآلخـر سـريًعا دائًمـا, ظالمـه

. وهــنَّ مــن آيــات اهللا العظيمــة, كمــا يشــاء  -ســبحانه-والقمــر والنجــوم مــذلالت لــه يســخرهن 
رب , تعــاىل اهللا وتعــاظم وتنــزَّه عــن كــل نقــص, أال لـه ســبحانه وتعــاىل اخللــق كلــه ولــه األمــر كلــه

  .اخللق أمجعني

  
  )55(حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن  اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة ِإنَُّه ال 
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. ولـيكن الـدعاء خبشـوع وبـُْعـٍد عـن الريـاء, ربكم متذللني لـه خفيـة وسـرًّا -أيها املؤمنون-ادعوا 
كــدعاء غــري اهللا , وأعظــم التجــاوز الشــرك بــاهللا, إن اهللا تعــاىل ال حيــب املتجــاوزين حــدود شــرعه

  .وحنو ذلك, من األموات واألوثان

  
اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعاً ِإنَّ َرْمحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمْن اْلُمْحِسِنَني َوال تـُْفِسُدوا ِيف  
)56(  

عليهم -بعد إصالح اهللا إياها ببعثة الرسل , وال تـُْفسدوا يف األرض بأيِّ نوع من أنواع الفساد
ا بطاعة اهللا -السالم خوفًـا مـن عقابـه ورجـاء ; لـه الـدعاءخملصني  -سبحانه-وادعوه , وُعْمرا
  .إن رمحة اهللا قريب من احملسنني. لثوابه

  
ٍد َميٍِّت َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحابًا ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـلَ  

  )57(ْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن َفأَنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا بِِه مِ 

فيستبشر , واهللا تعاىل هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثريه بإذن اهللا
ــا إلحيــاء بلــد, اخللـق برمحــة اهللا قــد , حــىت إذا محلــت الــريح الســحاب احملمــل بــاملطر ســاقه اهللا 
ـــه الكـــأل واألشـــجار , فـــأنزل اهللا بـــه املطـــر, ويَِبســـت أشـــجاره وزرعـــه, أجـــدبت أرضـــه فـــأخرج ب

كما حنيي هذا البلد امليت باملطر خنـرج املـوتى . فعادت أشجاره حمملة بأنواع الثمرات, والزروع
  .فتستدلوا على توحيد اهللا وقدرته على البعث, لتتعظوا; من قبورهم أحياًء بعد فنائهم

  
 بَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نـََباتُُه بِِإْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخُبَث ال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكدًا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآليَاتِ َوالْ  

  )58(ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن 

ـــة إذا نـــزل عليهـــا املطـــر ُختْـــرج نباتًـــا  ـــإذن اهللا ومشـــيئته-واألرض النقي ـــا ميســـرًا -ب وكـــذلك , طيًب
ا املؤمن إذا نزلت أما األرض السَِّبخة الرديئـة , وأمثرت فيه حياة صاحلة, عليه آيات اهللا انتفع 
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ا ال ُخترج النبات إال عسرًا رديئا ال نفـع فيـه وكـذلك الكـافر ال ينتفـع , وال ُختـرج نباتًـا طيبًـا, فإ
نـــاس مثـــل ذلـــك التنويـــع البـــديع يف البيـــان نُنـــوِّع احلجـــج والرباهـــني إلثبـــات احلـــق أل. بآيـــات اهللا

  .ويطيعونه, يشكرون نعم اهللا

  
رُُه ِإينِّ َأَخاُف   َعَلْيُكْم َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

  )59(َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

يـا قـوم : فقـال, خالص العبـادة لـهليدعوهم إىل توحيد اهللا سبحانه وإ; لقد بعثنا نوًحا إىل قومه
ليس لكم مـن إلـه يسـتحق العبـادة غـريه جـل وعـال فأخلصـوا لـه العبـادة فـإن , اعبدوا اهللا وحده

فـــإنين أخـــاف أن حيـــلَّ علـــيكم عـــذاب يـــوم يعظـــم فيـــه , مل تفعلـــوا وبقيـــتم علـــى عبـــادة أوثـــانكم
  .وهو يوم القيامة, بالؤكم

  
  )60(نَـرَاَك ِيف َضالٍل ُمِبٍني قَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّا لَ  

م وكرباؤهم   .أنك يف ضالل بنيِّ عن طريق الصواب -يا نوح-إنا لنعتقد : قال له ساد

  
  )61(قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َضالَلٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  

ولكـين رسـول مـن رب , وهيا قوم لست ضاال يف مسـألة مـن املسـائل بوجـه مـن الوجـ: قال نوح
  .العاملني ريب وربكم ورب مجيع اخللق

  
  )62(أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن  

وأعلـم , وأنصـح لكـم حمـذرًا لكـم مـن عـذاب اهللا ومبشـرًا بثوابـه, أُبلِّغكم ما أُرسـلت بـه مـن ريب
  .تعلمون من شريعته ما ال
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  )63(َن أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم لِيُنِذرَُكْم َولَِتتـَُّقوا َوَلَعلَُّكْم تـُْرَمحُو  

علــى لســان رجــل , وهــل أثــار عجــبكم أن أنــزل اهللا تعــاىل إلــيكم مــا يــذكركم مبــا فيــه اخلــري لكــم
, ولتتقــوا ســخطه باإلميــان بــه, فكم بــأس اهللا تعــاىل وعقابــهليخــوِّ ; تعرفــون نســبه وصــدقه, مــنكم

  ورجاء أن تظفروا برمحته وجزيل ثوابه؟

  
بُوا بِآيَاتَِنا ِإنـَُّهْم َكانُوا   َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َوَأْغَرقْـَنا الَِّذيَن َكذَّ بُوُه َفَأَجنيـْ قـَْومًا َعِمَني َفَكذَّ
)64(  

ــــن آمــــن معــــه يف الســــفينةفكــــذبوا نوًحــــا فأجني ــــا , نــــاه وَم ــــذين كــــذبوا حبججن ــــا الكفــــار ال وأغرقن
م كانوا ُعْمَي القلوب عن رؤية احلق. الواضحة   .إ

  
رُُه أََفال تـَتـَُّقوَن     )65(َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

اعبــدوا : فقــال هلــم, عــاد أخــاهم هــودا حــني عبــدوا األوثــان مــن دون اهللاولقــد أرســلنا إىل قبيلــة 
ليس لكم مـن إلـه يسـتحق العبـادة غـريه جـل وعـال فأخلصـوا لـه العبـادة أفـال تتقـون , اهللا وحده

  عذاب اهللا وسخطه عليكم؟

  
  )66(ا لََنظُنَُّك ِمْن اْلَكاِذِبَني قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك ِيف َسَفاَهٍة َوِإنَّ  

إنـــا لـــنعلم أنـــك بـــدعوتك إيانـــا إىل تـــرك عبـــادة آهلتنـــا : قـــال الكـــرباء الـــذين كفـــروا مـــن قـــوم هـــود
  .وإنا لنعتقد أنك من الكاذبني على اهللا فيما تقول, وعبادة اهللا وحده ناقص العقل

  
  )67(ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َسَفاَهٌة َوَلِكينِّ َرُسولٌ  
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  .ولكين رسول إليكم من رب اخللق أمجعني, يا قوم ليس يب نقص يف عقلي: قال هود

  
  )68(أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمٌني  

ـــه ريب إلـــيكم ـــا لكـــم , أُبلِّغكـــم مـــا أرســـلين ب ـــه مـــن توحيـــد اهللا والعمـــل -وأن  فيمـــا دعـــوتكم إلي
  .أمني على وحي اهللا تعاىل, ناصح -بشريعته 

  
ِمْن  أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم لِيُنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاءَ  

  )69(َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم ِيف اْخلَْلِق َبْسَطًة فَاذُْكُروا آالَء اللَِّه 

علــى لســان رجــل , وهــل أثــار عجــبكم أن أنــزل اهللا تعــاىل إلــيكم مــا يــذكركم مبــا فيــه اخلــري لكــم
ليخوِّفكم بأس اهللا وعقابه؟ واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعلكـم ; تعرفون نسبه وصدقه, منكم

, سـامكم قـوة وضـخامةوزاد يف أج, ختلفون يف األرض َمـن قـبلكم مـن بعـد مـا أهلـك قـوم نـوح
  .رجاء أن تفوزوا الفوز العظيم يف الدنيا واآلخرة; فاذكروا نَِعَم اهللا الكثرية عليكم

  
ْن الصَّاِدِقَني قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لِنَـْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكنَت مِ  
)70(  

ـا : د هلود عليه السالمقالت عا أدعوتنا لعبادة اهللا وحله وَهْجر عبـادة األصـنام الـيت ورثنـا عباد
  .عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي ختوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول

  
ُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُجتَاِدُلوَنِين ِيف َأْمسَاٍء َمسَّيْ  

َا ِمْن ُسْلطَاٍن فَانَتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمنَتِظرِيَن    )71(نـَزََّل اللَُّه ِ



www.islamguiden.com 

 312

قـــد حـــلَّ بكـــم عـــذاب وغضـــب مـــن ربكـــم جـــل وعـــال أجتـــادلونين يف هـــذه : قـــال هـــود لقومـــه
ـ ـا خملوقـة ال ; ا مـن حجـة وال برهـاناألصنام اليت مسيتموها آهلة أنتم وآباؤكم؟ مـا نـزَّل اهللا  أل

فــانتظروا نــزول العــذاب علــيكم فــإين , وإمنــا املعبــود وحــده هــو اخلــالق ســبحانه, تضــر وال تنفــع
  .وهذا غاية يف التهديد والوعيد, منتظر معكم نزوله

  
َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ     )72(بُوا بِآيَاتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِنَني َفَأَجنيـْ

ـــوا معـــه برمحـــة , فوقـــع عـــذاب اهللا بإرســـال الـــريح الشـــديدة علـــيهم فـــأجنى اهللا هـــوًدا والـــذين آمن
ومــا كــانوا مــؤمنني , وأهلــك الكفــار مــن قومــه مجيعــا ودمَّــرهم عــن آخــرهم, عظيمــة منــه تعــاىل

  .حلجلمعهم بني التكذيب بآيات اهللا وترك العمل الصا

  
رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـِّنَ   ٌة ِمْن َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

ُخذَُكْم َعَذاٌب َربُِّكْم َهِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللَِّه َوال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيأْ 
  )73(أَلِيٌم 

فقــال صــاحل . ولقــد أرســلنا إىل قبيلــة مثــود أخــاهم صــاحلًا لـــمَّا عبــدوا األوثــان مــن دون اهللا تعــاىل
ليس لكم من إله يستحق العبادة غـريه جـل وعـال، فأخلصـوا لـه ; يا قوم اعبدوا اهللا وحده: هلم

فـأخرج لكـم , ذ دعوُت اهللا أمامكمإ, قد جئتكم بالربهان على صدق ما أدعوكم إليه, العبادة
وال تتعرضـوا هلـا , فاتركوها تأكل يف أرض اهللا مـن املراعـي, من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم

  .فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع, بأي أذى

  
ُسُهوِهلَا ُقُصوراً  َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد َعاٍد َوبـَوََّأُكْم ِيف اَألْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمنْ  

  )74(َوتـَْنِحُتوَن اْجلَِباَل بـُُيوتاً فَاذُْكُروا آالَء اللَِّه َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن 
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, مـــن بعـــد قبيلـــة عـــاد, إذ جعلكـــم َختُْلفـــون يف األرض َمـــن قـــبلكم, واذكـــروا نعمـــة اهللا علـــيكم
ا وتنحتون من جباهلـا , هوهلا البيوت العظيمةفتبنون يف س, ومكَّن لكم يف األرض الطيبة تنزلو

  .وال َتْسَعوا يف األرض باإلفساد, فاذكروا نَِعَم اهللا عليكم, بيوتًا أخرى

  
ُهْم أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصاحلِ   اً قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قـَْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمنـْ

  ) 75(َربِِّه قَاُلوا ِإنَّا ِمبَا أُْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن ُمْرَسٌل ِمْن 

, للمـــؤمنني الـــذين استضـــعفوهم -مـــن قـــوم صـــاحل-قـــال الســـادة والكـــرباء مـــن الـــذين اســـتعَلوا 
م إنـا مصـدقون : أتعلمـون حقيقـة أن صـاحلًا قـد أرسـله اهللا إلينـا؟ قـال الـذين آمنـوا: واستهانوا 

  .شرعهمتَّبعون ل, مبا أرسله اهللا به

  
  )76(قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا بِالَِّذي آَمنُتْم ِبِه َكاِفُروَن 

  .إنَّا بالذي صدَّقتم به واتبعتموه من نبوة صاحل جاحدون: قال الذين استعَلْوا

  
ْم َوقَاُلوا يَا َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا َتعِ     )77(ُدنَا ِإْن ُكنَت ِمْن اْلُمْرَسِلَني فـََعَقُروا النَّاَقَة َوَعتَـْوا َعْن أَْمِر َرِِّ

ـم, فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صاحل وقـالوا علـى سـبيل , واستكربوا عن امتثـال أمـر ر
  .إن كنت ِمن رسل اهللا, يا صاحل ائتنا مبا تتوعَّدنا به من العذاب: االستهزاء واستبعاد العذاب

  
  )78(وا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني َفَأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة َفَأْصَبحُ  

م , فأصــــبحوا يف بلــــدهم هــــالكني, فأخــــَذت الــــذين كفــــروا الزلزلــــُة الشــــديدة الــــيت خلعــــت قلــــو
  .مل يـُْفِلت منهم أحد, الصقني باألرض على رَُكبهم ووجوههم
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ُهْم َوقَاَل يَا قـَْوِم َلَقْد أَبـَْلْغُتُكْم رَِساَلَة َريبِّ َوَنَصحْ   ُت َلُكْم َوَلِكْن ال حتُِبُّوَن النَّاِصِحَني فـَتَـَوىلَّ َعنـْ
)79 (  

ـم اهلـالك-فأعرض صاحل عليه السالم عن قومه  يـا قـوم : وقـال هلـم -حني عقروا الناقة وحل 
يـه وبَـَذْلت لكـم وسـعي يف الرتغيـب والرتهيـب , لقد أبلغـتكم مـا أمـرين ريب بإبالغـه مـن أمـره و

  .وأطعتم كل شيطان رجيم, فرددمت قوهلم, ولكنكم ال حتبون الناصحني, والنصح

  
َا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمَني    )80(َوُلوطاً ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِ

أتفعلـون الفعلـة املنكـرة الـيت بلغـت : لوطًـا عليـه السـالم حـني قـال لقومـه -أيها الرسـول-واذكر 
  .ا ِمن أحد قبلكم من املخلوقنياية القبح؟ ما فعله

  
  )81(ِإنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن  

تـاركني الـذي أحلَّـه , غـري مبـالني بقبحهـا, شهوة منكم لذلك, إنكم لتأتون الذكور يف أدبارهم
إن إتيـان الـذكور دون . زون حلـدود اهللا يف اإلسـرافبـل أنـتم قـوم متجـاو , اهللا لكم من نسائكم

ا أحد من اخللق, اإلناث من الفواحش اليت ابتدعها قوم لوط   .ومل يسبقهم 

  
  )82(َوَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن  

أخرجـوا : ط حني أنكر عليهم فعلهم الشنيع إال أن قال بعضهم لـبعضوما كان جواب قوم لو 
  .إنه ومن تبعه أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال والنساء, لوطًا وأهله من بالدكم

  
َناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمْن اْلَغاِبرِيَن     )83(َفَأَجنيـْ
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ـا كانـت مـن , إال امرأتـه, أمـره مبغـادرة ذلـك البلـدفأجنى اهللا لوطًا وأهلـه مـن العـذاب حيـث  فإ
  .اهلالكني الباقني يف عذاب اهللا

  
  )84(َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمَني  

فجعــل , وقلــب بالدهــم, وعــذَّب اهللا الكفــار مــن قــوم لــوط بــأن أنــزل علــيهم مطــرًا مــن احلجــارة
كيــف صــارت عاقبــة الــذين اجــرتؤوا علــى معاصــي اهللا   -أيهــا الرســول-فــانظر , ســافلهاعاليهــا 

  .وكذبوا رسله

  
رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـِّ   َنٌة ِمْن َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

اْلِميزَاَن َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض بـَْعَد َربُِّكْم فََأْوُفوا اْلَكْيَل وَ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني    )85(ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيـْ

يـا قـوم اعبـدوا اهللا وحـده : فقـال هلـم, أخاهم شعيًبا عليه السالم" مدين"ولقد أرسلنا إىل قبيلة 
قـــد , لكـــم ِمـــن إلـــه يســـتحق العبـــادة غـــريه جـــل وعـــال فأخلصـــوا لـــه العبـــادة لـــيس; ال شـــريك لـــه

, فــأدوا للنــاس حقــوقهم بإيفــاء الكيــل, جــاءكم برهــان مــن ربكــم علــى ِصــْدق مــا أدعــوكم إليــه
بعــــد  -بــــالكفر والظلــــم-وال تفســــدوا يف األرض , وال تنقصــــوهم حقــــوقهم فتظلمــــوهم, امليـــزان

ذلــك الــذي دعــوتكم إليــه خــري لكــم يف . هم الســالمإصــالحها بشــرائع األنبيــاء الســابقني علــي
  .عاملني بشرع اهللا, إن كنتم مصدقيَّ فيما دعوتكم إليه, دنياكم وأخراكم

  
ُغونـََها ِعَوجاً َواذُْكرُ   وا َوال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوتـَبـْ

  )86(ِليالً َفَكثـَّرَُكْم َوانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ِإْذ ُكنُتْم قَ 

وتصدُّون عـن سـبيل اهللا , إن مل يعطوكم أمواهلم, وال تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل
ــا , وتبغــون ســبيل اهللا أن تكــون معوجــة, وعمــل صــاحلًا, القــومي مــن صــدَّق بــه عــز وجــل ومتيلو
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واذكـروا نعمـة اهللا تعـاىل علـيكم إذ كـان عـددكم . وتنفِّرون النـاس عـن اتباعهـا, ئكماتباًعا ألهوا
ومــا , وانظــروا كيــف كــان عاقبــة املفســدين يف األرض, فأصــبحتم أقويــاء عزيــزين, قلــيال فكثَّــركم

م من اهلالك والدمار؟   حلَّ 

  
نَـَنا َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه   َوطَائَِفٌة ملَْ يـُْؤِمُنوا فَاْصِربُوا َحىتَّ َحيُْكَم اللَُّه بـَيـْ

ُر اْحلَاِكِمَني    )87(َوُهَو َخيـْ
قوا بذلك, وإن كان مجاعة منكم صدَّقوا بالذي أرسلين اهللا به فانتظروا أيها , ومجاعة مل يصدِّ

- واهللا . الذي أنذرتكم بهاملكذبون قضاء اهللا الفاصل بيننا وبينكم حني حيلُّ عليكم عذابه 
 .هو خري احلاكمني بني عباده - جلَّ وعال

 



www.islamguiden.com 

 317

  
  

  :اجلزء التاسع 
  

َأْو قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قـَْريَِتَنا 
  )88(نَّا َكارِِهَني لَتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا قَاَل أََوَلْو كُ 

قال السادة والكرباء من قوم شـعيب الـذين تكـربوا عـن اإلميـان بـاهللا واتبـاع رسـوله شـعيب عليـه 
قـال , إال إذا صـرمت إىل ديننـا, لنخرجنك يا شعيب وَمـن معـك مـن املـؤمنني مـن ديارنـا: السالم

ولـو كنـا كـارهني هلـا , طلـةأنتـابعكم علـى ديـنكم وِملَّـتكم البا: ُشعيب منكرًا ومتعجًبا من قوهلم
ا؟   لِعْلِمنا ببطال

  
َها َوَما َيُكوُن لَنَ   ا َأْن نـَُعوَد َقْد افْـتَـَريـَْنا َعَلى اللَِّه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِيف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ َجنَّانَا اللَُّه ِمنـْ

نَـَنا َوبـَْنيَ ِفيَها ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربـَُّنا َوِسَع َربـَُّنا ُكلَّ َشيْ  ْلَنا رَبـََّنا افْـَتْح بـَيـْ ٍء ِعْلمًا َعَلى اللَِّه تـَوَكَّ
ُر اْلَفاِحتَِني    )89(قـَْوِمَنا بِاحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ

قد اختلقنا على اهللا الكذب إن ُعْدنا إىل دينكم بعـد أن أنقـذنا : وقال شعيب لقومه مستدرًكا
وقـد وسـع ربنـا كـل شـيء , ربنا إال أن يشاء اهللا ربناوليس لنا أن نتحول إىل غري دين , اهللا منه
ربنـا احكـم بيننـا وبـني , علـى اهللا وحـده اعتمادنـا هدايـة ونصـرة, فـيعلم مـا يصـلح للعبـاد, علًما

  .وأنت خري احلاكمني, قومنا باحلق

  
  )90(ِإذاً َخلَاِسُروَن  َوقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه لَِئْن اتـَّبَـْعُتْم ُشَعْيباً ِإنَُّكمْ  

حمـذرين مـن , وقال السادة والكـرباء املكـذبون الرافضـون لـدعوة التوحيـد إمعانًـا يف العتـوِّ والتمـرد
  .لئن اتبعتم شعيًبا إنكم إًذا هلالكون: اتباع شعيب
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  )91(َفَأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني  

  .فأصبحوا يف دارهم صرعى ميتني, لزلزلُة الشديدةفأخَذْت قوَم شعيب ا

  
بُوا ُشَعْيباً َكانُوا ُهْم اْخلَاِسرِيَن   بُوا ُشَعْيباً َكَأْن َملْ يـَْغنَـْوا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ   )92(الَِّذيَن َكذَّ

م مل يقيمــوا يف ديــارهم بوا شــعيًبا كــأ  فلــم يبــق, حيــث استؤصــلوا, ومل يتمتعــوا فيهــا, الــذين كــذَّ
م اخلسران واهلالك يف الدنيا واآلخرة, هلم أثر   .وأصا

  
ُهْم َوقَاَل يَا قـَْوِم َلَقْد أَبـَْلْغُتُكْم رَِساالِت َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قـَْوٍم    فـَتَـَوىلَّ َعنـْ

  )93(َكاِفرِيَن 

ــم أبلغــتكم رســاالت يــا قــوم لقــد : وقــال, فــأعرض شــعيب عــنهم حينمــا أيقــن حبلــول العــذاب 
, فلـم تســمعوا ومل تطيعــوا, ونصـحت لكــم بالـدخول يف ديــن اهللا واإلقـالع عمــا أنـتم عليــه, ريب

  فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية اهللا وكذبوا رسله؟

  
  )94(ُهْم َيضَّرَُّعوَن َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَّ  

ـا هـم فيـه مـن الشـرك, وما أرسلنا يف قريـة مـن نـيب يـدعوهم إىل عبـادة اهللا بـه , وينهـاهم عمَّ فكذَّ
م بــاألمراض واألســقام, إال ابتلينــاهم بالبأســاء والضــراء, قومــه ويف أمــواهلم , فأصــبناهم يف أبــدا

  .جعوا إىل احلقوير , وينيبوا إىل اهللا, رجاء أن يستكينوا; بالفقر واحلاجة

  
ْلَنا َمَكاَن السَّيَِّئِة احلََْسَنَة َحىتَّ َعَفوا َوقَاُلوا َقْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء َفأَ   َخْذنَاُهْم بـَْغَتًة ُمثَّ َبدَّ

  )95(َوُهْم ال َيْشُعُروَن 
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لنا احلالة الطيبة األوىل مكان احلالة السـيئة مفأصـبحوا يف عاف, مث بدَّ وَسـَعة ورخـاء , يـة يف أبـدا
ـا , فلم يُِفد معهم كـل ذلـك, ولعلهم يشكرون, إمهاال هلم; يف أمواهلم ومل يعتـربوا ومل ينتهـوا عمَّ
, وهـو مـا جـرى آلبائنـا مـن قبـل, يوم خري ويوم شـر, هذه عادة الدهر يف أهله: وقالوا, هم فيه

  .لى بالال خيطر هلم اهلالك ع, فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون

  
ْيِهْم َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َلَفَتْحَنا َعلَ  

بُوا َفَأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن    )96(بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َوَلِكْن َكذَّ

ــاهم اهللا عنــهولــو أنَّ أهــ لفــتح اهللا هلــم أبــواب , ل القــرى صــدَّقوا رســلهم واتبعــوهم واجتنبــوا مــا 
بوا, اخلري من كلِّ وجه   .فعاقبهم اهللا بالعذاب املهلك بسبب كفرهم ومعاصيهم, ولكنهم كذَّ

  
  )97(أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا بـََياتاً َوُهْم نَاِئُموَن  

م يف منجاة ومأمن من عذاب اهللا أيظن   أن يأتيهم ليال وهم نائمون؟, أهل القرى أ

  
  )98(أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن  

ــــأتيهم عــــذاب اهللا وقــــت الضــــحى ــــأمور , أَوأمــــن أهــــل القــــرى أن ي وهــــم غــــافلون متشــــاغلون ب
, ألن اإلنســــان يكــــون أْغَفــــل مــــا يكــــون فيهمــــا, الــــوقتني بالــــذكر دنيــــاهم؟ وخــــصَّ اهللا هــــذين

  .فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد

  
  )99(أََفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفال يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُروَن  

هم يف دنيـــاهم اســـتدراًجا هلـــم مبـــا أنعـــم علـــي; أفـــأمن أهـــل القـــرى املكذبـــة َمْكـــَر اهللا وإمهالـــه هلـــم
  .عقوبة ملكرهم؟ فال يأمن مكر اهللا إال القوم اهلالكون
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َناُهْم ِبُذنُوِِْم َوَنْطَبُع   َعَلى أَوَملَْ يـَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن اَألْرَض ِمْن بـَْعِد َأْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصبـْ

  )100(قـُُلوِِْم فـَُهْم ال َيْسَمُعوَن 

فســـاروا , ســـكنوا األرض مـــن بعـــد إهـــالك أهلهـــا الســـابقني بســـبب معاصـــيهمأوَمل يتبـــني للـــذين 
م م كمــا فعلنــا بأســالفهم, ســري م, أن لــو نشــاء أصــبناهم بســبب ذنــو فــال , وخنــتم علــى قلــو

  وال يسمعون موعظة وال تذكريًا؟, يدخلها احلق

  
ْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا  تِْلَك اْلُقَرى نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْبائَِها َوَلَقْد َجاَءتْـهُ  

بُوا ِمْن قـَْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قـُُلوِب اْلَكاِفرِيَن    )101(َكذَّ

نقـصُّ عليـك , وهـي قـرى قـوم نـوح وهـود وصـاحل ولـوط وشـعيب, تلك القرى اليت تـََقدَّم ِذْكُرهـا
ما حيصل بـه عـربة , ما كان من أَْمر رسل اهللا اليت أرسلت إليهمو , من أخبارها -أيها الرسول-

, ولقـد جـاءت أهـَل القـرى رسـلنا بـاحلجج البينـات علـى صــدقهم. للمعتـربين وازدجـار للظـاملني
م به الرسل م وتكذيبهم بـاحلق; فما كانوا ليؤمنوا مبا جاء ومثـل َخـْتِم اهللا علـى , بسبب طغيا

  .ين خيتم اهللا على قلوب الكافرين مبحمد صلى اهللا عليه وسلمقلوب هؤالء الكافرين املذكور 

  
  )102(َوَما َوَجْدنَا َألْكَثرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوِإْن َوَجْدنَا َأْكثـََرُهْم َلَفاِسِقَني  

ومــا وجــدنا أكثــرهم إال فســقة عــن , ومــا َوَجــْدنا ألكثــر األم املاضــية مــن أمانــة وال وفــاء بالعهــد
  .مرهطاعة اهللا وامتثال أ

  
َا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقبَ   ُة ُمثَّ بـََعثْـَنا ِمْن بـَْعِدِهْم ُموَسى بِآيَاتَِنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفظََلُموا ِ

  )103(اْلُمْفِسِديَن 
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, مث بعثنــا مــن بعــد الرســل املتقــدم ِذْكــرهم موســى بــن عمــران مبعجزاتنــا البينــة إىل فرعــون وقومــه
ــــم  -أيهــــا الرســــول-فــــانظر , ــــا ظلًمــــا مــــنهم وعنــــاًدافجحـــدوا وكفــــروا  متبصــــرًا كيــــف فعلنــــا 

اية املفسدين   .وأغرقناهم عن آخرهم مبرأى من موسى وقومه؟ وتلك 

  
  )104(َوقَاَل ُموَسى يَا ِفْرَعْوُن ِإينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  

ومـــدبِّر أحـــواهلم ,  خـــالق اخللـــق أمجعـــنيإين رســـوٌل مـــن اهللا: وقـــال موســـى لفرعـــون حمـــاورًا مبلًِّغـــا
  .ومآهلم

  
 َحِقيٌق َعَلى َأْن ال أَُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ َقْد ِجْئُتُكْم بِبَـيـَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعي َبِين  

  )105(ِإْسرَائِيَل 

م بربهــان وحجــة بــاهرة قــد جئــتك, وحــريٌّ يب أن ألتزمــه, جــدير بــأن ال أقــول علــى اهللا إال احلــق
معـــي بـــين إســـرائيل ِمـــن َأْســـرك  -يـــا فرعـــون-فـــأطلق , مـــن ربكـــم علـــى ِصـــْدق مـــا أذكـــره لكـــم

  .وخلِّ سبيلهم لعبادة اهللا, وقـَْهرك

  
َا ِإْن ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقَني     )106(قَاَل ِإْن ُكنَت ِجْئَت بِآيٍَة َفْأِت ِ

ــاإن كنــَت جئــَت بآيــة حســب زعمــ: قــال فرعــرن ملوســى لتصــحَّ ; وأحضــرها عنــدي, ك فــأتين 
  .إن كنت صادقًا فيما ادَّعيت أنك رسول رب العاملني, دعواك ويثبت صدقك

  
  )107(َفأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبٌني  

  .فتحولت حيَّة عظيمة ظاهرة للعيان, فألقى موسى عصاه
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  )108(ِظرِيَن َونـَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاُء لِلنَّا 

فـإذا , وجذب يده من جيبه أو مـن جناحـه فـإذا هـي بيضـاء كـاللنب مـن غـري بـرص آيـة لفرعـون
ا األول   .كسائر بدنه, ردَّها عادت إىل لو

  
  )109(قَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  

حىت خييـل , ني الناس خبداعه إياهمإن موسى لساحر يأخذ بأع: قال األشراف من قوم فرعون
  .وهو واسع العلم بالسحر ماهر به, والشيء خبالف ما هو عليه, إليهم أن العصا حية

  
  )110(يُرِيُد َأْن ُخيْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم َفَماَذا تَْأُمُروَن  

ـــا مـــن أرضـــكم أمـــر فبمـــاذا تشـــريون علـــيَّ أيهـــا املـــأل يف : قـــال فرعـــون, يريـــد أن خيـــرجكم مجيًع
  موسى؟

  
  )111(قَاُلوا أَْرِجِه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل ِيف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن  

ـــر موســـى وأخـــاه هـــارون: قـــال َمـــن حضـــر منـــاظرة موســـى ِمـــن ســـادة قـــوم فرعـــون وكـــربائهم , َأخِّ
  .وأقاليمها الشَُّرط" مصر"وابعث يف مدائن 

  
  )112(يَْأتُوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم  

  .كل ساحر واسع العلم بالسحرليجمعوا لك  

  
  )113(َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن قَاُلوا ِإنَّ لََنا َألْجراً ِإْن ُكنَّا َحنُْن اْلَغالِِبَني  
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  أئنَّ لنا جلائزة وماال إن َغَلْبنا موسى؟: وجاء السحرة فرعون قالوا

  
  )114(قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم َلِمْن اْلُمَقرَِّبَني  

  .نعم لكم األجر والقرب مين إن َغَلْبُتموه: عونقال فر 

  
  )115(قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َحنُْن اْلُمْلِقَني  

يــا موســى اخــرت أن تُلقــي عصــاك : قــال ســحرة فرعــون ملوســى علــى ســبيل التكــرب وعــدم املبــاالة
  .أوال أو نُلقي حنن أوال

  
  )116(فـََلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُنيَ النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم قَاَل أَْلُقوا  

فُخيِّــل إىل , فلمــا ألَقــوا احلبــال والعصــيَّ ســحروا أعــني النــاس, ألقــوا أنــتم: قــال موســى للســحرة
, رهابًــا شــديًداوأرهبــوا النــاس إ, ومل يكــن إال جمــرد صــنعة وخيــال, األبصــار أن مــا فعلــوه حقيقــة

  .وجاؤوا بسحر قوي كثري

  
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تـَْلَقُف َما يَْأِفُكوَن     )117(َوَأْوَحيـْ

وأوحــى اهللا إىل عبــده ورســوله موســى عليــه الســالم يف ذلــك املوقــف العظــيم الــذي فــرَّق اهللا فيــه 
, فألقاهـا فـإذا هـي تبلـع مـا يلقونـه, ينـه وهـي عصـاهيأمره بـأن يُلقـي مـا يف مي, بني احلق والباطل

  .ويومهون الناس أنه حق وهو باطل

  
  )118(فـََوَقَع احلَْقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  
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وأنـه رسـول اهللا يـدعو إىل , فظهر احلق واستبان ملن شهده وحضره يف أمـر موسـى عليـه السـالم
  .وبطل الكذب الذي كانوا يعملونه, احلق

  
  )119(فـَُغِلُبوا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوا َصاِغرِيَن  

  .وانصرف فرعون وقومه أذالء مقهورين مغلوبني, فُغِلَب مجيع السحرة يف مكان اجتماعهم

  
  )120(َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  

  .وَخرَّ السحرة ُسجًَّدا على وجوههم هللا رب العاملني ِلَما عاينوا من عظيم قدرة اهللا

  
  )121(قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني  

  .آمنا برب العاملني: قالوا

  
  ) 122(َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن  

  .وهو الذي جيب أن تصرف له العبادة وحده دون َمن سواه, وهو رب موسى وهارون

  
َها َأْهَلَها قَاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر مَ  َكْرُمتُوُه ِيف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمنـْ

  )123(َفَسْوَف تـَْعَلُموَن 

آمنــتم بــاهللا قبــل أن آذن لكــم باإلميــان بــه؟ إن إميــانكم بــاهللا وتصــديقكم : قــال فرعــون للســحرة
وتكونــوا , لتخرجــوا أهــل مــدينتكم منهــا; ملوســى وإقــراركم بنبوتــه حليلــة احتلتموهــا أنــتم وموســى

ا   .ما حيلُّ بكم من العذاب والنكال -أيها السحرة-فسوف تعلمون , املستأثرين خبريا
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  )124(ألَقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف ُمثَّ ألَصلِّبَـنَُّكْم َأْمجَِعَني  

 أو, بقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى: من خالف -أيها السحرة-ألقطعنَّ أيديكم وأرجلكم 
تنكـــيال بكـــم وإرهابًـــا ; مث ألعلقـــنَّكم مجيًعـــا علـــى جـــذوع النخـــل, اليـــد اليســـرى والرجـــل اليمـــىن

  .للناس

  
  )125(قَاُلوا ِإنَّا ِإَىل َربـَِّنا ُمنَقِلُبوَن  

فلنصــربنَّ , وأن عذابــه أشــد مــن عــذابك, قــد حتققنــا أنَّــا إىل اهللا راجعــون: قــال الســحرة لفرعــون
  .عذاب اهللا يوم القيامةلِننجو من ; اليوم على عذابك

  
َنا َصْربًا َوتـََوفـََّنا  ُمْسِلِمَني  َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِآيَاِت رَبـَِّنا َلمَّا َجاَءتْـَنا َربـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
)126 (  

ــا  -يــا فرعــون-ولســَت تعيــب منــا وتنكــر  إال إمياننــا وتصــديقنا حبجــج ربنــا وأدلتــه الــيت جــاء 
, ى وال تقدر على مثلها أنـت وال أحـد آخـر سـوى اهللا الـذي لـه ملـك السـموات واألرضموس

  .وتوفَّنا منقادين ألمرك متبعني رسولك, ربنا أَِفْض علينا صربًا عظيًما وثباتا عليه

  
َك َوآِهلََتَك قَاَل َسنـَُقتُِّل َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َوَيَذرَ 

  )127(أَبـَْناَءُهْم َوَنْسَتْحِي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا فـَْوقـَُهْم َقاِهُروَن 

أَتَــدَُع موســى وقومــه مــن بــين إســرائيل ليفســدوا : وقــال الســادة والكــرباء مــن قــوم فرعــون لفرعــون
تــرك عبادتــك وعبــادة و , بتغيــري ديــنهم بعبــادة اهللا وحــده ال شــريك لــه" مصــر"النــاس يف أرض 

وإنـَّا عـالون , سـنـَُقتِّل أبنـاء بـين إسـرائيل ونسـتبقي نسـاءهم أحيـاء للخدمـة: آهلتك؟ قال فرعـون
ْلِك والسلطان

ُ
  .عليهم بقهر امل
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ِه َواْلَعاِقَبُة قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصِربُوا ِإنَّ اَألْرَض لِلَِّه يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبادِ  

  )128(لِْلُمتَِّقَني 

واصــربوا علــى مــا , اســتعينوا بــاهللا علــى فرعــون وقومــه: -مــن بــين إســرائيل-قــال موســى لقومــه 
إن األرض كلهـا هللا يورثهـا مـن يشـاء مـن . نالكم مـن فرعـون مـن املكـاره يف أنفسـكم وأبنـائكم

  .نب نواهيهوالعاقبة احملمودة ملن اتقى اهللا ففعل أوامره واجت, عباده

  
قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قـَْبِل َأْن تَْأتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما ِجْئتَـَنا قَاَل َعَسى َربُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم  

  )129(َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اَألْرِض فـََينظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن 

أُوذينـــا بـــذبح أبنائنـــا واســـتحياء ابُتلينـــا و : لنبـــيهم موســـى -مـــن بـــين إســـرائيل-قـــال قـــوم موســـى 
لعــل : قــال موســى هلــم, ومــن بعــد مــا جئتنــا, مــن قبــل أن تأتينــا, نســائنا علــى يــد فرعــون وقومــه

فينظــر كيــف , ويســتخلفكم يف أرضــهم بعــد هالكهــم, ربكــم أن يهلــك عــدوكم فرعــون وقومــه
  هل تشكرون أو تكفرون؟, تعملون

  
  )130(ِنَني َونـَْقٍص ِمْن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن َوَلَقْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعْوَن بِالسِّ  

ــم, ولقــد ابتلينــا فرعــون وقومــه بــالقحط واجلــدب وينزجــروا عــن , ليتــذكروا; ونـَْقــص مثــارهم وَغال
م م بالتوبة, ضالال   .ويفزعوا إىل ر

  
َا طَائُِرُهْم فَِإَذا َجاَءتْـُهْم احلََْسَنُة قَاُلوا لََنا َهِذِه َوِإْن ُتِصبـْهُ   ْم َسيَِّئٌة َيطَّيـَُّروا ِمبُوَسى َوَمْن َمَعُه َأال ِإمنَّ

  ) 131(ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

وإن ُيِصـْبهم جـدب وقحـط , هذا لنا مبا نستحقه: فإذا جاء فرعوَن وقوَمه اِخلْصُب والرزُق قالوا
أال إنَّ مـا يصـيبهم مـن اجلـدب والقحـط إمنـا . ى وَمـن معـههذا بسبب موسـ: ويقولوا, يتشاءموا
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م وكفـــرهم, هـــو بقضـــاء اهللا وقـــدره ; ولكـــن أكثـــر قـــوم فرعـــون ال يعلمـــون ذلـــك, وبســـبب ذنـــو
  .النغمارهم يف اجلهل والضالل

  
َا َفَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنَني    )132(َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا ِ

ــا: وقــال قــوم فرعــون ملوســى وداللــة وحجــة أقمتهــا لتصــرفنا عمــا حنــن عليــه مــن , أي آيــة تأتِنــا 
  .فما حنن لك مبصدِّقني, دين فرعون

  
َم آيَاٍت ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكبَـُروا َو   َكانُوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ

  )133(قـَْوماً ُجمْرِِمَني 

ـــا أغـــرق الـــزروع والثمـــار فأكـــل زروعهـــم ومثـــارهم , وأرســـلنا اجلـــراد, فأرســـلنا علـــيهم ســـيال جارًف
م م وسقوفهم وثيا , وأرسـلنا الُقمَّـل الـذي يفسـد الثمـار ويقضـي علـى احليـوان والنبـات, وأبوا

ـارهم وأرسـلنا أيًضـ, وأرسلنا الضفادع فمألت آنيتهم وأطعمتهم ومضـاجعهم ا الـدم فصـارت أ
, هــذه آيــات مــن آيــات اهللا ال يقــدر عليهــا غــريه, ومل جيــدوا مــاء صــاحلًا للشــرب, وآبــارهم دًمــا

وكـانوا , فاستكربوا عـن اإلميـان بـاهللا, ومع كل هذا ترفَّع قوم فرعون, مفرقات بعضها عن بعض
  .قوًما يعملون مبا ينهى اهللا عنه من املعاصي والفسق عتوًّا ومترًدا

  
ْجَز َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهْم الرِّْجُز قَاُلوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا َربََّك ِمبَا َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ  

  )134(لَنـُْؤِمَننَّ َلَك َولَنـُْرِسَلنَّ َمَعَك َبِين ِإْسرَائِيَل 

موسـى ادع لنـا ربـك مبـا أوحـى  يـا: وملا نزل العذاب على فرعـون وقومـه فزعـوا إىل موسـى وقـالوا
, لئن رفعت عنا العذاب الذي حنن فيه لنصدِّقنَّ مبا جئت به, به إليك ِمن َرْفع العذاب بالتوبة

  .فال مننعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا, ولنطلقنَّ معك بين إسرائيل, ونتبع ما دعوت إليه
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ُهْم الرِّْجَز ِإَىل َأَجٍل ُهمْ     )135(بَاِلُغوُه ِإَذا ُهْم يَنُكثُوَن  فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْ

ـــم إىل أجـــٍل هـــم بـــالغوه ال حمالـــة فيعـــذبون فيـــه ال , فلمـــا رفـــع اهللا عـــنهم العـــذاب الـــذى أنزلـــه 
إذا هـم ينقضـون عهـودهم الـيت , ينفعهم ما تقـدَّم هلـم مـن اإلمهـال وَكْشـِف العـذاب إىل حلولـه

م وموسى   .هلمويقيمون على كفرهم وضال, عاهدوا عليها ر

  
َها َغاِفِلَني   بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ ُهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم ِيف اْلَيمِّ بِأَنـَُّهْم َكذَّ   )136(َفانتَـَقْمَنا ِمنـْ

وهــــي , وذلــــك بــــإحالل نقمتنــــا علــــيهم, فانتقمنــــا مــــنهم حــــني جــــاء األجــــل احملــــدد إلهالكهــــم
وكـانوا عـن هـذه , علـى يـد موسـىبسبب تكـذيبهم بـاملعجزات الـيت ظهـرت ; إغراقهم يف البحر
  .وتلك الغفلة هي سبب التكذيب, املعجزات غافلني

  
ْت َكِلَمُة َوأَْوَرثـَْنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق اَألْرِض َوَمَغارِبـََها الَِّيت بَارَْكَنا ِفيَها َوَمتَّ  

ا َصبَـُروا َوَدمَّْرنَا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعرُِشوَن َربَِّك احلُْْسَىن َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل مبَِ 
)137(  

ــــا , وأررثنــــا بــــين إســــرائيل الــــذين كــــانوا ُيســــَتَذلُّون للخدمــــة وهــــي بــــالد (مشــــارق األرض ومغار
ـار, الـيت باركنـا فيهـا") الشام"  -أيهـا الرسـول- ومتـت كلمـة ربـك, بـإخراج الـزروع والثمـار واأل

, بســبب صــربهم علــى أذى فرعــون وقومــه; احلســىن علــى بــين إســرائيل بــالتمكني هلــم يف األرض
وما كـانوا يبنـون مـن األبنيـة والقصـور , ودمَّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات واملزارع

  .وغري ذلك

  
ْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم قَاُلوا يَا ُموَسى اْجَعل لََنا َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتـَْوا َعَلى قَـ  

  )138(ِإَهلاً َكَما َهلُْم آِهلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلوَن 
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قـال بنـو , فمرُّوا على قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصـنام هلـم, وقطعنا ببين إسرائيل البحر
ا, صنًما نعبده ونتخذه إهلًا اجعل لنا يا موسى: إسرائيل قـال , كما هلؤالء القوم أصنام يعبـدو

وال تعلمــــون أن العبــــادة ال تنبغــــي إال هللا , إنكــــم أيهــــا القــــوم جتهلــــون عظمــــة اهللا: موســــى هلــــم
  .الواحد القهار

  
  )139(ِإنَّ َهُؤالِء ُمَتبـٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

ومــدمَّر وباطــل مــا كــانوا , قيمــني علــى هــذه األصــنام ُمْهَلــك مــا هــم فيــه مــن الشــركإن هــؤالء امل
م لتلك األصنام م, يعملون من عباد   .اليت ال تدفع عنهم عذاب اهللا إذا نزل 

  
َر اللَِّه أَْبِغيُكْم ِإَهلاً َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني     )140(قَاَل َأَغيـْ

, واهللا هــو الــذي خلقكــم, اهللا أطلــب لكــم معبــوًدا تعبدونــه مــن دونــه أغــري: قــال موســى لقومــه
ـــلكم علـــى عـــاملي زمـــانكم بكثـــرة األنبيـــاء فـــيكم ـــكم بـــه مـــن , وفضَّ وإهـــالك عـــدوكم ومـــا خصَّ

  اآليات؟

  
َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يـَُقتـُِّلوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْستَ   ْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِإْذ َأَجنيـْ

  )141(َوِيف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 

وما كنتم فيـه مـن , نَِعمنا عليكم إذ أنقذناكم من َأْسر فرعون وآله -يا بين إسرائيل  -واذكروا 
ويف َمحِْلكــم علــى أقــبح العــذاب , اهلــوان والذلــة مــن تــذبيح أبنــائكم واســتبقاء نســائكم للخدمــة

  .اختبار من اهللا لكم ونعمة عظيمة, إجنائكم مث, وأسوئه

  
َلًة َوقَاَل ُموَسى  َلًة َوأَْمتَْمَناَها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ِميَقاُت رَبِِّه أَْربَِعَني لَيـْ َألِخيِه  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالِثَني لَيـْ

  )142(يَن َهاُروَن اْخُلْفِين ِيف قـَْوِمي َوَأْصِلْح َوال تـَتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسدِ 
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مث زاده يف األجــل بعــد ذلــك عشــر , وواعــد اهللا ســبحانه وتعــاىل موســى ملناجــاة ربــه ثالثــني ليلــة
حــني أراد -وقــال موســى ألخيــه هــارون . فــتمَّ مــا َوقـَّتَــه اهللا ملوســى لتكليمــه أربعــني ليلــة, ليــال

وال , وعبادتـهوأِمحَلهـم علـى طاعـة اهللا , كن خليفـيت يف قـومي حـىت أرجـع: -املضيَّ ملناجاة ربه
  .تسلْك طريق الذين يفسدون يف األرض

  
ْر ِإَىل َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه َربُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تـَرَاِين َوَلِكْن انظُ  

ى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَّكًا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً اْجلََبِل فَِإْن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـَرَاِين فـََلمَّا َجتَلَّ 
  )143(فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْؤِمِنَني 

وكلَّمــه ربــه مبــا كلَّمــه مــن وحيــه وأمــره , وملــا جــاء موســى يف الوقــت احملــدد وهــو متــام أربعــني ليلــة
يه أي لـن تقـدر علـى رؤيـيت يف , لـن تـراين: قال اهللا لـه, اهللا فطلب النظر إليهطمع يف رؤية , و
فلمــا جتلَّــى ربــه , فــإن اســتقر مكانــه إذا جتلَّيــُت لــه فســوف تــراين, ولكــن انظــر إىل اجلبــل, الــدنيا

ــا مســتويًا بــاألرض : فلمــا أفــاق مــن غشــيته قــال, وســقط موســى مغشــيًّا عليــه, للجبــل جعلــه دكًّ
إين تبت إليك مـن مسـأليت إيـاك الرؤيـة يف هـذه احليـاة , عما ال يليق جباللكتنزيًها لك يا رب 

  .وأنا أول املؤمنني بك من قومي, الدنيا

  
قَاَل يَا ُموَسى ِإينِّ اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِساالِيت َوِبَكالِمي َفُخْذ َما آتـَْيُتَك وَُكْن ِمْن  

  ) 144(الشَّاِكرِيَن 

إين اخرتتـــــك علـــــى النـــــاس برســـــااليت إىل خلقـــــي الـــــذين أرســـــلتك إلـــــيهم : ىقـــــال اهللا يـــــا موســـــ
يـي, وبكالمي إيـاك ِمـن غـري وسـاطة , واعمـل بـه, ومتسَّـك بـه, فخـذ مـا أعطيتـك ِمـن أمـري و

  .وخصَّك بكالمه, وكن من الشاكرين هللا تعاىل على ما آتاك من رسالته

  
َنا َلُه ِيف األَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ  َمْوِعَظًة َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوْأُمْر قـَْوَمَك  وََكَتبـْ

  )145(يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقَني 



www.islamguiden.com 

 331

موعظــــة لالزدجــــار , وكتبنــــا ملوســــى يف التــــوراة مــــن كــــل مــــا حيتــــاج إليــــه يف دينــــه مــــن األحكــــام
ــــار وتفصــــيال لتكــــاليف احلــــالل واحلــــ ــــد واألخبــــار واالعتب رام واألمــــر والنهــــي والقصــــص والعقائ

وأمــر قومــك يعملــوا مبــا , خــذ التــوراة جبــد واجتهــاد: أي, فخــذها بقــوة: قــال اهللا لــه, واملغيبــات
وهي نار , فإن َمن أشرك منهم وِمن غريهم فإين سأريه يف اآلخرة دار الفاسقني; شرع اهللا فيها

  .عتهاهللا اليت أعدَّها ألعدائه اخلارجني عن طا

  
  َِ ا َوِإْن َسَأْصِرُف َعْن آيَاِيت الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اَألْرِض بَِغْريِ احلَْقِّ َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا 

بُوا يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َذِلَك بِأَ  نـَُّهْم َكذَّ
َها َغاِفِلَني    ) 146(بِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ

سأصرف عن فـَْهم احلجج واألدلة الدالة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلوب املتكـربين عـن 
وإْن يـَــَر , فــال يتبعــون نبًيــا وال يصــغون إليــه لتكــربهم, واملتكــربين علــى النــاس بغــري احلــق, طــاعيت

م هللا ورســولههــؤالء املتكــربون عــن ا ــا إلعراضــهم وحمــادَّ وإن يــروا , إلميــان كــل آيــة ال يؤمنــوا 
ــا ودينًــا, وإن يــروا طريــق الضــالل, طريــق الصــالح ال يتخــذوه طريًقــا ; أي الكفــر يتخــذوه طريًق

ا   .وذلك بسبب تكذيبهم بآيات اهللا وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر يف دالال

  
بُوا بِآيَاتِنَ    )147(ا َوِلَقاِء اآلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َوالَِّذيَن َكذَّ

بوا بآيات اهللا وحججه وبلقاء اهللا يف اآلخرة حبطت أعملهم , بسبب فـَْقِد شـرطها; والذين كذَّ
يعملونه يف الدنيا مـن  ما جيزون يف اآلخرة إال جزاء ما كانوا, وهو اإلميان باهللا والتصديق جبزائه

  .وهو اخللود يف النار, الكفر واملعاصي

  
َوال َواختَََّذ قـَْوُم ُموَسى ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َأملَْ يـََرْوا أَنَُّه ال ُيَكلُِّمُهْم  

  )148(يـَْهِديِهْم َسِبيًال اختََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمَني 
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قـوم موسـى مـن بعـد مـا فـارقهم ماضـًيا ملناجـاة ربـه معبـوًدا ِمـن ذهـبهم ِعجـال جسـًدا بـال  واختذ
وال يرشدهم إىل خري؟ أَْقَدُموا على ما أقدموا عليه , أمل يعلموا أنه ال يكلمهم, له صوت, روح

  .وكانوا ظاملني ألنفسهم واضعني الشيء يف غري موضعه, من هذا األمر الشنيع

  
ِيف أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنـَُّهْم َقْد َضلُّوا قَاُلوا لَِئْن ملَْ يـَْرَمحَْنا َربـَُّنا َويـَْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمْن  َوَلمَّا ُسِقطَ  

  )149(اْخلَاِسرِيَن 

ــم قــد ضــلُّوا عــن , وملــا نــدم الــذين عبــدوا العجــل ِمــن دون اهللا عنــد رجــوع موســى إلــيهم ورأوا أ
لــئن مل : فقــالوا, أخــذوا يف اإلقــرار بالعبوديــة واالســتغفار, اهللا وذهبــوا عــن ديــن, قصــد الســبيل

ا ذنوبنا, يرمحنا ربنا بَقبول توبتنا   .لنكونن من اهلالكني الذين ذهبت أعماهلم, ويسرت 

  
ْم أَْمَر َربُِّكْم َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسفاً قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموِين ِمْن بـَْعِدي َأَعِجْلتُ  

ا يـَْقتـُُلوَنِين َفال َوأَْلَقى األَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َجيُرُُّه ِإلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِين وََكاُدو 
  )150(ُتْشِمْت ِيب اَألْعَداَء َوال َجتَْعْلِين َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

, ألن اهللا قـد أخـربه أنـه قـد فُـِنت قومـه; سى إىل قومه ِمن بين إسرائيل غضبان حزيًناوملا رجع مو 
أعجلـتم أَْمـر , بـئس اخلالفـة الـيت خلفتمـوين ِمـن بعـدي: قـال موسـى, وأن السامريَّ قـد أضـلَّهم

أســـتعجلتم جميئـــي إلـــيكم وهـــو مقـــدَّر مـــن اهللا تعـــاىل؟ وألقـــى موســـى ألـــواح التـــوراة : ربكـــم؟ أي
وأمســك بــرأس أخيــه جيــره , وغضــًبا علــى أخيــه هــارون, ومــه الــذين عبــدوا العجــلغضــبا علــى ق

إن القــــوم اســــتذلوين وعــــدُّوين ضــــعيًفا وقــــاربوا أن : يــــا ابــــن أمــــي: قــــال هــــارون مســــتعطًفا, إليــــه
وال جتعلــين يف غضــبك مــع القــوم الــذين خــالفوا أمــرك , فــال َتســرَّ األعــداء مبــا تفعــل يب, يقتلــوين

  .وعبدوا العجل

  
  )151(َل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَألِخي َوأَْدِخْلَنا ِيف َرْمحَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِمحَِني قَا 
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ربِّ اغفر يل : وعلم أنه مل يـَُفرِّط فيما كان عليه من أمر اهللا, قال موسى ملا تبني له عذر أخيه
فإنـك أرحـم , اسعةوأدخلنا يف رمحتك الو , واغفر ألخي ما سبق بينه وبني بين إسرائيل, غضيب

  .بنا من كل راحم

  
نـَْيا وََكَذِلَك َجنْزِ   ْم َوِذلٌَّة ِيف اْحلََياِة الدُّ ي اْلُمْفَرتِيَن ِإنَّ الَِّذيَن اختََُّذوا اْلِعْجَل َسيَـَناُهلُْم َغَضٌب ِمْن َرِِّ
)152(  

ــم وهــوان يف احليــاة الــد بســبب  ; نياإن الــذين اختــذوا العجــل إهلـًـا ســيناهلم غضــب شــديد ِمــن ر
م ــؤالء نفعــل بــاملفرتين املبتــدعني يف ديــن اهللا, كفــرهم بــر فكــل صــاحب بدعــة , وكمــا فعلنــا 

  .ذليل

  
  )153(َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ُمثَّ تَابُوا ِمْن بـَْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم  

مث رجعـــوا ِمـــن بعـــد فعلهـــا إىل اإلميـــان والعمـــل , ر واملعاصـــيوالـــذين عملـــوا الســـيئات مـــن الكفـــ
ـا, الصاحل ـم وبكـل , إن ربك من بعد التوبة النصوح لغفـور ألعمـاهلم غـري فاضـحهم  رحـيم 

  .َمن كان مثلهم من التائبني

  
ْم َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األَْلَواَح َوِيف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْمحٌَة   لِلَِّذيَن ُهْم ِلَرِِّ

  ) 154(يـَْرَهُبوَن 

وفيها بيان للحق ورمحة , وملا سكن عن موسى غضبه أخذ األلواح بعد أن ألقاها على األرض
  .وخيشون عقابه, للذين خيافون اهللا

  
اَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهْم َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ِلِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة قَ 

َا َمْن َتَشاُء  َنُتَك ُتِضلُّ ِ َوتـَْهِدي ِمْن قـَْبُل َوِإيَّاَي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ



www.islamguiden.com 

 334

ُر اْلَغافِ    )155(رِيَن َمْن َتَشاُء أَْنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَْنَت َخيـْ

ـــارهم ـــار موســـى مـــن قومـــه ســـبعني رجـــال ِمـــن خي ـــم إىل طـــور , واخت للوقـــت " ســـيناء"وخـــرج 
ــم للتوبــة ممــا كــان مــن ســفهاء بــين إســرائيل مــن عبــادة  واألجــل الــذي واعــده اهللا أن يلقــاه فيــه 

حىت نـرى اهللا جهـرة فإنـك قـد   -يا موسى-لن نؤمن لك : فلما أتوا ذلك املكان قالوا, العجل
م الزلزلـة الشـديدة فمـاتوا, مته فأرِنَـاهُ كلَّ  رب مـاذا : فقـام موسـى يتضـرع إىل اهللا ويقـول, فأخـذ

وقـد أهلكـَت خيـارهم؟ لـو شـئت أهلكـتهم مجيًعـا مـن قبـل هـذا , أقول لبـين إسـرائيل إذا أتيـُتهم
لكنا مبا فعله سـفهاء األحـالم منـا؟ مـا هـذه الفعلـ, فإن ذلك أخف عليَّ , احلال وأنا معهم ة أ

م العجـــل إال ابـــتالٌء واختبـــارٌ  ـــا َمـــن تشـــاء ِمـــن خلقـــك, الــيت فعلهـــا قـــومي مـــن عبـــاد , تضـــلُّ 
ـا مـن تشــاء هدايتـه ـدي  وأنـت خــري , وارمحنــا برمحتـك, فـاغفر ذنوبنـا, أنـت وليُّنــا وناصـرنا, و

  .وسرت عن ذنب, َمن صفح عن ُجْرم

  
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف    اآلِخَرِة ِإنَّا ُهْدنَا ِإلَْيَك قَاَل َعَذاِيب ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َواْكُتْب لََنا ِيف َهِذِه الدُّ

ْؤِمُنوَن َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاتَِنا يُـ 
)156(  

, إنــا رجعنــا تــائبني إليــك, مــال يف الــدنيا ويف اآلخــرةواجعلنــا ممــن كتبــَت لــه الصــاحلات مــن األع
كمـــا أصـــبُت هـــؤالء الـــذين , عـــذايب أصـــيب بـــه َمـــن أشـــاء ِمـــن خلقـــي: قـــال اهللا تعـــاىل ملوســـى
وخيشـــون , فســـأكتبها للـــذين خيـــافون اهللا, ورمحـــيت وســـعت خلقـــي كلَّهـــم, أصـــبتهم مـــن قومـــك

  .ل التوحيد وبراهينه يصدقونوالذين هم بدالئ, وجيتنبون معاصيه, فيؤدون فرائضه, عقابه

  
ِل يَْأُمرُُهْم الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجني 

َهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُْم الطَّيَِّباِت َوُحيَرِّمُ  ُهْم ِإْصَرُهْم  بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َعَلْيِهْم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
َل َمَعُه َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنزِ 

  )157(أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 
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ويتبعــون الرســول النــيب األمــي الــذي , ون اهللا وجيتنبــون معاصــيههــذه الرمحــة ســأكتبها للــذين خيــاف
الـــذي جيـــدون صـــفته وأمـــره مكتـــوبـَْني , وهـــو حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم, ال يقـــرأ وال يكتـــب

وينهـــاهم عـــن , يـــأمرهم بالتوحيـــد والطاعـــة وكـــل مـــا عـــرف ُحْســـنه, عنـــدهم يف التـــوراة واإلجنيـــل
ــ, الشــرك واملعصــية وكــل مــا عــرف قـُْبحــه , لُّ هلــم الطيبــات مــن املطــاعم واملشــارب واملنــاكحوحيُِ

ومــا كــانوا يســتحلُّونه مــن املطــاعم واملشــارب الــيت , وُحيــرِّم علــيهم اخلبائــث منهــا كلحــم اخلنزيــر
, ويــذهب عــنهم مــا ُكلِّفــوه مــن األمــور الشــاقة كقطــع موضــع النجاســة مــن الثــوب, حرَّمهــا اهللا

فالـذين صـدَّقوا بـالنيب , عمـًدا كـان القتـل أم خطـأوالقصاص حتًما من القاتـل , وإحراق الغنائم
واتبعـوا القـرآن املنـزل , ووقـروه وعظَّمـوه ونصـروه, األمي حممد صلى اهللا عليه وسلم وأقروا بنبوتـه

  .أولئك هم الفائزون مبا وعد اهللا به عباده املؤمنني, وعملوا بسنته, عليه

  
يعاً الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اللَّ   َواَألْرِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  ِه ِإلَْيُكْم مجَِ

َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  ُحيِْي َوُميِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه النَِّيبِّ األُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوهُ 
)158(  

, إين رســـول اهللا إلـــيكم مجيًعـــا ال إىل بعضـــكم دون بعـــض: للنـــاس كلهـــم -رســـولأيهـــا ال-قـــل 
ال ينبغـي أن تكـون األلوهيـة والعبـادة إال لـه جـل , الذي له ملك السموات واألرض وما فيهمـا

وصــدَّقوا برســوله , فصــدَّقوا بــاهللا وأقــرُّوا بوحدانيتــه, القــادر علــى إجيــاد اخللــق وإفنائــه وبعثــه, ثنــاؤه
هللا عليه وسلم النـيب األمـيِّ الـذي يـؤمن بـاهللا ومـا أنـزل إليـه مـن ربـه ومـا أنـزل علـى حممد صلى ا

رجـــاء أن , والتزمـــوا العمـــل مبـــا أمـــركم بـــه مـــن طاعـــة اهللا, واتبعـــوا هـــذا الرســـول, النبيـــني مـــن قبلـــه
  .توفقوا إىل الطريق املستقيم

  
  )159(ِدُلوَن َوِمْن قـَْوِم ُموَسى أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاحلَْقِّ َوِبِه يـَعْ  

ويعـدلون بـه , يهـدون النـاس بـه, وِمن بين إسرائيل من قوم موسـى مجاعـة يسـتقيمون علـى احلـق
  .يف احلكم يف قضاياهم
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َنا ِإَىل ُموَسى ِإْذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه َأْن اْضِرب ِبعَ   َصاَك َوَقطَّْعَناُهْم اثـَْنَيتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا أَُممًا َوأَْوَحيـْ

أَنزَْلَنا َر فَانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهْم اْلَغَماَم وَ احلَْجَ 
َيْظِلُموَن  َعَلْيِهْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهمْ 

)160(  

كـل   -وهـم أبنـاء يعقـوب-وفرَّقنا قوم موسى ِمن بين إسـرائيل اثنـيت عشـرة قبيلـة بعـدد األسـباط 
وأوحينـا إىل موسـى إذ طلـب منـه قومـه السـقيا حـني عطشــوا يف . قبيلـة معروفـة مـن جهـة نقيبهـا

قـد علمـت  , ملـاءفضربه، فانفجرت منـه اثنتـا عشـرة عينًـا مـن ا, أن اضرب بعصاك احلجر: التـِّْيه
م ا, كــل قبيلــة مــن القبائــل االثنــيت عشــرة مشــر وظلَّلنــا , ال تــدخل قبيلــة علــى غريهــا يف شــر

, والسـلوى -طعمـه كالعسـل , وهـو شـيء يشـبه الصَّـمغ-وأنزلنا عليهم املنَّ , عليهم السحاب
ــَماىنَ  لُّــوه مــن فكرهــوا ذلــك وم, كلــوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم: وقلنــا هلــم, وهــو طــائر يشــبه السُّ

وطلبوا استبدال الـذي هـو أدىن بالـذي , لن نصرب على طعام واحد: وقالوا, طول املداومة عليه
ولكـــن كـــانوا , ومل يقومـــوا مبـــا أوجـــب اهللا علـــيهم, ومـــا ظلمونـــا حـــني مل يشـــكروا هللا. هـــو خـــري

  .وعرَّضوها للشر والنقمة, إذ فوَّتوا عليها كل خري; أنفسهم يظلمون

  
َها َحْيُث ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً َوِإْذ ِقيَل هلَُ   ْم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوا ِمنـْ

  )161(نـَْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني 

م سبحانه وتعاىل ولنبيهم موسى عليـه السـال -أيها الرسول-واذكر  , معصيان بين إسرائيل لر
وكلــوا , "بيــت املقــدس"اســكنوا قريــة : وتبــديلهم القــول الــذي أمــروا أن يقولــوه حــني قــال اهللا هلــم

ـــا أيـــن شـــئتم ومـــىت شـــئتم ـــا ونبا وادخلـــوا البـــاب , ُحـــطَّ عنـــا ذنوبنـــا: وقولـــوا, مـــن مثارهـــا وحبو
ــَرِي الــ, فــال نؤاخــذكم عليهــا, نغفــر لكــم خطايــاكم, خاضــعني هللا دنيا وســنزيد احملســنني ِمــن َخيـْ

  .واآلخرة
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َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجزًا ِمْن السََّماِء مبَِ   ُهْم قـَْوًال َغيـْ َل الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ ا َكانُوا فـََبدَّ
  )162(َيْظِلُموَن 

ودخلــــوا البــــاب يزحفــــون علــــى , فغــــريَّ الــــذين كفــــروا بــــاهللا مــــنهم مــــا أمــــرهم اهللا بــــه مــــن القــــول
بســبب ; أهلكنــاهم بــه, فأرســلنا علــيهم عــذابًا مــن الســماء, حبــة يف شــعرة: وقــالوا, ههمأســتا

م   .ظلمهم وعصيا

  
يـَْوَم  َواْسَأْهلُْم َعْن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهمْ  

ُلوُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن َسْبِتِهْم ُشرَّعاً َويـَْوَم    )163(ال َيْسِبُتوَن ال تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ

إذ يعتـدي , هؤالء اليهود عن خرب أهـل القريـة الـيت كانـت بقـرب البحـر -أيها الرسول-واسأل 
حيـث أمـرهم أن يعظمـوا يـوم السـبت وال يصـيدوا فيـه , أهلها يف يوم السبت علـى حرمـات اهللا

م تــأتيهم يــوم الســبت كثــرية طافيــة علــى وجــه ; الهم اهللا وامتحــنهمفــابت, مسًكــا فكانــت حيتــا
فكـانوا حيتـالون , وال يـرون منهـا شـيًئا, وإذا ذهب يوم السبت تذهب احليتـان يف البحـر, البحر

ا بعــده, علــى حبســها يف يــوم الســبت يف حفــائر وكمــا وصــفنا لكــم مــن االختبــار . ويصــطادو
وإخفائه علـيهم يف , على ظهر املاء يف اليوم احملرم عليهم صيده فيه إلظهار السمك, واالبتالء

  .كذلك خنتربهم بسبب فسقهم عن طاعة اهللا وخروجهم عنها, اليوم احمللل هلم فيه صيده

  
بـُُهْم َعَذابًا َشِديداً   ُهْم ِملَ َتِعظُوَن قـَْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَىل  َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنـْ

  )164(َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن 

إذ قالـــت مجاعـــة مـــنهم جلماعـــة أخـــرى كانـــت تعـــظ املعتـــدين يف يـــوم  -أيهـــا الرســـول-واذكـــر 
ِملَ تعظون قوًما اهللا مهلكهم يف الدنيا مبعصيتهم إياه أو : وتنهاهم عن معصية اهللا فيه, السبت

م عــذابا شــديًدا يف  م عــن معصــية اهللامعــذ نَِعظهــم وننهــاهم : اآلخــرة؟ قــال الــذين كــانوا ينَهــْو
ورجــاء أن يتقــوا , ونــؤدي فــرض اهللا علينــا يف األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر, لِنـُْعــَذر فــيهم

م وتعذِّيهم على ما حرَّم عليهم, فيخافوه, اهللا   .ويتوبوا من معصيتهم ر
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َهْوَن َعْن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا  فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِ   َنا الَِّذيَن يـَنـْ ِه َأْجنَيـْ

  )165(َكانُوا يـَْفُسُقوَن 

واسـتمرت علـى غيِّهـا واعتـدائها , فلما تركت الطائفة اليت اعتدت يف يوم السبت مـا ذُكِّـرت بـه
وأخـذ , أجنـى اهللا الـذين ينهـون عـن معصـيته, ة الواعظـةومل تستجب ملـا َوَعظَْتهـا بـه الطائفـ, فيه

بســـبب خمـــالفتهم أمـــر اهللا وخـــروجهم عـــن ; الـــذين اعتـــَدْوا يف يـــوم الســـبت بعـــذاب ألـــيم شـــديد
  .طاعته

  
  ) 166(فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني  

اها اهللا عنه من عدم الصيد يف يوم السبتوجتاو , فلما متردت تلك الطائفة قـال هلـم , زت ما 
  .فكانوا كذلك, كونوا قردة خاسئني مبعدين من كل خري: اهللا

  
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإنَّ َربََّك لَ  َسرِيُع َوِإْذ تََأذََّن َربَُّك لََيبـْ

  )167(َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم  اْلِعَقابِ 

إذ علـــم ذلـــك إعالًمـــا صـــرًحيا ليبعـــثن علـــى اليهـــود َمـــن يـــذيقهم ســـوء  -أيهـــا الرســـول-واذكـــر 
لســـريع العقـــاب ِلَمـــن اســـتحقه  -أيهـــا الرســـول-إن ربـــك . العـــذاب واإلذالل إىل يـــوم القيامـــة

م, وإنه لغفور عن ذنوب التائبني, بسبب كفره ومعصيته   .رحيم 

  
ُهْم ُدوَن َذِلَك َوبـََلْونَاُهْم بِاحلََْسَناِت َوالسَّيِّئَ وَ   ُهْم الصَّاِحلُوَن َوِمنـْ اِت َقطَّْعَناُهْم ِيف اَألْرِض أَُممًا ِمنـْ

  )168(َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

ومـــنهم , مـــنهم القـــائمون حبقـــوق اهللا وحقـــوق عبـــاده, وفرَّقنـــا بـــين إســـرائيل يف األرض مجاعـــات
واختربنـاهم , واختربنـا هـؤالء بالرخـاء يف العـيش والسَّـَعة يف الـرزق, املون ألنفسـهماملقصِّرون الظ
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ــــوا مــــن ; أيًضــــا بالشــــدة يف العــــيش واملصــــائب والرزايــــا ــــم ويتوب رجــــاء أن يرجعــــوا إىل طاعــــة ر
  .معاصيه

  
َويـَُقوُلوَن َسيـُْغَفُر لََنا َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اَألْدَىن  

ِِْم َعَرٌض ِمثْـُلُه يَْأُخُذوُه َأملَْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكَتاِب أَ  ْن ال َويـَُقوُلوَن َسيـُْغَفُر لََنا َوِإْن يَْأ
ٌر لِلَّذِ  اُر اآلِخَرُة َخيـْ   )169(يَن يـَتـَُّقوَن أََفال تـَْعِقُلوَن يـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ

فقــــرءوه , فجــــاء مــــن بعــــد هــــؤالء الــــذين وصــــفناهم بَــــَدُل ســــوء أخــــذوا الكتــــاب مــــن أســــالفهم
يأخذون ما يعرض هلم من متـاع الـدنيا مـن دينء املكاسـب كالرشـوة , وخالفوا حكمه, وعلموه
غفر لنا ذنوبنا متنًيا على إن اهللا سي: ويقولون مع ذلك, وذلك لشدة حرصهم ونـََهمهم; وغريها

مصــرِّين , وإن يــأت هــؤالء اليهــوَد متــاٌع زائــٌل مــن أنــواع احلــرام يأخــذوه ويســتحلوه, اهللا األباطيــل
م وتنـاوهلم احلـرام وأال , أملَْ يؤخـذ علـى هـؤالء العهـود بإقامـة التـوراة والعمـل مبـا فيهـا, على ذنـو

, وتركــوا العمــل بــه, وا مــا يف الكتــاب فضـيعوهوعلمــ, يقولـوا علــى اهللا إال احلــق وأال يكــذبوا عليـه
, فيمتثلـــون أوامـــره, وخـــالفوا عهـــد اهللا إلـــيهم يف ذلـــك؟ والـــدار اآلخـــرة خـــري للـــذين يتقـــون اهللا

أفــال يعقــل هــؤالء الــذين يأخــذون دينء املكاســب أن مــا عنــد اهللا خــري وأبقــى , وجيتنبــون نواهيــه
  للمتقني؟

  
  )170(َوأَقَاُموا الصَّالَة ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحَني  َوالَِّذيَن ُميَسُِّكوَن بِاْلِكَتابِ  

وحيـافظون علـى الصـالة , ويعملـون مبـا فيـه مـن العقائـد واألحكـام, والذين يتمسَّـكون بالكتـاب
ا, حبدودها   .وال يضيعها, فإن اهللا يثيبهم على أعماهلم الصاحلة, وال يضيعون أوقا

  
َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َوِإْذ نـَتَـْقَنا اْجلَبَ   َل فـَْوقـَُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع ِِْم ُخُذوا َما آتـَيـْ

  ) 171(َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 
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وأيقنـوا أنـه واقـع , إذ رفعنـا اجلبـل فـوق بـين إسـرائيل كأنـه سـحابة تظلهـم -أيها الرسـول-واذكر 
أي اعملــوا مبــا أعطينــاكم , خــذوا مــا آتينــاكم بقــوة: وقلنــا هلــم, حكــام التــوراةــم إن مل يقبلــوا أ
; واذكروا ما يف كتابنا من العهود واملواثيق اليت أخذناها علـيكم بالعمـل مبـا فيـه, باجتهاد منكم

  .كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه

  
تَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّ 

  )172(بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني 

وقـــررهم بتوحيـــده مبـــا , إذ اســـتخرج ربـــك أوالد آدم ِمـــن أصـــالب آبـــائهم -أيهـــا النـــيب-واذكـــر 
ـــم وخـــالقهم وملــيكهم أودعــه يف فطـــرهم خشـــية أن ينكـــروا يـــوم , فـــأقروا لـــه بـــذلك, مـــن أنـــه ر

ا, ويزعموا أن حجة اهللا ما قامت عليهم, فال يقروا بشيء فيه, القيامة بـل  , وال عندهم علم 
  .كانوا عنها غافلني

  
َا َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَعْ     )173(ِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن أَْو تـَُقوُلوا ِإمنَّ

ـم مـن بعـدهم, إمنا أشرك آباؤنا من قبلنا ونقضوا العهـد: أو لئال تقولوا أفتعـذبنا مبـا , فاقتـدينا 
  فعل الذين أبطلوا أعماهلم جبعلهم مع اهللا شريكا يف العبادة؟

  
  )174(ِجُعوَن وََكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يـَرْ  

ـــْلنا اآليـــات كـــذلك نفصِّـــل اآليـــات ونبيِّنهـــا , وبيـَّنَّـــا فيهـــا مـــا فعلنـــاه بـــاألمم الســـابقة, وكمـــا َفصَّ
م, رجاء أن يرجعوا عن شركهم; لقومك أيها الرسول   .وينيبوا إىل ر

  
َها َفأَتْـبَـعَ   َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ   )175(ُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغاِويَن َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ
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, علــى أمتــك خــرب رجــل مــن بــين إســرائيل أعطينــاه حججنــا وأدلتنــا -أيهــا الرســول-واقصــص 
ــــا, فتعلَّمهــــا فصــــار مــــن الضــــالني , فاســــتحوذ عليــــه الشــــيطان, ونبــــذها وراء ظهــــره, مث كفــــر 
  .بسبب خمالفته أمر ربه وطاعته الشيطان; اهلالكني

  
َا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْملْ  َوَلوْ   َنا َلَرفـَْعَناُه ِ  َعَلْيِه ِشئـْ

بُوا بِآيَاتَِنا فَاْقُصْص اْلَقَصَص َلَعلَّهُ  رُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ْم يـَتَـَفكَُّروَن يـَْلَهْث أَْو تـَتـْ
)176(  

وآثــر , ولكنــه رََكــَن إىل الــدنيا واتبــع هــواه, ولــو شــئنا أن نرفــع قــدره مبــا آتينــاه مــن اآليــات لفعلنــا
اتــــه وشــــهواته علــــى اآلخــــرة َفَمثَــــُل هــــذا الرجــــل مثــــل . وامتنــــع عــــن طاعــــة اهللا وخــــالف أمــــره, َلذَّ

فكذلك الذي انسـلخ مـن آيـات اهللا  ,إن تطرده أو ترتكه ُخيْرج لسانه يف احلالني الهثًا, الكلب
وصــف  -أيهــا الرســول-هــذا الوصــف , يظــل علــى كفــره إن اجتهــْدَت يف دعوتــك لــه أو أمهلتــه

 -أيهــا الرســول-فاقصــص , هــؤالء القــوم الــذين كــانوا ضــالني قبــل أن تــأتيهم باهلــدى والرســالة
مـا جئـتهم بـه لعـل قومـك يتـدبرون في, ففي إخبـارك بـذلك أعظـم معجـزة, أخبار األمم املاضية

  .فيؤمنوا لك

  
بُوا بِآيَاتَِنا َوأَنُفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُموَن    )177(َساَء َمَثًال اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ

بوا حبجــج اهللا وأدلتــه ــا, فجحــدوها, قـَــُبَح مــثال مثــُل القــوم الــذين كــذَّ ; وأنفســهم كــانوا يظلمو
ذه احلجج واألدلة   .بسبب تكذيبهم 

  
  )178(اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل َفُأْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن َمْن يـَْهِد  

, ومـــن خيذلـــه فلـــم يوفقـــه فهـــو اخلاســـر اهلالـــك, مـــن يوفقـــه اهللا لإلميـــان بـــه وطاعتـــه فهـــو املوفَّـــق
  .فاهلداية واإلضالل من اهللا وحده
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َا َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمْن اجلِْنِّ وَ   َا َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ اِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ

َا أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْولَ  َا َوَهلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ ِئَك ُهْم َوَهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ
  )179(اْلَغاِفُلوَن 

كثـــريًا مـــن اجلـــن   -يت يعـــذِّب اهللا فيهـــا َمـــن يســـتحق العـــذاب يف اآلخـــرة الـــ-ولقـــد خلقنـــا للنـــار 
ــا, واإلنــس وهلــم أعــني ال ينظــرون , فــال يرجــون ثوابًــا وال خيــافون عقابًــا, هلــم قلــوب ال يعقلــون 

ـــا آيـــات كتـــاب اهللا فيتفكـــروا فيهـــا, ـــا إىل آيـــات اهللا وأدلتـــه هـــؤالء  , وهلـــم آذان ال يســـمعون 
ـا اخلــري والشــر فتميــز , وال تفهــم مـا تبصــره, ْفَقــُه مـا يقــال هلــاكالبهـائم الــيت ال تَـ  وال تعقــل بقلو

وهــم خبــالف , ألن البهــائم تبصــر منافعهــا ومضــارها وتتبــع راعيهــا; بــل هــم أضــل منهــا, بينهمــا
  .أولئك هم الغافلون عن اإلميان باهللا وطاعته, ذلك

  
َا   َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َولِلَِّه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن فَاْدُعوُه ِ
)180(  

فــاطلبوا , وكــل أمسائــه حســن, الدالــة علــى كمــال عظمتــه, وهللا ســبحانه وتعــاىل األمســاء احلســىن
ون يف أمسائـه بالزيـادة أو النقصـان أو التح, منه بأمسائه ما تريدون كـأن , ريـفواتركوا الذين يُغريِّ

ــا مــن ال يســتحقها ــا آهلــتهم, ُيســمَّى  أو أن جيعــل هلــا معــىن مل يـُـرْده اهللا , كتســمية املشــركني 
ـا يف الـدنيا مـن الكفـر بـاهللا, وال رسوله , فسوف جيـزون جـزاء أعمـاهلم السـيئة الـيت كـانوا يعملو

  .واإلحلاد يف أمسائه وتكذيب رسوله

  
  )181(وَن بِاحلَْقِّ َوِبِه يـَْعِدُلوَن َوِممَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهدُ  

, وبــه يقضــون وينصــفون النــاس, ومــن الــذين َخَلْقنــا مجاعــة فاضــلة يهتــدون بــاحلق ويَــْدعون إليــه
  .وهم أئمة اهلدى ممن أنعم اهللا عليهم باإلميان والعمل الصاحل
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بُوا بِآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَعْ     )182(َلُموَن َوالَِّذيَن َكذَّ

بوا بآياتنــا ــا, فجحــدوها, والــذين كــذَّ ســنفتح هلــم أبــواب الــرزق ووجــوه املعــاش يف , ومل يتــذكروا 
ــم علــى شــيء, الــدنيا مث نعــاقبهم علــى ِغــرَّة , اســتدراًجا هلــم حــىت يغــرتوا مبــا هــم فيــه ويعتقــدوا أ

  .هوهذه عقوبة من اهللا على التكذيب حبجج اهللا وآيات. من حيث ال يعلمون

  
  )183(َوأُْمِلي َهلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتٌني  

ــم ال يعــاقبون وبــذلك , فيــزدادوا كفــرًا وطغيانًــا, وأمهــل هــؤالء الــذين كــذبوا بآياتنــا حــىت يظنــوا أ
  .قوي شديد ال يُْدفع بقوة وال حبيلة: أي, إن كيدي متني. يتضاعف هلم العذاب

  
  )184(ْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبٌني أَوََملْ يـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم مِ  

ويعلموا أنه ليس مبحمد جنـون؟ مـا هـو , أومل يتفكر هؤالء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقوهلم
  .ناصح مبني, إال نذير هلم من عقاب اهللا على كفرهم به إن مل يؤمنوا

  
ْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقْد َواألَ  أَوَملَْ يَنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السََّمَواتِ  

  )185(اقْـتَـَرَب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن 

أومل ينظــــر هــــؤالء املكــــذبون بآيــــات اهللا يف ملــــك اهللا العظــــيم وســــلطانه القــــاهر يف الســــموات 
وينظـروا يف , فيتـدبروا ذلـك ويعتـربوا بـه, يء فيهمـامـن شـ -جـلَّ ثنـاؤه-وما خلق اهللا , واألرض

ويصـــريوا إىل عـــذاب اهللا وألــــيم , آجـــاهلم الـــيت عســـت أن تكـــون قـَرُبَـــْت فيهلكـــوا علـــى كفـــرهم
  عقابه؟ فبأي ختويف وحتذير بعد حتذير القرآن يصدقون ويعملون؟
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  )186(يـَْعَمُهوَن  َمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفال َهاِدَي َلُه َوَيَذرُُهْم ِيف طُْغَياِِمْ  

  .ويرتُكهم يف كفرهم يتحريون ويرتددون, َمن يضلله اهللا عن طريق الرشاد فال هادي له

  
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ال ُجيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ    ثـَُقَلْت ِيف َيْسأَُلوَنَك َعْن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه وَ  السََّمَواتِ  َها ُقْل ِإمنَّ اَألْرِض ال تَْأتِيُكْم ِإالَّ بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ
  )187(َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن 

ِعْلُم قيامها عند اهللا ال : عن الساعة مىت قيامها؟ قل هلم" مكة"كفار   -أيها الرسول-يسألك 
فــال يعلــم وقــت قيامهــا , وخفــي علــى أهــل الســموات واألرض, ثـَُقــَل علمهــا, ظهرهــا إال هــوي

يســـألك هـــؤالء القـــوم عنهـــا كأنـــك , ال جتـــيء الســـاعة إال فجـــأة, مَلـــك مقـــرَّب وال نـــيب مرســـل
ا إمنا علمها عند اهللا الذي يعلم غيب : قل هلم, مستقص بالسؤال عنها, حريص على العلم 
  .كنَّ أكثر الناس ال يعلمون أن ذلك ال يعلمه إال اهللاول, السموات واألرض

  
ُقْل ال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعًا َوال َضرًّا ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْكثـَْرُت ِمْن  

  )188(يـُْؤِمُنوَن  اخلَْْريِ َوَما َمسَِّين السُّوُء ِإْن أَنَا ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌري ِلَقْومٍ 

ــا إال مــا شــاء اهللا: -أيهــا الرســول-قــل  , ال أقــدُر علــى َجْلــِب خــري لنفســي وال دفــع شــر حيــل 
ـا تكثـِّر يل املصـاحل واملنـافع والتَّقيـُت مـا , ولو كنت أعلم الغيب لفعلت األسـباب الـيت أعلـم أ

وأبشــر , ف مــن عقابــهأخــوِّ , مــا أنــا إال رســول اهللا أرســلين إلــيكم, يكــون مــن الشــر قبــل أن يقــع
  .ويعملون بشرعه, بثوابه قوًما يصدقون بأين رسول اهللا

  
َها فـََلمَّا تـََغشَّاَها َمحََلْت   َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

اللََّه َربـَُّهَما لَِئْن آتـَْيتَـَنا َصاِحلًا لََنُكوَننَّ ِمْن الشَّاِكرِيَن  َمحًْال َخِفيفًا َفَمرَّْت ِبِه فـََلمَّا أَثـَْقَلْت َدَعَوا
)189(  
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, وهي آدم عليه السالم وَخَلق منها زوجها, من نفس واحدة -أيها الناس-هو الذي خلقكم 
ـا ويطمـئن; وهي حواء محلـت  -واملـراد جـنس الـزوجني مـن ذريـة آدم-فلمـا جامعهـا , ليـأنس 
ما, فقامت به وقعدت وأمتت احلمل ,ماًء خفيًفا ا وأثقلت دعا الزوجان ر : فلما قـَرُبت والد

  .لئن أعطيتنا بشرًا سويًا صاحلًا لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت لنا من الولد الصاحل

  
  )190(ُكوَن فـََلمَّا آتَاُمهَا َصاِحلاً َجَعَال َلُه ُشرََكاء ِفيَما آتَاُمهَا فـَتَـَعاَىل اللَُّه َعمَّا ُيْشِر  

جعـــال هللا شـــركاء يف ذلـــك الولـــد الـــذي انفـــرد اهللا خبلقـــه , فلمـــا رزق اهللا الـــزوجني ولـــًدا صـــاحلًا
  .فتعاىل اهللا وتنزه عن كل شرك, فعبَّداه لغري اهللا

  
  ) 191(أَُيْشرُِكوَن َما َال َخيُْلُق َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقوَن  

  بل هي خملوقة؟, وهي ال تقدر على َخْلق شيء, تهأيشرك هؤالء املشركون يف عبادة اهللا خملوقا

  
  )192(َوَال َيْسَتِطيُعوَن َهلُْم َنْصرًا َوَال أَنُفَسُهْم يَنُصُروَن 

بـل هـي , فـإذا كانـت ال ختلـق شـيًئا, وال تستطيع أن تنصر عابـديها أو تـدفع عـن نفسـها سـوًءا
فكيــف تـُتَّخــذ مــع اهللا , هاوال عــن نفســ, وال تســتطيع أن تــدفع املكــروه عمــن يعبــدها, خملوقــة

  .آهلة؟ إْن هذا إال أظلم الظلم وأسفه السََّفه

  
  )193(َوِإن َتْدُعوُهْم ِإَىل اْهلَُدى َال يـَتَِّبُعوُكْم َسَواء َعَلْيُكْم أََدَعْوُمتُوُهْم أَْم أَنُتْم َصاِمُتوَن  

ال تســمع ,  اهلــدىهــذه األصــنام الــيت عبــدمتوها مــن دون اهللا إىل -أيهــا املشــركون-وإن نــدعوا 
ِدي ; يستوي دعاؤكم هلا وسكوتكم عنها; دعاءكم وال تتبعكم َ ا ال تسمع وال تبصر وال  أل

ُدى   .وال 
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 ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فـَْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ  
)194(  

م كمـا أنكـم مملوكـون لـربكم -أيهـا املشـركون-تعبدون من غري اهللا  إن الذين , هـم مملوكـون لـر
ـا تسـتحق مـن العبـادة شـيًئا فـادعوهم فليسـتجيبوا لكـم , فإن كنـتم كمـا تزعمـون صـادقني يف أ

  .وإال تبني أنكم كاذبون مفرتون على اهللا أعظم الفرية, فإن استجابوا لكم وحصَّلوا مطلوبكم

  
َا أَْم َهلُْم آَذاٌن َيْسمَ أََهلُْم   َا أَْم َهلُْم َأْعُنيٌ يـُْبِصُروَن ِ َا أَْم َهلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن ِ ُعوَن أَْرُجٌل َميُْشوَن ِ

َا ُقْل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ُمثَّ ِكيُدوِين َفال تُنِظُروِن  ِ)195(  

ــا معكــم يف حــوائجك ــا عــنكم أهلــذه اآلهلــة واألصــنام أرجــل يســَعْون  م؟ أم هلــم أيــٍد يــدفعون 
ــا فيعرِّفــونكم مــا عــاينوا  وينصــرونكم علــى مــن يريــد بكــم شــرًا ومكروًهــا؟ أم هلــم أعــني ينظــرون 
ـا فيخـربونكم مبـا مل تسـمعوه؟ فـإذا   وأبصروا مما يغيب عنكم فال ترونه؟ أم هلم آذان يسمعون 

ا ليس فيها شيء من هذه اآلالت وهـي , فما وجه عبادتكم إياهـا ,كانت آهلتكم اليت تعبدو
ــا يتوصــل إىل جلــب النفــع أو دفــع الضــر؟ قــل   -أيهــا الرســول-خاليــة مــن هــذه األشــياء الــيت 

مث , ادعــوا آهلــتكم الــذين جعلتمــوهم هللا شــركاء يف العبــادة: هلــؤالء املشــركني مــن عبــدة األوثــان
لــوا بــذلك, اجتمعــوا علــى إيقــاع الســوء واملكــروه يب ; فــإين ال أبــايل بــآهلتكم, فــال تــؤخروين وعجِّ

  .العتمادي على حفظ اهللا وحده

  
  )196(ِإنَّ َولِيِّي اللَُّه الَِّذي نـَزََّل اْلِكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاِحلَِني  

وهـــو يتـــوىل , هـــو الـــذي نـــزَّل علـــيَّ القـــرآن بـــاحلق, الـــذي يتـــوىل حفظـــي ونصـــري, إن وليِّـــَي اهللا
  .لى أعدائهم وال خيذهلموينصرهم ع, الصاحلني ِمن عباده
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  )197(َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصرَُكْم َوال أَنُفَسُهْم يَنُصُروَن  

وال , ِمــــن غــــري اهللا مــــن اآلهلــــة ال يســــتطيعون نصــــركم -أنــــتم أيهــــا املشــــركون-والــــذين تــــدعون 
  .يقدرون على نصرة أنفسهم

  
  )198(َدى ال َيْسَمُعوا َوتـَرَاُهْم يَنظُُروَن ِإلَْيَك َوُهْم ال يـُْبِصُروَن َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإَىل اهلُْ  

أيهـا -وتـرى , آهلـتكم إىل االسـتقامة والسـداد ال يسـمعوا دعـاءكم -أيها املشركون-وإن تدعوا 
; آهلــة هــؤالء املشــركني ِمــن عبــدة األوثــان يقابلونــك كالنــاظر إليــك وهــم ال يبصــرون -الرســول

م ال    .أبصار هلم وال بصائرأل

  
  )199(ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْجلَاِهِلَني  

وال تطلب مـنهم مـا يشـق , الفضل من أخالق الناس وأعماهلم -أيها النيب أنت وأمتك-اقْـَبْل 
ـــٍل مجيـــل, علـــيهم حـــىت ال ينفـــروا وأعـــرض عـــن منازعـــة الســـفهاء , وْأمـــر بكـــل قـــول حســـن وِفْع

  .مساواة اجلهلة األغبياءو 

  
يٌع َعِليٌم     )200(َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ

مــن الشــيطان غضــب أو حتُِــس منــه بوسوســة وتثبــيط عــن اخلــري أو  -أيهــا النــيب-وإمــا يصــيبنَّك 
  .عليم بكل فعل, ع لكل قولإنه مسي, فاجلأ إىل اهللا مستعيًذا به, حث على الشرِّ 

  
  )201(ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن  
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م عـارض , فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيـه, إن الذين اتقوا اهللا ِمن خلقه إذا أصـا
فــإذا هــم منتهــون , والتوبــة إليــه, وجــب اهللا علــيهم مــن طاعتــهمــن وسوســة الشــيطان تــذكَّروا مــا أ

  .عاصون للشيطان, آخذون بأمر اهللا, عن معصية اهللا على بصرية

  
  )202(َوِإْخَوانـُُهْم َميُدُّونـَُهْم ِيف الَغيِّ ُمثَّ ال يـُْقِصُروَن  

ـــار مـــن ضـــالل اإلنـــس متـــدهم الشـــياطني مـــن اجلـــن يف الضـــ, وإخـــوان الشـــياطني اللة وهـــم الفجَّ
وال تدَّخر شياطني , وال تدَّخر شياطني اجلن ُوْسًعا يف مدِّهم شياطني اإلنس يف الغيِّ , والَغواية

  .اإلنس ُوْسًعا يف عمل ما توحي به شياطني اجلن

  
َا أَتَِّبُع َما يُوَحى ِإَيلَّ ِمْن   ِِْم بِآيٍَة قَاُلوا َلْوال اْجَتبَـْيتَـَها ُقْل ِإمنَّ َريبِّ َهَذا َبَصائُِر ِمْن رَبُِّكْم َوِإَذا ملَْ تَْأ

  )203(َوُهًدى َوَرْمحٌَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

هـــال أحـــَدثْتها واختلقتهـــا مـــن عنـــد : هـــؤالء املشـــركني بآيـــة قـــالوا -أيهـــا الرســـول-وإذا مل جتـــئ 
ألن اهللا إمنـــا أمـــرين ; وال جيـــوز يل ِفْعلـــه, إن هـــذا لـــيس يل:  -أيهـــا الرســـول-قـــل هلـــم , نفســـك

, وهو هذا القرآن الذي أتلوه عليكم حجًجا وبراهني مـن ربكـم, اع ما يوحى إيلَّ من عندهباتب
ا عباده املؤمنني, وبيانًا يهدي املؤمنني إىل الطريق املستقيم   .ورمحة يرحم اهللا 

  
  )204(َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  

  .لتعقلوه رجاء أن يرمحكم اهللا به, ئ القرآن فاستمعوا له أيها الناس وأنصتواوإذا قر 

  
 َواذُْكْر َربََّك ِيف نـَْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَْْهِر ِمْن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمنْ  

  )205(اْلَغاِفِلَني 
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ًعا وتواضــًعا هللا خائًفــا وجــل القلــب منــه، وادعــه ربــك يف نفســك ختشــ -أيهــا الرســول-واذكــر 
, وال تكـن مـن الـذين يـَْغُفلـون عـن ذكـر اهللا, متوسطًا بني اجلهر واملخافتة يف أول النهـار وآخـره

م   .ويلهون عنه يف سائر أوقا

  
  )206(ْسُجُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه يَ  

ويسـبحونه , بـل ينقـادون ألوامـره, إن الذين عند ربك من املالئكة ال يستكربون عن عبادة اهللا
  .وله وحده ال شريك له يسجدون, وينزهونه عما ال يليق به, بالليل والنهار

  

  

  

  

  سورة األنفال -8

  
وِل فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّه َيْسأَُلوَنَك َعْن األَنـَْفاِل ُقْل األَنـَْفاُل لِلَِّه َوالرَّسُ 

  )1(َوَرُسوَلُه ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 

إنَّ : كيــف تقســمها بيــنهم؟ قــل هلــم" بــدر"عــن الغنــائم يــوم  -أيهــا النــيب-يســألك أصــحابك 
اب اهللا وال تـَُقــدموا علـــى فــاتقوا عقـــ, فالرســـول يتــوىل قســمتها بـــأمر ربــه, أمرهــا إىل اهللا ورســوله

والتزمـــوا , وأصـــلحوا احلـــال بيـــنكم, واتركـــوا املنازعـــة واملخاصـــمة بســـبب هـــذه األمـــوال, معصـــيته
  .فإن اإلميان يدعو إىل طاعة اهللا ورسوله; طاعة اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني

  
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهمْ   َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًَا َوَعَلى  ِإمنَّ
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ْم يـَتَـوَكَُّلوَن    )2(َرِِّ

م وإذا تليــت علــيهم آيــات القــرآن , إمنــا املؤمنــون بــاهللا حًقــا هــم الــذين إذا ذُِكــر اهللا فزعــت قلــو
م م إميانًا مع إميا وال يرهبـون , فال يرجـون غـريه, لتدبرهم ملعانيه وعلى اهللا تعاىل يتوكلون, زاد

  .سواه

  
  )3(الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن  

ا ومما رزقناهم مـن األمـوال ينفقـون فيمـا , الذين يداومون على أداء الصلوات املفروضة يف أوقا
  .أمرناهم به

  
ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرٌمي أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َهلُْم َدَرجَ     )4(اٌت ِعْنَد َرِِّ

ــا مبــا أنــزل اهللا علــيهم ــا ظــاهرًا وباطًن هلــم , هــؤالء الــذين يفعلــون هــذه األفعــال هــم املؤمنــون حًق
م, منازل عالية عند اهللا   .وهو اجلنة, ورزق كرمي, وعفو عن ذنو

  
  )5(َوِإنَّ َفرِيقاً ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َلَكارُِهوَن َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بـَْيِتَك بِاحلَْقِّ   

وجعلها إىل َقْسمه وَقْسم رسوله صلى اهللا , كما أنكم ملا اختلفتم يف املغامن فانتزعها اهللا منكم
وذلــك , للقــاء ِعــْري قــريش" املدينــة"بــاخلروج مــن  -أيهــا النــيب-كــذلك أمــرك ربــك , عليــه وســلم

  .كراهة فريق من املؤمنني للخروج  بالوحي الذي أتاك به جربيل مع

  
َا ُيَساُقوَن ِإَىل اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُروَن   َ َكَأمنَّ   )6(ُجيَاِدُلوَنَك ِيف احلَْقِّ بـَْعَد َما تـَبَـنيَّ

م , فريق من املـؤمنني يف القتـال ِمـن بعـد مـا تبـنيَّ هلـم أن ذلـك واقـع -أيها النيب-جيادلك  كـأ
  .رون إليه ِعيانًاوهم ينظ, يساقون إىل املوت
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َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ   َويُرِيُد  َوِإْذ يَِعدُُكْم اللَُّه ِإْحَدى الطَّائَِفتَـْنيِ أَنـََّها َلُكْم َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

  )7(اللَُّه َأْن حيُِقَّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن 

, العري وما حتملـه ِمـن أرزاق: َوْعَد اهللا لكم بالظَّْفر بإحدى الطائفتني -دلونأيها اجملا-واذكروا 
ويريــد , وأنــتم حتبــون الظَّْفـر بــالعري دون القتــال, وهــو قتــال األعــداء واالنتصـار علــيهم, أو النفـري

  .ويستأصل الكافرين باهلالك, ويـُْعليه بأمره إياكم بقتال الكفار, اهللا أن حيق اإلسالم

  
  )8(قَّ احلَْقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن لُِيحِ  

  .ولو كره املشركون ذلك, ويذهب الشرك وأهله, ليعزَّ اهللا اإلسالم وأهله

  
  ) 9(ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ممُِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفَني  

فاســتجاب اهللا لــدعائكم , إذ تطلبــون النصــر علــى عــدوكم" بــدر"روا نعمــة اهللا علــيكم يــوم اذكــ
  .يتبع بعضهم بعًضا, قائال إين ممدُّكم بألف من املالئكة من السماء

  
ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم  َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَّهِ 

)10 (  

وتوقنــوا بنصــر اهللا , ولتســكن بــه قلــوبكم, ومــا جعــل اهللا ذلــك اإلمــداد إال بشــارة لكــم بالنصــر
حكـيم يف , إن اهللا عزيز يف ملكـه. ال بشدة بأسكم وقواكم, وما النصر إال من عند اهللا, لكم

  .تدبريه وشرعه

  
ِمْنُه َويـُنَـزُِّل َعَلْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّرَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز  ِإْذ يـَُغشِّيُكْم النـَُّعاَس أََمَنةً 
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  )11(الشَّْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثَبَِّت بِِه اَألْقَداَم 

مــن  وينــزل علـيكم, إذ يـُْلقـي اهللا علـيكم النعــاس أمانًـا منـه لكــم مـن خــوف عـدوكم أن يغلـبكم
ويزيــل عــنكم يف البــاطن وســاوس , ليطهــركم بــه مــن األحــداث الظــاهرة, الســحاب مــاء طهــورًا
ويثبــت بــه أقــدام املــؤمنني بتلبيــد , وليشــدَّ علــى قلــوبكم بالصــرب عنــد القتــال, الشــيطان وخــواطره

  .األرض الرملية باملطر حىت ال تنزلق فيها األقدام

  
َأينِّ َمَعُكْم فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا  ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمالِئَكةِ  

ُهْم ُكلَّ بـََناٍن    )12(الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فـَْوَق اَألْعَناِق َواْضرِبُوا ِمنـْ

ـــم املســـلمني يف غـــزوة  -أيهـــا النـــيب-إذ يـــوحي ربـــك  أين " بـــدر"إىل املالئكـــة الـــذين أمـــدَّ اهللا 
ســـألقي يف قلـــوب الـــذين كفـــروا اخلـــوف , فقـــوُّوا عـــزائم الـــذين آمنـــوا, عكـــم أُعيـــنكم وأنصـــركمم

ــَغار واضــربوا مــنهم كــل طــرف , رؤوس الكفــار -أيهــا املؤمنــون-فاضــربوا , الشــديد والذلــة والصَّ
  .وِمْفصل

  
  )13(ُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َذِلَك بِأَنـَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقْق اللََّه َوَرُسولَ  

بسـبب خمـالفتهم ألمـر اهللا ; ذلك الذي حدث للكفار من َضْرب رؤوسـهم وأعنـاقهم وأطـرافهم
  .فإن اهللا شديد العقاب له يف الدنيا واآلخرة, وَمن خيالف أمر اهللا ورسوله, ورسوله

  
  )14(نَّاِر َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب ال 

 -أيهــا الكــافرون املخــالفون ألوامــر اهللا ورســوله يف الــدنيا-ذلكــم العــذاب الــذي عجَّلتــه لكــم 
  .ولكم يف اآلخرة عذاب النار, فذوقوه يف احلياة الدنيا
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  )15(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفاً َفال تـَُولُّوُهْم اَألْدبَاَر  

إذا قــابلتم الــذين كفــروا يف القتــال متقــاربني , يــا أيهــا الــذين َصــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
  .فإن اهللا معكم وناصركم عليهم, ولكن اثبتوا هلم, فتنهزموا عنهم, منكم فال تـَُولُّوهم ظهوركم

  
ْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا ِلِقَتاٍل أَ   ْو ُمَتَحيِّزًا ِإَىل ِفَئٍة فـََقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َوَمْأَواُه َوَمْن يـَُوهلِِّ

  )16(َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُري 

ومــــن يـُـــــَوهلِّم مــــنكم ظهـــــره وقــــت الزحـــــف إال منعطًفــــا ملكيـــــدة الكفــــار أو منحـــــازًا إىل مجاعـــــة 
وبــئس , جهــنمومقامــه , فقــد اســتحق الغضــب مــن اهللا, املسـلمني حاضــري احلــرب حيــث كــانوا

  .املصري واملنقلب

  
ِنَني ِمْنُه َبالًء فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َوَلِكنَّ اللََّه قـَتَـَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى َولِيُْبِلَي اْلُمْؤمِ  

يٌع َعِليٌم    )17(َحَسناً ِإنَّ اللََّه مسَِ

, حيـث أعـانكم علـى ذلـك, ولكن اهللا قـتلهم, "بدر"م املشركني يو  -أيها املؤمنون-فلم تقتلوا 
حيث أوصل الرمية الـيت رميتهـا إىل وجـوه , ولكن اهللا رمى -أيها النيب-وما رميت حني رميت 

ويعــــرِّفهم , وليختــــرب املــــؤمنني بــــاهللا ورســــوله ويوصــــلهم باجلهــــاد إىل أعلــــى الــــدرجات; املشــــركني
اهللا مسيـع لـدعائكم وأقـوالكم مـا أسـررمت بـه إن . فيشـكروا لـه سـبحانه علـى ذلـك, نعمته عليهم
  .عليم مبا فيه صالح عباده, وما أعلنتم

  
  )18(َذِلُكْم َوَأنَّ اللََّه ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن  

زموا , والبالء احلسن بنصر املؤمنني على أعدائهم, هذا الفعل ِمن قتل املشركني ورميهم حني ا
ُمضـــِعف وُمبِطـــل مكــر الكـــافرين حـــىت يَـــِذلُّوا  -فيمــا ُيْســـتقبل-وأن اهللا , هــو مـــن اهللا للمـــؤمنني

  .وينقادوا للحق أو يهلكوا
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ٌر َلُكْم َوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد َوَلْن تـُْغِينَ   َعنُكْم ِإْن َتْستَـْفِتُحوا فـََقْد َجاءَُكْم اْلَفْتُح َوِإْن تَنتَـُهوا فـَُهَو َخيـْ

  )19(نَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنَني ِفَئُتُكْم َشْيئاً َوَلْو َكثـَُرْت َوأَ 

من اهللا أن يوقع بأسه وعذابه على املعتدين الظاملني فقـد أجـاب اهللا  -أيها الكفار-إن تطلبوا 
أيهـــا -فـــإن تنتهـــوا , حـــني أوقـــع بكـــم ِمـــن عقابـــه مـــا كـــان نكـــاال لكـــم وعـــربة للمتقـــني, طلـــبكم
فهــو خــري لكــم يف , هللا عليــه وســلمعــن الكفــر بــاهللا ورســوله وقتــال نبيــه حممــد صــلى ا -الكفــار

وإن تعـــودوا إىل احلـــرب وقتـــال حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقتـــال أتباعـــه , دنيـــاكم وأخـــراكم
ــزميتكم كمــا ُهــزمتم يــوم  كمــا مل تغــن , ولــن تغــين عــنكم مجــاعتكم شــيًئا, "بــدر"املــؤمنني نـَُعــْد 

وأن اهللا مـع املـؤمنني , ممـع كثـرة عـددكم وعتـادكم وقلـة عـدد املـؤمنني وعـد" بـدر"عنكم يـوم 
  .بتأييده ونصره

  
  )20(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن  

اكم عنه وال ترتكوا طاعة , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله أطيعوا اهللا ورسوله فيما أمركم به و
  .وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم يف القرآن من احلجج والرباهني, اعة رسولهاهللا وط

  
ْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن     )21(َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ

وال تكونوا أيها املؤمنون يف خمالفة اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليـه وسـلم كاملشـركني واملنـافقني 
وهــم يف احلقيقــة ال يتــدبرون مــا , مسعنــا بآذاننــا: هللا يتلــى علــيهم قــالواالــذين إذا مسعــوا كتــاب ا

  .وال يفكرون فيه, مسعوا

  
  ) 22(ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلوَن  
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ـم عـن مسـاع عنـد اهللا الصـمُّ الـذين انسـدَّت آذ -ِمـْن َخْلـق اهللا-إنَّ شر ما دبَّ على األرض  ا
هؤالء هم الذين , البكم الذين خرست ألسنتهم عن النطق به فال ينطقون, احلق فال يسمعون

يه   .ال يعقلون عن اهللا أمره و

  
  )23(َوَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْرياً َألْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعُهْم لَتَـَولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن 

ريًا ألمسعهـــم مـــواعظ القـــرآن وعـــربه حـــىت يعقلـــوا عـــن اهللا عـــز وجـــل ولـــو علـــم اهللا يف هـــؤالء خـــ
ــم ال يؤمنــون, حججــه وبراهينــه علــى الفــرض -ولــو أمسعهــم , ولكنــه علــم أنــه ال خــري فــيهم وأ

ال التفـات هلـم , وهـم معرضـون عنـه, لتولَّوا عن اإلميان قصًدا وعنـاًدا بعـد فهمهـم لـه -والتقدير
  .إىل احلق بوجه من الوجوه

  
وُل بـَْنيَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه حيَُ  يَا 

  )24(اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

قوا باهللا ربًا ومبحمد نبًيا ورسوال استجيبوا هللا وللرسول بالطاعة إذا دعاكم ملا  يا أيها الذين صدِّ
أيهـــــا -واعلمــــوا , ففــــي االســــتجابة إصـــــالح حيــــاتكم يف الــــدنيا واآلخــــرة, حييــــيكم مــــن احلــــق

والقــادر علــى أن حيــول بــني اإلنســان , أن اهللا تعــاىل هــو املتصــرف يف مجيــع األشــياء -املؤمنــون
إذ بيـده ملكـوت كـل ; فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعـاكم, وما يشتهيه قلبه

  .فيجازي كال مبا يستحق, واعلموا أنكم ُجتمعون ليوم ال ريب فيه, شيء

  
َنًة ال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب     )25(َواتـَُّقوا ِفتـْ

ــ -أيهــا املؤمنــون-واحــذروا  ــا أهــل املعــاعي وال اختبــارًا وحمنــة يـَُعــمُّ  ا املســيء وغــريه ال ُخيَــص 
واعلمـوا , بل تصيب الصاحلني معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ومل ينكـروه, َمن باشر الذنب

يه   .أن اهللا شديد العقاب ملن خالف أمره و
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طََّفُكْم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِيف اَألْرِض َختَافُوَن َأْن يـََتخَ  

  )26(بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمْن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

ختـــافون أن , قليلـــو العـــدد مقهـــورون" مكـــة"واذكـــروا أيهـــا املؤمنـــون نَِعـــم اهللا علـــيكم إذ أنـــتم بــــ
وقــوَّاكم بنصــره علــيهم , "دينــةامل"فجعــل لكــم مــأوى تــأوون إليــه وهــو , يأخــذكم الكفــار بســرعة

لكــي تشــكروا لــه علــى مــا ; -الــيت مــن مجلتهــا الغنــائم-وأطعمكــم مــن الطيبــات , "بــدر"يــوم 
  .رزقكم وأنعم به عليكم

  
  )27(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَختُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن  

الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال ختونوا اهللا ورسوله برتك ما أوجبه اهللا علـيكم  يا أيها
ــاكم عنــه وأنــتم تعلمــون أنــه أمانــة جيــب الوفــاء , وال تفرطــوا فيمــا ائتمــنكم اهللا عليــه, وِفْعــل مــا 

  .ا

  
َنٌة َوَأنَّ اللَّ   َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ   )28(َه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم َواْعَلُموا أَمنَّ

وأوالدكــم الــذين وهــبهم اهللا , أن أمــوالكم الــيت اســتخلفكم اهللا فيهــا -أيهــا املؤمنــون-واعلمــوا 
ــا , لــيعلم أيشــكرونه عليهــا ويطيعونــه فيهــا; لكــم اختبــار مــن اهللا وابــتالء لعبــاده أو ينشــغلون 

  .أطاعهعنه؟ واعلموا أن اهللا عنده خري وثواب عظيم ملن اتقاه و 

  
 َلُكْم َواللَُّه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويـَْغِفرْ  

  )29(ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
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واجتناب نواهيه جيعل يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إن تتقوا اهللا بفعل أوامره 
فـــال , وَميـــُح عـــنكم مـــا ســـلف مـــن ذنـــوبكم ويســـرتها علـــيكم, لكـــم فصـــال بـــني احلـــق والباطـــل

ا   .واهللا ذو الفضل العظيم. يؤاخذكم 

  
ُر َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَك أَْو يـَْقتـُُلوَك أَْو ُخيْرُِجوَك َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر اللَُّه وَ   اللَُّه َخيـْ

  ) 30(اْلَماِكرِيَن 

ليحبسوك أو يقتلـوك أو ينفـوك ; "مكَّة"حني يكيد لك مشركو قومك بـ -أيها الرسول-واذكر 
  .واهللا خري املاكرين, وميكر اهللا, وردَّ اهللا مكرهم عليهم جزاء هلم, ويكيدون لك. من بلدك

  
ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلَني َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا قَاُلوا َقْد مسَِ 

)31(  

قـد : وإذا تتلى على هؤالء الذين كفروا باهللا آيات القرآن العزيز قالوا جهال منهم وعناًدا للحـق
يــا -نــا مــا هــذا القــرآن الــذي تتلــوه علي, لــو نشــاء لقلنــا مثــل هــذا القــرآن, مسعنــا هــذا مــن قبــل

  .إال أكاذيب األولني -حممد

  
َنا ِحَجارًَة ِمْن السََّماِء أَْو اْئِتَنا   ِبَعَذاٍب قَاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ

  )32(أَلِيٍم 

د هـو احلـق إن كان ما جاء به حمم: قول املشركني من قومك داعني اهللا -أيها الرسول-واذكر 
  .أو ائتنا بعذاب شديد موجع, ِمن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء

  
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن   بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ   )33(َوَما َكاَن اللَُّه لِيـَُعذِّ
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, بــني ظهــرانـَْيهم -ســولأيهــا الر -وأنــت , ومــا كــان اهللا ســبحانه وتعــاىل ليعــذِّب هــؤالء املشــركني
م م, وما كان اهللا معذِّ   .وهم يستغفرون من ذنو

  
بـَُهْم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَوْ   لَِياُؤُه ِإالَّ َوَما َهلُْم َأالَّ يـَُعذِّ

  )34(َلُموَن اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَعْ 

وهـم يصـدون أوليـاءه املـؤمنني عـن الطـواف بالكعبـة والصـالة , وكيف ال يسـتحقُّون عـذاب اهللا
إْن أوليـاء اهللا إال الـذين يتقونـه بـأداء فرائضـه واجتنـاب , يف املسجد احلرام؟ وما كانوا أوليـاء اهللا

  .ريهم أوىل بهغ, فلذلك ادَّعوا ألنفسهم أمرًا; ولكن أكثر الكفار ال يعلمون, معاصيه

  
  )35(َوَما َكاَن َصالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَن  

م عنــد املســجد احلــرام إال صــفريًا وتصــفيًقا فــذوقوا عــذاب القتــل واألســر يــوم . ومــا كــان صــال
ــم , يـُْقــدم عليهــا إال الكفــرةبســبب جحــودكم وأفعــالكم الــيت ال ; " بــدر" اجلاحــدون توحيــد ر

  .ورسالة نبيهم

  
 َحْسَرًة ُمثَّ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَسيُنِفُقونـََها ُمثَّ َتُكوُن َعَلْيِهمْ  

  )36(َشُروَن يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنََّم حيُْ 

ــا أمثــاهلم مــن املشــركني  إن الــذين جحــدوا وحدانيــة اهللا وعصــوا رســوله ينفقــون أمــواهلم فيعطو
فينفقون أمواهلم , ليصدوا عن سبيل اهللا ومينعوا املؤمنني عن اإلميان باهللا ورسوله, وأهل الضالل

وال يظفـرون , ألن أمـواهلم تـذهب; مث تكون عاقبة نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم, يف ذلك
والـذين كفـروا . مث يهزمهم املؤمنـون آخـر األمـر, مبا يأُملون ِمن إطفاء نور اهللا والصد عن سبيله

  .إىل جهنم حيشرون فيعذبون فيها
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يعًا فـََيْجَعلَ   ُه ِيف لَِيِميَز اللَُّه اْخلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب َوَجيَْعَل اْخلَِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمُه مجَِ
  )37(َجَهنََّم أُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن 

م وأنفقـوا أمـواهلم ملنـع النـاس عـن اإلميـان بـاهللا والصـد , حيشر اهللا وخيزي هؤالء الـذين كفـروا بـر
وجيعـل اهللا املـال احلـرام الـذي أُنفـق للصـدِّ عـن , ليميز اهللا تعاىل اخلبيث مـن الطيـب; عن سبيله

هؤالء الكفار هم اخلاسرون , فيجعله يف نار جهنم, اكًما مرتاكًبادين اهللا بعضه فوق بعض مرت 
  .يف الدنيا واآلخرة

  
  )38(ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَُّة اَألوَِّلَني  

ــ -أيهــا الرســول-قــل  إن ينزجــروا عــن الكفــر : ن مشــركي قومــكللــذين جحــدوا وحدانيــة اهللا ِم
ويرجعــــوا إىل اإلميــــان بــــاهللا وحــــده وعــــدم قتــــال الرســــول , وعــــداوة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

وإن يـَُعــــْد هــــؤالء . فاإلســــالم جيُــــبُّ مــــا قبلــــه, يغفــــر اهللا هلــــم مــــا ســــبق مــــن الــــذنوب, واملــــؤمنني
ــ -أيهــا الرســول-املشــركون لقتالــك  فقــد ســبقت طريقــة " بــدر"م يــوم بعــد الوقعــة الــيت أوقعتهــا 

م إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أننا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة, األولني   .وهي أ

  
يُن ُكلُُّه لِلَِّه فَِإْن انتَـَهْوا فَِإنَّ اللََّه ِمبَا يـَْعَمُلو   َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َن َبِصٌري َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ
)39(  

وال يـُْعَبــَد إال اهللا ; املشــركني حــىت ال يكــون ِشــْرٌك وصــدٌّ عــن ســبيل اهللا -أيهــا املؤمنــون- وقــاتلوا
وحــــىت يكــــون الــــدين والطاعــــة , فريتفــــع الــــبالء عــــن عبــــاد اهللا يف األرض, وحــــده ال شــــريك لــــه

فإن انزجروا عن قتنة املؤمنني وعن الشرك باهللا وصـاروا إىل , والعبادة كلها هللا خالصة دون غريه
  .فإن اهللا ال خيفى عليه ما يعملون ِمن ترك الكفر والدخول يف اإلسالم, لدين احلق معكما

  
  )40(َوِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري  
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 ورسـوله وتـرك من اإلميـان بـاهللا -أيها املؤمنون-وإن أعرض هؤالء املشركون عمَّا دعومتوهم إليه 
نِْعـَم . فـأيِقنوا أن اهللا معيـنكم وناصـركم علـيهم, وأبـَْوا إال اإلصرار على الكفـر وقتـالكم, قتالكم

  .املعني والناصر لكم وألوليائه على أعدائكم
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  :اجلزء العاشر 
  

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َولِلرَُّسوِل وَ  ِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن َواْعَلُموا أَمنَّ
َواللَُّه َعَلى   السَِّبيِل ِإْن ُكنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعانِ 

  )41(ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

رمت بـــه ِمـــن عـــدوكم باجلهـــاد يف ســـبيل اهللا فأربعـــة أمخاســـه أن مـــا َظِفـــ -أيهـــا املؤمنـــون-واعلمـــوا 
, األول هللا وللرســــول: واخلمــــس البــــاقي جيــــزَّأُ مخســــة أقســــام, للمقــــاتلني الــــذين حضــــروا املعركــــة
وهـم , والثاين لـذوي قرابـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم, فيجعل يف مصاحل املسلمني العامة

ـا ال حتـلُّ هلـمُجِعل هلم اخل, بنو هاشم وبنو املطلب , والثالـث لليتـامى, مس مكان الصدقة فإ
إن كنــتم مقــرِّين بتوحيــد اهللا , واخلــامس للمســافر الــذي انقطعــت بــه النفقــة, والرابــع للمســاكني

مؤمنني مبا أنزل على عبده حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن اآليـات واملـدد والنصـر , مطيعني له
ــَرق بــني احلــق والباطــل بـــ واهللا علــى كــل . يــوم التقــى َمجْــُع املــؤمنني وَمجْــُع املشــركني, "بــدر"يــوم فـَ
  .شيء قدير ال يعجزه شيء

  
نـَْيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعدمتُّْ الخْ   تَـَلْفُتْم ِيف ِإْذ أَنـُْتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

اللَُّه أَْمراً َكاَن َمْفُعوًال لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيـَِّنٍة َوَحيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بـَيـَِّنٍة  اْلِميَعاِد َوَلِكْن لِيَـْقِضيَ 
  ) 42(َوِإنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليٌم 

وعــدوكم نــازل جبانــب الــوادي , "املدينــة"واذكــروا حينمــا كنــتم علــى جانــب الــوادي األقــرب إىل 
ولــو حــاولتم أن , "البحــر األمحــر"كــان أســفل مــنكم إىل ســاحل وِعــري التجــارة يف م, األقصــى

ليقضـــي أمـــرًا كـــان ; ولكـــنَّ اهللا مجعكـــم علـــى غـــري ميعـــاد, تضـــعوا موعـــًدا هلـــذا اللقـــاء الختلفـــتم
وذلـــك ليهلـــك مـــن هلـــك مـــنهم عـــن ; وِخـــْذالن أعدائـــه بالقتـــل واألســـر, مفعـــوال بنصـــر أوليائـــه
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. ا َمن حيَّ عن حجة هللا قد ثبتت وظهرت لـهوليحي, حجة هللا ثبتت له فعاينها وقطعت عذره
م, ال خيفى عليه شيء, وإن اهللا لسميع ألقوال الفريقني   .عليم بنيَّا

  
نَّ اللََّه َسلََّم ِإْذ يُرِيَكُهْم اللَُّه ِيف َمَناِمَك قَِليًال َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثريًا َلَفِشْلُتْم َولَتَـَناَزْعُتْم ِيف اَألْمِر َوَلكِ 

  )43(ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ِإنَّ 

, فـــأخربت املـــؤمنني بـــذلك, حينمـــا أراك اهللا قلـــة عـــدد عـــدوك يف منامـــك -أيهـــا النـــيب-واذكـــر 
م ــــو م, فقِويــــت قل ــــرتدد أصــــحابك يف , واجــــرتؤوا علــــى حــــر ــــرة عــــددهم ل ــــو أراك ربــــك كث ول

م . وجنَّى من عاقبـة ذلـك, فشلولكن اهللا سلَّم من ال, وَجبُنتم واختلفتم يف أمر القتال, مالقا
  .إنه عليم خبفايا القلوب وطبائع النفوس

  
ِنِهْم لِيَـْقِضَي َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإْذ اْلتَـَقْيُتْم ِيف َأْعيُِنُكْم قَِليًال َويـَُقلُِّلُكْم ِيف َأْعيُِنِهْم َويـَُقلُِّلُكْم ِيف َأْعيُ  

  )44(ِه تـُْرَجُع األُُموُر اللَُّه أَْمراً َكاَن َمْفُعوًال َوِإَىل اللَّ 

وقلَّلكـم يف , واذكر أيًضا حينمـا بـرز األعـداء إىل أرض املعركـة فرأيتمـوهم قلـيال فـاجرتأمت علـيهم
ليقضي اهللا أمرًا كان مفعوال فيتحقق َوْعُد اهللا لكـم بالنصـر ; ليرتكوا االستعداد حلربكم, أعينهم
, وإىل اهللا مصـري األمـور كلهـا. كفروا السفلىفكانت كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين  , والغلبة

  .فيجازي كال مبا يستحق

  
  )45(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  

أهـل الكفـر قـد اسـتعدوا  إذا لقيـتم مجاعـة مـن, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشـرعه
واذكـــروا اهللا كثـــريًا داعـــني مبتهلـــني إلنـــزال النصـــر علـــيكم , فـــاثبتوا وال تنهزمـــوا عـــنهم, لقتـــالكم

  .لكي تفوزوا; والظََّفر بعدوكم
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  )46(الصَّاِبرِيَن َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُِحيُكْم َواْصِربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع  

وال ختتلفـــــوا فتتفـــــرق كلمـــــتكم وختتلـــــف , والتزمـــــوا طاعـــــة اهللا وطاعـــــة رســـــوله يف كـــــل أحـــــوالكم
إن اهللا مــع الصــابرين . واصــربوا عنــد لقــاه العــدو, فتضــعفوا وتــذهب قــوتكم ونصــركم, قلــوبكم

  .ولن خيذهلم, بالعون والنصر والتأييد

  
ِديَارِِهْم َبَطرًا َورِئَاَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َواللَُّه ِمبَا  َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمنْ  

  ) 47(يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط 

ليمنعــوا النــاس عــن الــدخول يف ; وال تكونــوا مثــل املشــركني الــذين خرجــوا مــن بلــدهم كــربًا وريــاءً 
  .واهللا مبا يعملون حميط ال يغيب عنه شيء. دين اهللا

  
 ْذ َزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َوقَاَل ال َغاِلَب َلُكْم اْليَـْوَم ِمْن النَّاِس َوِإينِّ َجاٌر َلُكْم فـََلمَّاَوإِ 

 لَّهَ تـَرَاَءْت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه َوقَاَل ِإينِّ بَرِيٌء ِمْنُكْم ِإينِّ َأَرى َما ال تـََرْوَن ِإينِّ َأَخاُف ال
  )48(َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

لـن يغلـبكم أحـد : وقـال هلـم, واذكروا حني حسَّن الشيطان للمشركني ما جاؤوا له ومـا مهـُّوا بـه
واملســـلمون ومعهـــم , املشـــركون ومعهـــم الشـــيطان: فلمـــا تقابـــل الفريقـــان, فـــإين ناصـــركم, اليـــوم

ــْدبرًا, املالئكــة إين أرى مــا ال تــرون مــن , ء مــنكمإين بــري: وقــال للمشــركني, رجــع الشــيطان ُم
واهللا شــــديد . فخــــذهلم وتــــربأ مــــنهم, إين أخــــاف اهللا, املالئكــــة الــــذين جــــاؤوا مــــدًدا للمســــلمني
  .العقاب ملن عصاه ومل يتب توبة نصوًحا

  
ْل َعَلى اللَِّه فَِإنَّ اللََّه ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالِء ِدينـُُهْم َوَمْن يـَتَـوَكَّ  

  )49(َعزِيٌز َحِكيٌم 
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وهـــم يـــرون قلـــة املســـلمني وكثـــرة , واذكـــروا حـــني يقـــول أهـــل الشـــرك والنفـــاق ومرضـــى القلـــوب
ومل يــدرك هــؤالء املنــافقون أنــه مــن , فــأوردهم هــذه املــوارد, غــرَّ هــؤالء املســلمني ديــُنهم: عــدوهم

حكيم يف تدبريه , فإن اهللا عزيز ال يعجزه شيء, خيذله يتوكل على اهللا ويثق بوعده فإن اهللا لن
  .وصنعه

  
رِيِق َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ  
)50 (  

وهم يضربون وجـوههم , اعهاحال قبض املالئكة أرواح الكفار وانتز  -أيها الرسول-ولو تعاين 
, ذوقـــوا العـــذاب احملـــرق: ويقولـــون هلـــم, ويضـــربون ظهـــورهم يف حـــال فـــرارهم, يف حـــال إقبـــاهلم

  .، ولكنه عام يف حق كلِّ كافر" بدر"لرأيت أمرًا عظيًما، وهذا السياق وإن كان سببه وقعة 

  
  )51(ٍم لِْلَعِبيِد َذِلَك ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ 

م الــدنيا وال يظلــم اهللا , ذلــك اجلــزاء الــذي أصــاب املشــركني فبســبب أعمــاهلم الســيئة يف حيــا
  .بل هو اَحلَكُم العدل الذي ال جيور, أحًدا من َخْلقه مثقال ذرة

  
اللَُّه ِبُذنُوِِْم ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه َفَأَخَذُهمْ   

  )52(َشِديُد اْلِعَقاِب 

إنَّ مــا نــزل باملشــركني يومئــذ ُســنَّة اهللا يف عقــاب الطغــاة مــن األمــم الســابقة مــن أمثــال فرعــون 
بوا رسـل اهللا وجحـدوا آياتـه, والسابقني له م, عندما كذَّ ـم عقابـه بسـبب ذنـو . فـإن اهللا أنـزل 
  .شديد العقاب ملن عصاه ومل يتب من ذنبه, ال يـُْقهر إن اهللا قوي

  
ًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم َوَأنَّ ال  يٌع َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ملَْ َيُك ُمَغريِّ لََّه مسَِ
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  )53(َعِليٌم 

وا حـاهلم الطيبـة  ذلك اجلزاء السيِّئ بـأن اهللا إذا أنعـم علـى قـوم نعمـة مل يسـلبها مـنهم حـىت يغـريِّ
علــيم بــأحواهلم، فيجــري علــيهم مــا اقتضــاه علمــه , وأن اهللا مسيــع ألقــوال خلقــه, إىل حـال ســيئة

  .ومشيئته

  
ْم َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِِْم َوَأْغَرقْـ    بُوا بِآيَاِت َرِِّ َنا آَل ِفْرَعْوَن َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَّ

  ) 54(وَُكلٌّ َكانُوا ظَاِلِمَني 

وشـــأن الـــذين كـــذبوا , شـــأن هـــؤالء الكـــافرين يف ذلـــك كشـــأن آل فرعـــون الـــذين كـــذبوا موســـى
م وكـــل , وأغـــرق آل فرعـــون يف البحـــر, رســـلهم مـــن األمـــم الســـابقة فـــأهلكهم اهللا بســـبب ذنـــو

وإشــراكهم يف , اهللا وجحــودهم آياتــهمــنهم كــان فــاعال مــا مل يكــن لــه ِفْعلُــه مــن تكــذيبهم رســل 
  .العبادة غريه

  
  )55(ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم ال يـُْؤِمُنوَن 

, فهم ال يصدقون رسل اهللا, إن شر ما دبَّ على األرض عند اهللا الكفار املصرُّون على الكفر
  .وال يتبعون شرعه, وال يُقرون بوحدانيته

  
ُهْم ُمثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم ال يـَتـَُّقوَن     )56(الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ

ِمن أولئك األشرار اليهود الذين دخلوا معك يف املعاهدات بأن ال حياربوك وال يظاهروا عليـك 
  .وهم ال خيافون اهللا, مث ينقضون عهدهم املرة تلو املرة, أحًدا

  
  )57(ا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِيف احلَْْرِب َفَشرِّْد ِِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن فَِإمَّ  
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ــم مــن العــذاب مــا يُــْدخل , فــإن واجهــت هــؤالء الناقضــني للعهــود واملواثيــق يف املعركــة فــأنزِْل 
الــذي فــال جيرتئــون علــى مثــل , لعلهــم يــذّكرون; ويشــتت مجــوعهم, الرعــب يف قلــوب اآلخــرين

  .أقدم عليه السابقون

  
  )58(َوِإمَّا َختَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْخلَائِِنَني  

كــي يكــون , مــن قــوٍم خيانــة ظهــرت بوادرهــا فــألق إلــيهم عهــدهم -أيهــا الرســول-وإن خفــت 
إن اهللا ال حيــــب اخلــــائنني يف عهــــودهم . عهــــد بعــــد اليــــومالطرفــــان مســــتويني يف العلــــم بأنــــه ال 

  .الناقضني للعهد وامليثاق

  
  ) 59(َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنـَُّهْم ال يـُْعِجُزوَن  

ــم فــاتوا وَجنــْوا ــم لــن يـُْفِلتــوا , وأن اهللا ال يقــدر علــيهم, وال يظــنن الــذين جحــدوا آيــات اهللا أ إ
  .من عذاب اهللا

  
َخرِيَن ِمْن َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآ
ْم َوأَنـُْتْم ال ُدوِِْم ال تـَْعَلُمونـَُهْم اللَُّه يـَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِيف َسِبيِل اللَِّه يـَُوفَّ ِإلَْيكُ 

  )60(ُتْظَلُموَن 

, ملواجهـــة أعـــدائكم كـــل مـــا تقـــدرون عليـــه ِمـــن عـــدد وعـــدة -يـــا معشـــر املســـلمني  -وأعـــدُّوا 
وختيفـوا آخـرين ال تظهـر , لُتْدخلوا بـذلك الرهبـة يف قلـوب أعـداء اهللا وأعـدائكم املرتبصـني بكـم

م اآلن بـذلوا مـن مـال وغـريه يف سـبيل ومـا ت. لكن اهللا يعلمهم ويعلم ما يضـمرونه, لكم عداو
وأنـــتم ال , ويـــدخر لكـــم ثوابـــه إىل يـــوم القيامـــة, اهللا قلـــيال أو كثـــريًا خيلفـــه اهللا علـــيكم يف الـــدنيا

  .تـُْنقصون من أجر ذلك شيًئا
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  )61(َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  

وفـَــوِّْض أمــرك إىل  -أيهــا النــيب-وإن مــالوا إىل تــرك احلــرب ورغبــوا يف مســاملتكم فِمــْل إىل ذلــك 
م, إنه هو السميع ألقواهلم. وثق به, اهللا   .العليم بنيَّا

  
َوأَلََّف بـَْنيَ ) 62( َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننيَ  

نَـُهْم إِ  يعًا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلوِِْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف بـَيـْ نَُّه َعزِيٌز قـُُلوِِْم َلْو أَنَفْقَت َما ِيف اَألْرِض مجَِ
  )63(َحِكيٌم 

إنــه هــو الــذي أنــزل عليــك ; وإن أراد الــذين عاهــدوك املكــر بــك فــإن اهللا ســيكفيك خــداعهم
م بعـد التفـرق, ه وقوَّاك باملؤمنني من املهـاجرين واألنصـارنصر  لـو أنفقـت مـال , وَمجَـع بـني قلـو

م مــــا اســــتطعت إىل ذلــــك ســــبيال ولكــــن اهللا مجــــع بينهــــا علــــى اإلميــــان  الــــدنيا علــــى مجــــع قلــــو
  .حكيم يف أمره وتدبريه, إنه عزيز يف ُمْلكه, فأصبحوا إخوانًا متحابني

  
  )64(َحْسُبَك اللَُّه َوَمْن اتـَّبَـَعَك ِمْن اْلُمْؤِمِنَني  يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ  

  .وكايف الذين معك من املؤمنني شرَّ أعدائكم, يا أيها النيب إن اهللا كافيك

  
تَـْنيِ َوِإْن يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائَـ  

  ) 65(َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلفاً ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهوَن 

إن يكـن مـنكم عشـرون صـابرون عنـد لقـاء العـدو , يا أيها النيب ُحثَّ املؤمنني بك على القتـال
ـم قـوم ال ; يغلبـوا ألًفـا مـن الكفـارفإن يكن مـنكم مائـة جماهـدة صـابرة , يغلبوا مائتني منهم أل

ـــم وال فهـــم عنـــدهم ملـــا أعـــدَّ اهللا للمجاهـــدين يف ســـبيله فهـــم يقـــاتلون مـــن أجـــل العلـــو يف , ِعْل
  .األرض والفساد فيها
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ائـَتَـْنيِ َوِإْن اآلَن َخفََّف اللَُّه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا مِ 

  )66(َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفْنيِ بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِيَن 

فإن يكـن مـنكم مائـة صـابرة يغلبـوا , اآلن خفف اهللا عنكم أيها املؤمنون ملا فيكم من الضعف
واهللا مــــع . اهللا تعــــاىلوإن يكــــن مــــنكم ألــــف يغلبــــوا ألفــــني مــــنهم بــــإذن , مــــائتني مــــن الكــــافرين
  .الصابرين بتأييده ونصره

  
نـَْيا َواللَُّه يُرِيُد اآل  ِخَرَة َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اَألْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

  )67(َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

م ; بـالغ يف القتـلال ينبغـي لنـيب أن يكـون لـه أسـرى ِمـن أعدائـه حـىت ي إلدخـال الرعـب يف قلــو
متــاع " بــدر"بأخــذكم الفــداء مــن أســرى  -يــا معشــر املســلمني-تريــدون , ويوطــد دعــائم الــدين

  .حكيم يف شرعه, واهللا عزيز ال يـُْقهر. واهللا يريد إظهار دينه الذي به تدرك اآلخرة, الدنيا

  
  )68(ا َأَخْذُمتْ َعَذاٌب َعِظيٌم َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيمَ  

لنـالكم , لوال كتاب مـن اهللا سـبق بـه القضـاء والقـدر بإباحـة الغنيمـة وفـداء األسـرى هلـذه األمـة
ما تشريع   .عذاب عظيم بسبب أْخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأ

  
  )69(اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحالًال طَيِّباً َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ  

. وحافظوا على أحكـام ديـن اهللا وتشـريعاته, فكلوا من الغنائم وفداء األسرى فهو حالل طيب
م, إن اهللا غفور لعباده   .رحيم 
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يـُْؤِتُكْم َخْريًا ِممَّا  يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِيف أَْيِديُكْم ِمْن اَألْسَرى ِإْن يـَْعَلْم اللَُّه ِيف قـُُلوِبُكْم َخْرياً  
  )70(ُأِخَذ ِمْنُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

إن يعلـم اهللا , ال تأسوا على الفداء الـذي أخـذ مـنكم": بدر"يا أيها النيب قل ملن أسرمتوهم يف 
ــر لكــم مــ ن فضــله خــريًا  تعــاىل يف قلــوبكم خــريًا يــؤتكم خــريًا ممــا ُأخــذ مــنكم مــن املــال بــأن يـَُيسِّ

واهللا سـبحانه . ويغفـر لكـم ذنـوبكم, -وقد أجنز اهللا وعده للعباس رضـي اهللا عنـه وغـريه-كثريًا 
م, غفور لذنوب عباده إذا تابوا   .رحيم 

  
ُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم     )71(َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانـََتَك فـََقْد َخانُوا اللََّه ِمْن قـَْبُل َفَأْمَكَن ِمنـْ

, مـن األسـرى الغـدر بـك مـرة أخـرى فـال تـَْيـئسْ  -أيهـا النـيب-ن يرد الذين َأْطَلْقـَت صـراحهم وإ
, واهللا علــيم مبــا تنطــوي عليــه الصــدور. فنصــرك اهللا علــيهم, فقــد خــانوا اهللا مــن قبــل وحــاربوك

  .حكيم يف تدبري شؤون عباده

  
ْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا َوَنَصُروا أُْولَِئَك ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِ  

وا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَُهاَجُروا َما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحىتَّ يـَُهاِجرُ 
يِن فـََعَلْيُكْم ا نَـُهْم ِميثَاٌق َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َوِإْن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الدِّ َنُكْم َوبـَيـْ لنَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ

  )72(َبِصٌري 

أو بلـد يتمكنـون فيـه , وهـاجروا إىل دار اإلسـالم, ورسوله وعملوا بشـرعه, إن الذين صدَّقوا اهللا
ـــم، وجاهـــدوا يف ســـبيل اهللا باملـــال والـــنفس , املهـــاجرين يف دورهـــموالـــذين أنزلـــوا , مـــن عبـــادة ر

أما الـذين آمنـوا ومل يهـاجروا . أولئك بعضهم نصراء بعض, ونصروا دين اهللا, وواسوهم بأمواهلم
م حــىت يهــاجروا وإن وقــع علــيهم ظلــم مــن , مــن دار الكفــر فلســتم مكلفــني حبمــايتهم ونصــر

. ينقضــوهإال علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم عهــد مؤكــد مل , الكفــار فطلبــوا نصــرتكم فاســتجيبوا هلــم
  .جبزي كال على قدر نيته وعمله, واهللا بصري بأعمالكم
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َنٌة ِيف اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبٌري     )73(َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض ِإالَّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

يف نصـــراء بعـــض تكـــن  -أيهـــا املؤمنـــون-وإن مل تكونـــوا , والـــذين كفـــروا بعضـــهم نصـــراء بعـــض
  .وفساد عريض بالصد عن سبيل اهللا وتقوية دعائم الكفر, األرض فتنة للمؤمنني عن دين اهللا

  
ّقاً َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا َوَنَصُروا أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن حَ  

  )74(َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرٌمي 

وتركوا ديارهم قاصدين دار اإلسالم أو بلًدا يتمكنون فيه من عبادة , والذين آمنوا باهللا ورسوله
ــم م املهــاجرين وآووهــم وواســوهم باملــال , وجاهــدوا إلعــالء كلمــة اهللا, ر والــذين نصــروا إخــوا

م, أولئك هم املؤمنون الصـادقون حًقـا, والتأييد  جنـات ورزق كـرمي واسـع يف, هلـم مغفـرة لـذنو
  .النعيم

  
َىل َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بـَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأْولَِئَك ِمْنُكْم َوأُْوُلوا اَألْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَوْ  

  )75(بِبَـْعٍض ِيف ِكَتاِب اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
  

, وهـــاجروا وجاهـــدوا معكـــم يف ســـبيل اهللا, األنصـــاروالـــذين آمنـــوا ِمـــن بعـــد هـــؤالء املهـــاجرين و 
وأولــو القرابــة بعضــهم أوىل , هلــم مــا لكــم وعلــيهم مــا علــيكم -أيهــا املؤمنــون-فأولئــك مــنكم 

إن اهللا بكـل شـيء علـيم يعلـم مـا يصـلح . ببعض يف التـوارث يف حكـم اهللا مـن عامـة املسـلمني
وغـري ذلـك ممـا  , التـوارث بـاحلِْلفعباده ِمن توريث بعضهم مـن بعـض يف القرابـة والنسـب دون 

  .كان يف أول اإلسالم
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  سورة التوبة -9

  
  )1(بـَرَاَءٌة ِمْن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإَىل الَِّذيَن َعاَهدمتُّْ ِمْن اْلُمْشرِِكَني 

  .وإعالن بالتخلي عن العهود اليت كانت بني املسلمني واملشركني, هذه براءة من اهللا ورسوله

  
ُر ُمْعِجزِي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُخمْزِي اْلَكاِفرِيَن َفِسيُحوا ِيف     )2( اَألْرِض أَْربـََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ

, تذهبون حيث شئتم آمنني من املؤمنني, يف األرض مدَّة أربعة أشهر -أيها املشركون-فسريوا 
والنـار يف , الكافرين ومورثهم العار يف الدنياوأن اهللا مذل , واعلموا أنكم لن تـُْفِلتوا من العقوبة

ـــه عهـــد دون أربعـــة أشـــهر, وهـــذه اآليـــة لـــذوي العهـــود املطلقـــة غـــري املؤقتـــة. اآلخـــرة , أو مـــن ل
  .فيكمَّل له أربعة أشهر، أو َمن كان له عهد فنقضه

  
اللََّه بَرِيٌء ِمْن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُُه فَِإْن  َوأََذاٌن ِمْن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإَىل النَّاِس يـَْوَم احلَْجِّ اَألْكَربِ َأنَّ  

ُر ُمْعِجزِي اللَِّه َوَبشِّْر الَِّذيَن َكَفُرو  ٌر َلُكْم َوِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ ا ِبَعَذاٍب تـُْبُتْم فـَُهَو َخيـْ
  )3(أَلِيٍم 

ورسـوله بـريء , ن اهللا بـريء مـن املشـركنيوإعالم من اهللا ورسـوله وإنـذار إىل النـاس يـوم النحـر أ
وإن , إىل احلـــق وتـــركتم شـــرككم فهـــو خـــري لكـــم -أيهـــا املشـــركون-فـــإن رجعـــتم . مـــنهم كـــذلك

. أعرضــتم عــن قَبــول احلــق وأبيــتم الــدخول يف ديــن اهللا فــاعلموا أنكــم لــن تـُْفِلتــوا مــن عــذاب اهللا
  .املوجعهؤالء املعرضني عن اإلسالم عذاب اهللا  -أيها الرسول-وأنذر 

  
وا ِإلَْيِهْم ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدمتُّْ ِمْن اْلُمْشرِِكَني ُمثَّ ملَْ يَنُقُصوُكْم َشْيئًا وَملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدًا َفَأِمتُّ  

ِِْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني    )4(َعْهَدُهْم ِإَىل ُمدَّ
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ومل خيونـــوا , لـــذين دخلـــوا معكـــم يف عهـــد حمـــدد مبـــدةوُيســـتثىن مـــن احلكـــم الســـابق املشـــركون ا
ايتـه احملـدودة, ومل يعاونوا عليكم أحدا من األعـداء, العهد إن اهللا . فـأكملوا هلـم عهـدهم إىل 

  .وغري ذلك من املعاصي, واتقوا الشرك واخليانة, حيب املتقني الذين أدَّوا ما أمروا به

  
فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا فَِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْحلُُرُم  

  )5(ِحيٌم َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ 

فــأعلنوا احلــرب علــى أعــداء اهللا حيــث  , مَّنــتم فيهــا املشــركنيفــإذا انقضــت األشــهر األربعــة الــيت أ
فـــإن رجعـــوا عـــن كفـــرهم , وترصـــدوا هلـــم يف طـــرقهم, واقصـــدوهم باحلصـــار يف معـــاقلهم, كـــانوا

فقـــد أصـــبحوا , فـــاتركوهم, ودخلـــوا اإلســـالم والتزمـــوا شـــرائعه مـــن إقـــام الصـــالة وإخـــراج الزكـــاة
م, أنابإن اهللا غفور ملن تاب و , إخوانكم يف اإلسالم   .رحيم 

  
أَنـَُّهْم َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِ  

  )6(قـَْوٌم ال يـَْعَلُموَن 

 أيهـــا-وإذا طلـــب أحـــد مـــن املشـــركني الـــذين اســـتبيحت دمـــاؤهم وأمـــواهلم الـــدخول يف جـــوارك 
مث , فأجبه إىل طلبه حىت يسمع القرآن الكرمي ويطَّلـع علـى هدايتـه, ورغب يف األمان -الرسول

ذلــك بســبب أن الكفــار قــوم جــاهلون ; وذلــك إلقامــة احلجــة عليــه; َأِعــْده مــن حيــث أتــى آمًنــا
  .فرمبا اختاروه إذا زال اجلهل عنهم, حبقائق اإلسالم

  
ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُمتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َفَما َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكَني َعْهٌد   

  ) 7(اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َهلُْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني 
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ســـجد إال الـــذين عاهـــدمت عنـــد امل, ال ينبغـــي أن يكـــون للمشـــركني عهـــد عنـــد اهللا وعنـــد رســـوله
إن اهللا . فما أقاموا علـى الوفـاء بعهـدكم فـأقيموا هلـم علـى مثـل ذلـك) احلديبية(احلرام يف صلح 

  .حيب املتقني املوفِّني بعهودهم

  
ُهْم َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َوال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكْم بَِأفْـَواِهِهْم َوتَْأَىب قـُُلوبُـ 

  )8(َأْكثـَُرُهْم فَاِسُقوَن وَ 

أمـــا إذا شـــعروا بـــالقوة علـــى , إن شـــأن املشـــركني أن يلتزمـــوا بـــالعهود مـــا دامـــت الغلبـــة لغـــريهم
م ال يراعــون القرابــة وال العهــد فــال يغــرنكم مــنهم مــا يعــاملونكم بــه وقــت اخلــوف , املــؤمنني فــإ

م يقولون لكم كالًمـا بألسـنتهم, منكم م تـأىب ذلـكولكـن ق, لرتضـوا عـنهم; فإ وأكثـرهم , لـو
  .متمردون على اإلسالم ناقضون للعهد

  
  )9(اْشتَـَرْوا بِآيَاِت اللَِّه َمثَناً قَِليًال َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإنـَُّهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

عــن فأعرضــوا عــن احلــق ومنعــوا الــراغبني يف اإلســالم , اســتبدلوا بآيــات اهللا عــرض الــدنيا التافــه
  .وساء صنيعهم, لقد قـَُبح فعلهم, الدخول فيه

  
  )10(ال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َوال ِذمًَّة َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْعَتُدوَن  

, فــــال يقيمــــون وزنًــــا لقرابــــة املــــؤمن وال لعهــــده, إن هــــؤالء املشــــركني حــــرب علــــى اإلميــــان وأهلــــه
م العدوان والظلم   .وشأ

  
يِن َونـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن فَِإْن تَابُوا     )11(َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّ
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والتزموا شرائع اإلسالم من إقـام الصـالة , ونطقوا بكلمة التوحيد, فإن أقلعوا عن عبادة غري اهللا
م إخوانكم يف اإلسالم, وإيتاء الزكاة ا, آلياتونبني ا. فإ   .ونوضحها لقوم ينتفعون 

  
َة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم ال أَ   ْميَاَن َهلُْم َوِإْن َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَِئمَّ

  )12(َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن 

, وأظهـــروا الطعـــن يف ديـــن اإلســـالم, وإْن نـََقـــَض هـــؤالء املشـــركون العهـــود الـــيت أبرمتموهـــا معهـــم
م رؤســـاء الضـــالل م , ال عهـــد هلـــم وال ذمـــة, فقـــاتلوهم فـــإ حـــىت ينتهـــوا عـــن كفـــرهم وعـــداو

  .لإلسالم

  
اللَُّه ْونـَُهْم فَ َأال تـَُقاتُِلوَن قـَْومًا َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم َوَمهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة َأَختْشَ  

  )13(َأَحقُّ َأْن َختَْشْوُه ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 

وعملــــوا علــــى إخــــراج الرســــول مــــن , ال تـــرتددوا يف قتــــال هــــؤالء القــــوم الــــذين نقضــــوا عهــــودهم
م يف احلـرب؟ فـاهللا , وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول األمـر, )مكة( م أو ختـافون مالقـا أختـافو

  . حًقاأحق أن ختافوه إن كنتم مؤمنني

  
بـُْهْم اللَُّه بِأَْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني   ) 14(قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ

  )15(َويُْذِهْب َغْيَظ قـُُلوِِْم َويـَُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

م عز وجل بأيديكميا معشر املؤمنني قا وينصـركم , ويذهلم باهلزمية واخلزي, تلوا أعداء اهللا يعذ
ـا احلـزن والغـم مـن كيـد هـؤالء , ويـُْعِل كلمته, عليهم زميتهم صدوركم اليت طاملا حلـق  ويشف 

ومــن تــاب مــن هــؤالء املعانــدين فــإن اهللا يتــوب . ويُــْذِهب عــن قلــوب املــؤمنني الغــيظ, املشــركني
حكـــيم يف تـــدبريه وصـــنعه وَوْضـــع تشـــريعاته , اهللا علـــيم بصـــدق توبـــة التائـــبو . علـــى مـــن يشـــاء

  .لعباده
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َوال َرُسوِلِه أَْم َحِسْبُتْم َأْن تـُتـْرَُكوا َوَلمَّا يـَْعَلْم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم وَملَْ يـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه  

  )16(َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن َوال اْلُمْؤِمِنَني َولِيَجًة َواللَُّه 

لـيعلم اهللا علًمـا ; فال تظنوا يا معشر املؤمنني أن يـرتككم اهللا دون اختبـار, ِمن سنة اهللا االبتالء
. ومل يتخذوا غري اهللا ورسـوله واملـؤمنني بطانـة وأوليـاء, ظاهرًا للخلق الذين أخلصوا يف جهادهم
ا   .واهللا خبري جبميع أعمالكم وجمازيكم 

  
ا َكاَن لِْلُمْشرِِكَني َأْن يـَْعُمُروا َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم بِاْلُكْفِر أُْولَِئَك َحِبَطْت مَ  

  )17(َأْعَماُهلُْم َوِيف النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن 

هـؤالء . وهـم يعلنـون كفـرهم بـاهللا وجيعلـون لـه شـركاء, ليس من شأن املشركني إعمار بيوت اهللا
  .ومصريهم اخللود يف النار, شركون بطلت أعماهلم يوم القيامةامل

  
َا يـَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة وَملَْ خيَْ   َش ِإالَّ اللََّه ِإمنَّ

  )18( فـََعَسى أُْولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمْن اْلُمْهَتِدينَ 

ويقيمــون الصـــالة ويؤتـــون , ال يعتــين ببيـــوت اهللا ويعمرهــا إال الـــذين يؤمنـــون بــاهللا واليـــوم اآلخـــر
  .هؤالء الُعمَّار هم املهتدون إىل احلق, وال خيافون يف اهللا لومة الئم, الزكاة

  
للَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِا 

  )19(اللَِّه ال َيْستَـُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

ما تقومون به من سقي احلجيج وِعمـارة املسـجد احلـرام كإميـان مـن آمـن  -أيها القوم-أجعلتم 
, ؟ ال تتســاوى حــال املــؤمنني وحــال الكــافرين عنــد اهللابــاهللا واليــوم اآلخــر وجاهــد يف ســبيل اهللا
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واهللا ســــبحانه ال يوفــــق ألعمــــال اخلــــري القــــوم الظــــاملني . ألن اهللا ال يقبــــل عمــــال بغــــري اإلميــــان
  .ألنفسهم بالكفر

  
َرَجًة ِعْنَد اللَِّه َوأُْوَلِئَك الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َأْعَظُم دَ  

  )20(ُهْم اْلَفائُِزوَن 

وبــذلوا أمــواهلم وأنفســهم يف اجلهــاد , الــذين آمنــوا بــاهللا وتركــوا دار الكفــر قاصــدين دار اإلســالم
  .وأولئك هم الفائزون برضوانه, هؤالء أعظم درجه عند اهللا, إلعالء كلمة اهللا

  
  )21(ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َهلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم يـَُبشُِّرُهْم َربـُُّهْم ِبَرْمحٍَة  

ــم بالرمحــة الواســعة والرضــوان الــذي ال ســخط  إن هــؤالء املــؤمنني املهــاجرين هلــم البشــرى مــن ر
  .ومصريهم إىل جنات اخللد والنعيم الدائم, بعده

  
  )22(يٌم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعظِ  

ايـــة إلقـــامتهم وتـــنعمهم وذلـــك ثـــواب مـــا قـــدَّموه مـــن الطاعـــات , مـــاكثني يف تلـــك اجلنـــان ال 
م الـــدنيا إن اهللا تعـــاىل عنـــده أجـــر عظـــيم ملـــن آمـــن وعمـــل صـــاحلا . والعمـــل الصـــاحل يف حيـــا

  .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه

  
َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإْن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اِإلميَاِن َوَمْن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا آبَاءَُكمْ  

ُْم ِمْنُكْم َفُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن    )23(يـَتَـَوهلَّ

مـــن اآلبـــاء واإلخـــوان -يـــا أيهـــا الـــذين صـــدَّقوا اهللا ورســـوله وعملـــوا بشـــرعه ال تتخـــذوا أقربـــاءكم 
م يف أموركم, أسرار املسلمنيتفشون إليهم , أولياء -وغريهم ما داموا على الكفر , وتستشريو
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وظلــم نفســه , ومــن يتخــذهم أوليــاء ويـُْلــِق إلــيهم املــودة فقــد عصــى اهللا تعــاىل. معــادين لإلســالم
  .ظلًما عظيًما

  
َواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِجتَاَرٌة ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَمْ  

ُصوا َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمْن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَّ 
  )24(َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 

إن َفضَّـــلتم اآلبـــاء واألبنـــاء واإلخـــوان والزوجـــات والقرابـــات : للمـــؤمنني -ا أيهـــا الرســـوليـــ-قـــل 
إن , واألموال اليت مجعتموها والتجارة اليت ختافون عدم رواجها والبيوت الفارهة اليت أقمتم فيها
 واهللا. َفضَّــلتم ذلــك علــى حــب اهللا ورســوله واجلهــاد يف ســبيله فــانتظروا عقــاب اهللا ونكالــه بكــم

  .ال يوفق اخلارجني عن طاعته

  
ْيئاً َلَقْد َنَصرَُكْم اللَُّه ِيف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويـَْوَم ُحنَـْنيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم شَ  

  )25(َوَضاَقْت َعَلْيُكْم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت ُمثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن 

ويــوم . َنْصــَره علــيكم يف مواقــع كثــرية عنــدما أخــذمت باألســباب وتــوكلتم علــى اهللا لقــد أنــزل اهللا
وظهــر علــيكم , فغــرَّتكم الكثــرة فلــم تــنفعكم, مــن قلــة 0لــن نـُْغَلــَب اليــوم: قلــتم) حنــني(غــزوة 

  .العدو فلم جتدوا ملجًأ يف األرض الواسعة ففررمت منهزمني

  
ُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَني َوأَنَزَل ُجُنودًا ملَْ تـََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا ُمثَّ أَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى رَ  

  )26(َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن 

, وأمــدَّهم جبنــود مـن املالئكــة مل يروهــا, مث أنـزل اهللا الطمأنينــة علــى رسـوله وعلــى املــؤمنني فثبتـوا
املكــذِّبني , وتلــك عقوبــة اهللا للصــادِّين عــن دينــه. رواوعــذَّب الــذين كفــ, فنصــرهم علــى عــدوهم

  .لرسوله
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  )27(ُمثَّ يـَُتوُب اللَُّه ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم  

. فيغفـر ذنبـه, ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل اإلسالم فإن اهللا يقبل توبة َمن يشاء مـنهم
  .واهللا غفور رحيم

  
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس َفال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِ يَ   ْن ا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم    )28(ِخْفُتْم َعيـْ

ا املشــركون رِْجــس وَخَبــث فــال متكنــوهم مــن االقــرتاب مــن احلــرم بعــد هــذا يــا معشــر املــؤمنني إمنــ
م عــنكم, العــام التاســع مــن اهلجــرة , فــإن اهللا سيعوضــكم عنهــا, وإن خفــتم فقــرًا النقطــاع غــار

  .حكيم يف تدبري شؤونكم, إن اهللا عليم حبالكم, ويكفيكم من فضله إن شاء

  
لَِّه َوال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِال 

  )29(احلَْقِّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 

وال جيتنبـون مـا , وال يؤمنون بالبعـث واجلـزاء, أيها املسلمون قاتلوا الكفار الذين ال يؤمنون باهللا
حــىت يــدفعوا , وال يلتزمــون أحكــام شــريعة اإلســالم مــن اليهــود والنصــارى, ــى اهللا عنــه ورســوله

ا عليهم بأيديهم خاضعني أذالء   .اجلزية اليت تفرضو

  
اْبُن اللَِّه َذِلَك قـَْوُهلُْم بَِأفْـَواِهِهْم َوقَاَلْت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح  

  )30(ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهْم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن 

وأشــرك النصــارى بــاهللا عنــدما ادَّعــوا أن . لقــد أشــرك اليهــود بــاهللا عنــدما زعمــوا أن عزيــرًا ابــن اهللا
ون قـول املشـركني , القول اختلقوه من عند أنفسهموهذا . املسيح ابن اهللا وهـم بـذلك ال يشـا

  قَاَتَل اهللا املشركني مجيًعا كيف يعدلون عن احلق إىل الباطل؟. من قبلهم
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يَـْعُبُدوا ِإَهلاً اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِ  

  )31(َواِحداً ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

ا ويرتكون شرائع , اختذ اليهوُد والنصارى العلماَء والُعبَّاَد أربابًا ُيَشرِّعون هلم األحكام فيلتزمون 
ادته وحده دون غـريه، فهـو وقد أمرهم اهللا بعب, واختذوا املسيح عيسى ابن مرمي إهلًا فعبدوه, اهللا

  .تنزَّه وتقدَّس عما يفرتيه أهل الشرك والضالل. اإلله احلق ال إله إال هو

  
  )32(ُروَن يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَىب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ  

ويبطلوا حجج اهللا وبراهينه على توحيده الذي , يبطلوا دين اإلسالم يريد الكفار بتكذيبهم أن
ولـو كـره , ويعلي كلمته, ويأىب اهللا إال أن يتم دينه ويظهره, جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .ذلك اجلاحدون

  
يِن كُ     )33(لِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ليعليه على األديان  ; هو الذي أرسل رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن ودين اإلسالم
  .وظهوره على األديان -اإلسالم-ولو كره املشركون دين احلق , كلها

  
الرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثرياً ِمْن اَألْحَباِر وَ  

أَلِيٍم  َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يُنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذابٍ 
)34(  

إن كثــريًا مــن علمــاء أهــل الكتــاب وُعبَّــادهم , ا بشــرعهيــا أيهــا الــذين َصــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــو 
, ومينعــون النــاس مــن الــدخول يف اإلســالم, ليأخــذون أمــوال النــاس بغــري حــق كالرشــوة وغريهــا
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ا, والذين ميسكون األموال. ويصدون عن سبيل اهللا وال ُخيْرجون منها احلقوق , وال يؤدون زكا
  .فبشِّرهم بعذاب موجع, الواجبة

  
َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَـْزُمتْ يـَْوَم   َها ِيف نَاِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِ ُحيَْمى َعَليـْ

  ) 35(ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 

ـــا جبـــاه , يـــوم القيامـــة توضـــع قطـــع الـــذهب والفضـــة يف النـــار ـــا ُأحرقـــت  فـــإذا اشـــتدت حرار
ا و  م وظهـــورهمأصـــحا هـــذا مـــالكم الـــذي أمســـكتموه ومنعـــتم منـــه : وقيـــل هلـــم توبيًخـــا. جنـــو
  .بسبب كنزكم وإمساككم; فذوقوا العذاب املوجع, حقوق اهللا

  
َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا ِيف ِكَتاِب اللَِّه يـَْوَم َخَلَق السََّمَواتِ  َها  ِإنَّ ِعدَّ َواَألْرَض ِمنـْ

يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـُقَ أَرْ  اتُِلوَنُكْم  بـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ
  )36(َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقَني 

يــــوم خلــــق , عشــــر شــــهرًا إّن عــــدة الشــــهور يف حكــــم اهللا وفيمــــا ُكتــــب يف اللــــوح احملفــــوظ اثنــــا
ذو القعدة وذو احلجة واحملرم : هي(حرَّم اهللا فيهنَّ القتال ; منها أربعة ُحُرم, السموات واألرض

وكــون الظلــم , لزيــادة حترميهــا; فــال تظلمــوا فــيهن أنفســكم, ذلــك هــو الــدين املســتقيم) ورجــب
ركني مجيًعــا كمــا يقــاتلونكم وقــاتلوا املشــ. ال أنَّ الظلــم يف غريهــا جــائز, فيهــا أشــد منــه يف غريهــا

  .واعلموا أن اهللا مع أهل التقوى بتأييده ونصره, مجيًعا

  
َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة ِيف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَُه َعامًا حيُِلُّونَُه َعامًا َوُحيَرِّ   ُمونَُه َعاماً ِإمنَّ

َة َما َحرََّم ا للَُّه فـَُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه زُيَِّن َهلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِْم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم لِيـَُواِطُئوا ِعدَّ
  )37(اْلَكاِفرِيَن 
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إن الــذي كانـــت تفعلــه العـــرب يف اجلاهليــة مـــن حتــرمي أربعـــة أشــهر مـــن الســنة عـــدًدا ال حتديـــًدا 
يقدِّمونــه وجيعلــون مكانــه مــن أشــهر احلــل  فيــؤخرون بعضــها أو, بأمســاء األشــهر الــيت حرَّمهــا اهللا

, يضـل الشـيطان بـه الـذين كفـروا, إن ذلـك زيـادة يف الكفـر, ما أرادوا حسب حـاجتهم للقتـال
ليوافقـــوا عـــدد الشـــهور ; وحيرمونـــه عامـــا, حيلـــون الـــذي أخـــروا حترميـــه مـــن األشـــهر األربعـــة عاًمـــا

واهللا ال يوفـــق القـــوم . األعمـــال الســـيئة َزيَّـــن هلـــم الشـــيطان. فيحلـــوا مـــا حـــرَّم اهللا منهـــا, األربعـــة
  .الكافرين إىل احلق والصواب

  
يُتْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكْم انِفُروا ِيف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اَألْرِض أََرضِ  

نـَْيا ِمْن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْحلَيَ  نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل بِاْحلََياِة الدُّ   )38(اِة الدُّ

اخرجــوا إىل اجلهــاد : يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه، مــا بــالكم إذا قيــل لكــم
يف سبيل اهللا لقتـال أعـدائكم تكاسـلتم ولـزمتم مسـاكنكم؟ هـل آثـرمت حظـوظكم الدنيويـة علـى 

أما نعيم اآلخرة الذي أعده اهللا للمـؤمنني , قليل زائل نعيم اآلخرة؟ فما تستمتعون به يف الدنيا
  .اجملاهدين فكثري دائم

  
رَُكْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئًا َواللَُّه َعَلى كُ   ْبُكْم َعَذابًا أَلِيمًا َوَيْسَتْبِدْل قـَْومًا َغيـْ لِّ َشْيٍء ِإالَّ تَنِفُروا يـَُعذِّ

  )39(َقِديٌر 

ويــأت بقـوم آخـرين ينفــرون , قتـال عـدوكم ينــزِل اهللا عقوبتـه بكـمإن ال تنفـروا أيهـا املؤمنــون إىل 
فهـــو الغـــين , ولـــن تضـــروا اهللا شـــيًئا بتـــولِّيكم عـــن اجلهـــاد, ويطيعـــون اهللا ورســـوله, إذ ا اســـتـُْنفروا

واهللا علــى كــل شــيء قــدير مــن نصــر . ومــا يريــده اهللا يكــون ال حمالــة. عــنكم وأنــتم الفقــراء إليــه
  .دينه ونبيه دونكم

  
ِلَصاِحِبِه تَنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل  ِإالَّ  

َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا   ال َحتَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِجبُُنوٍد ملَْ تـََرْوَها َوَجَعلَ 
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  )40(السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

يـــــا معشـــــر أصـــــحاب رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم إن ال تنفـــــروا معـــــه أيهـــــا املؤمنـــــون إذا 
َفركم ش مـــن بلـــده فقـــد أيـــده اهللا ونصـــره يـــوم أخرجـــه الكفـــار مـــن قـــري; وإن ال تنصـــروه, اســـتَـنـْ

وأجلؤومهــا إىل نقــب يف جبــل ) هــو وأبــو بكــر الصــديق رضــي اهللا عنــه(وهــو ثــاين اثنــني , )مكــة(
ال : ملا رأى منـه اخلـوف عليـه) أيب بكر(إذ يقول لصاحبه , ، فمكثا فيه ثالث ليال"مبكة"ثور 

عليــــه فــــأنزل اهللا الطمأنينــــة يف قلــــب رســــول اهللا صــــلى اهللا , حتــــزن إن اهللا معنــــا بنصــــره وتأييــــده
فأجنـــاه اهللا مـــن عـــدوه وأذل اهللا , وأعانـــه جبنـــود مل يرهـــا أحـــد مـــن البشـــر وهـــم املالئكـــة, وســـلم
ــــذين كفــــروا الســــفلى, أعــــداءه ــــا. وجعــــل كلمــــة ال ــــإعالء شــــأن ,, وكلمــــُة اهللا هــــي العلي ذلــــك ب
ويف هذه اآلية منقبة عظيمة أليب . حكيم يف تدبري شؤون عباده, واهللا عزيز يف ملكه. اإلسالم

  .الصديق رضي اهللا عنهبكر 

  
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتمْ    انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخيـْ

  )41(تـَْعَلُموَن 

على أي حال  , للجهاد يف سبيل اهللا شبابًا وشيوًخا يف العسر واليسر -أيها املؤمنون-اخرجوا 
ذلـك اخلـروج والبـذل , وقـاتلوا بأيـديكم إلعـالء كلمـة اهللا, وأنفقوا أموالكم يف سـبيل اهللا, مكنت

  .خري لكم يف حالكم ومآلكم فافعلوا ذلك وانفروا واستجيبوا هللا ورسوله

  
َيْحِلُفوَن بِاللَِّه َلْو َلْو َكاَن َعَرضًا َقرِيبًا َوَسَفرًا قَاِصدًا التـَّبَـُعوَك َوَلِكْن بـَُعَدْت َعَلْيِهْم الشُّقَُّة َوسَ  

  ) 42(اْسَتَطْعَنا َخلََرْجَنا َمَعُكْم يـُْهِلُكوَن أَنُفَسُهْم َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن 

وبَّخ اهللا جلَّ جالله مجاعة من املنـافقني اسـتأذنوا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف التخلـف 
ولكـن ملـا , خـروجهم إىل غنيمـة قريبـة سـهلة املنـال التبعـوكمبينًـا أنـه لـو كـان ) تبـوك(عن غـزوة 

وســـيعتذرون , وختلفـــوا, يف وقـــت احلـــر ختـــاذلوا) الشـــام(دعـــوا إىل قتـــال الـــروم يف أطـــراف بـــالد 
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م ال يسـتطيعون ذلـك , يهلكـون أنفسـهم بالكـذب والنفـاق, لتخلفهم عن اخلـروج حـالفني بـأ
م لكاذبون فيما يبدون لك من األ   .عذارواهللا يعلم إ

  
َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتـَْعَلَم اْلَكاِذِبَني    )43(َعَفا اللَُّه َعْنَك ِملَ أَِذنَت َهلُْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

وهو إذنك للمنـافقني يف , عمَّا وقع منك ِمن تـَْرك األوىل واألكمل -أيها النيب-عفا اهللا عنك 
حـــىت يظهـــر لـــك الـــذين , خلف عـــن الغـــزوةألي ســـبب أَِذنْـــَت هلـــؤالء بـــالت, القعـــود عـــن اجلهـــاد

  صدقوا يف اعتذارهم وتعلم الكاذبني منهم يف ذلك؟

  
 َعِليٌم ال َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َأْن ُجيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َواللَّهُ  

  )44(بِاْلُمتَِّقَني 

يف التخلـف عـن  -أيهـا النـيب-باهللا ورسـوله واليـوم اآلخـر أن يسـتأذنوك  ليس من شأن املؤمنني
واهللا علـيم مبـن خافـه فاتقـاه . وإمنـا هـذا مـن شـأن املنـافقني, اجلهاد يف سـبيل اهللا بـالنفس واملـال

  .بأداء فرائضه واجتناب نواهيه

  
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْومِ   اآلِخِر َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِيف َريِْبِهْم يـَتَـَردَُّدوَن  ِإمنَّ
)45(  

وال يعملــون , إمنــا يطلــب اإلذن للتخلــف عــن اجلهــاد الــذين ال يصــدِّقون بــاهللا وال بــاليوم اآلخــر
م يف صــحة مــا جئــت بــه , صــاحلًا فهــم يف , مــن اإلســالم وشــرائعه -أيهــا النــيب-وشــكَّْت قلــو

ون   .شكهم يتحريَّ

  
ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا مَ   َع اْلَقاِعِديَن َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألَعدُّوا َلُه ُعدَّ
)46(  
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ولكــن اهللا  , إىل اجلهـاد لتــأهَّبوا لــه بــالزاد والراحلــة -أيهــا النــيب-ولـو أراد املنــافقون اخلــروج معــك 
ختلفـوا : وقيـل هلـم, وإن كـان أمـرهم بـه شـرعا, فثـَُقـَل علـيهم اخلـروج قضـاء وقـدرًاكره خـروجهم 

  .مع القاعدين من املرضى والضعفاء والنساء والصبيان

  
َنَة َوِفيُكْم َمسَّاُعونَ   ُغوَنُكْم اْلِفتـْ  َهلُمْ  َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ

  )47(َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

للجهـــاد لنشـــروا االضـــطراب يف الصـــفوف والشـــر  -أيهـــا املؤمنـــون-لـــو خـــرج املنـــافقون معكـــم 
يبغــون فتنــتكم بتثبــيطكم عــن اجلهــاد يف , وألســرعوا الســري بيــنكم بالنميمــة والبغضــاء, والفســاد
ــا إلــيهم, كمعيــون هلــم يســمعون أخبــار  -أيهــا املؤمنــون-وفــيكم , ســبيل اهللا واهللا علــيم . وينقلو

  .وسيجازيهم على ذلك, ؤالء املنافقني الظاملني

  
َنَة ِمْن قـَْبُل َوقـَلَُّبوا َلَك األُُموَر َحىتَّ َجاَء احلَْقُّ َوَظَهَر أَْمُر اللَِّه َوُهْم َكا  رُِهوَن َلَقْد ابـْتَـَغْوا اْلِفتـْ
)48(  

, )تبــوك(يــنهم وصــدهم عــن ســبيل اهللا مــن قبــل غــزوة لقــد ابتغــى املنــافقون فتنــة املــؤمنني عــن د
كمـــا فعلـــوا يـــوم , األمـــور يف إبطـــال مـــا جئـــت بـــه -أيهـــا النـــيب-وصـــرَّفوا لـــك , وكشـــف أمـــرهم

وأعــز جنــده ونصــر , ودبَّــروا لــك الكيــد حــىت جــاء النصــر مــن عنــد اهللا, )اخلنــدق(ويــوم ) أحــد(
  .وهم كارهون له, دينه

  
ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذنْ   َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِيَن  َوِمنـْ ِيل َوال تـَْفِتينِّ َأال ِيف اْلِفتـْ
)49(  
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ال تــوقْعين يف االبــتالء مبــا : وِمــن هــؤالء املنــافقني مــن يطلــب اإلذن للقعــود عــن اجلهــاد ويقــول
. تنـة النفـاق الكـربىلقد سقط هؤالء املنافقون يف ف. يعرض يل يف حالة اخلروج من فتنة النساء

  .فال يـُْفِلت منهم أحد, فإن جهنم حمليطة بالكافرين باهللا واليوم اآلخر

  
ْم ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يـَُقوُلوا َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قـَْبُل َويـَتَـَولَّوا َوهُ  

  )50(َفرُِحوَن 

وإن يلحــق بــك مكــروه مــن هزميــة أو , ر وغنيمــة حيــزن املنــافقونســرو  -أيهــا النــيب-إن يصــبك 
وينصـرفوا وهـم , حنن أصحاب رأي وتدبري قد احتطنا ألنفسنا بتخلفنـا عـن حممـد: شدة يقولوا

  .مسرورون مبا صنعوا ومبا أصابك من السوء

  
  )51(ِه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْوالنَا َوَعَلى اللَّ  

لن يصيبنا إال ما قدَّره اهللا علينا وكتبه يف : هلؤالء املتخاذلني زجرًا هلم وتوبيًخا -أيها النيب-قل 
  .وحده فليعتمد املؤمنون به, وعلى اهللا, هو ناصرنا على أعدائنا, اللوح احملفوظ

  
َدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن نـَتَـَربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكْم اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ُقْل َهْل تـََرتبَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإحْ  

  )52(ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فـَتَـَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَـَربُِّصوَن 

هــــل تنتظــــرون بنــــا إال شــــهادة أو ظفــــرًا بكــــم؟ وحنــــن ننتظــــر بكــــم أن : -أيهــــا النــــيب-قــــل هلــــم 
لككم أو بأيدينا فنقتلكميصيبكم اهللا  فانتظروا إنا معكم منتظرون , بعقوبة ِمن عنده عاجلة 

  .ما اهللا فاعل بكل فريق منا ومنكم

  
  )53(ُقْل أَنِفُقوا َطْوعاً أَْو َكْرهاً َلْن يـُتَـَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكنُتْم قـَْوماً فَاِسِقَني  
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وعلــى أي حــال شــئتم طــائعني أو  , كيــف شــئتمأنفقــوا أمــوالكم  : للمنــافقني -أيهــا النــيب-قــل 
  .ألنكم قوم خارجون عن دين اهللا وطاعته; لن يقبل اهللا منكم نفقاتكم, كارهني

  
ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسولِِه َوال يَْأتُوَن الصَّال  َة ِإالَّ َوُهْم  َوَما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ِمنـْ
  )54(َساَىل َوال يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن كُ 

م أضمروا الكفر باهللا عـز وجـل وتكـذيب رسـوله حممـد صـلى اهللا  م أ وسبب عدم قَبول نفقا
فهــم , وال ينفقــون األمــوال إال وهــم كــارهون, وال يــأتون الصــالة إال وهــم متثــاقلون, عليــه وســلم

  .على تركها عقابًا بسبب كفرهموال خيشون , ال يرجون ثواب هذه الفرائض

  
نـَْيا َوتَـ  َا ِيف اْحلََياِة الدُّ بـَُهْم ِ َا يُرِيُد اللَُّه لِيـَُعذِّ ْزَهَق أَنُفُسُهْم َفال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوال َأْوالُدُهْم ِإمنَّ

  )55(َوُهْم َكاِفُروَن 

ــا يف إ, أمــوال هــؤالء املنــافقني وال أوالدهــم -أيهــا النــيب-فــال تعجبــك  م  منــا يريــد اهللا أن يعــذ
, حيـث ال حيتسـبون ذلـك عنـد اهللا, احلياة الدنيا بالتعب يف حتصيلها وباملصائب اليت تقع فيها

  .فيموتوا على كفرهم باهللا ورسوله, وخترج أنفسهم

  
  )56(ُقوَن َوَحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإنـَُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنـَُّهْم قـَْوٌم يـَْفرَ 

ـــم ملـــنكم ـــافقون بـــاهللا لكـــم أيهـــا املؤمنـــون كـــذبًا وبـــاطال إ , وليســـوا مـــنكم, وحيلـــف هـــؤالء املن
  .ولكنهم قوم خيافون فيحلفون َتِقيَّة لكم

  
  )57(َلْو جيَُِدوَن َمْلَجًأ أَْو َمَغارَاٍت أَْو ُمدََّخًال َلَولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم َجيَْمُحوَن  
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أو نفًقـا يف األرض , أو كهًفـا يف جبـل يـؤويهم, قون مأمنًـا وحصـًنا حيفظهـملو جيـد هـؤالء املنـاف
  .النصرفوا إليه وهم يسرعون, ينجيهم منكم

  
َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُو   َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِيف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمنـْ َن َوِمنـْ
)58(  

وإن مل , فـإن نـاهلم نصـيب منهـا رضـوا وسـكتوا, َمن يعيبـك يف قسـمة الصـدقاتومن املنافقني 
  .يصبهم حظ منها سخطوا عليك وعابوك

  
ولُُه ِإنَّا ِإَىل َوَلْو أَنـَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبـَُنا اللَُّه َسيـُْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرسُ  

  )59(اِغُبوَن اللَِّه رَ 

: وقـــالوا, ولـــو أن هـــؤالء الـــذين يعيبونـــك يف قســـمة الصـــدقات رضـــوا مبـــا قســـم اهللا ورســـوله هلـــم
, إنـا نرغـب أن يوسـع اهللا علينـا, ويعطينا رسوله مما آتاه اهللا, سيؤتينا اهللا من فضله, حسبنا اهللا

  .لو فعلوا ذلك لكان خريًا هلم وأجدى. فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس

  
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب وَ   َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ اْلَغارِِمَني َوِيف ِإمنَّ

  )60(َسِبيِل اللَِّه َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمْن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

وللمســاكني الــذين ال ميلكــون  , ت الواجبــة للمحتــاجني الــذين ال ميلكــون شــيًئاإمنــا تعطــى الزكــوا
ا, كفايتهم ا ممـن يـُْرَجـى إسـالمه أو قـوة إميانـه , وللسعاة الذين جيمعو م  وللذين تؤلِّفون قلو

ــا شــرَّ أحــد عــن املســلمني, أو نفعــه للمســلمني وتعطــى يف عتــق رقــاب األرقــاء , أو تــدفعون 
وملن أثقَلْتهم الديون يف غري فساد وال تبـذير , عطى للغارمني إلصالح ذات البنيوت, واملكاتبني
هـــذه القســـمة فريضـــة , وللمســـافر الـــذي انقطعـــت بـــه النفقـــة, وللغـــزاة يف ســـبيل اهللا, فأعســـروا

  .حكيم يف تدبريه وشرعه, واهللا عليم مبصاحل عباده. فرضها اهللا وقدَّرها
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ُهْم الَِّذيَن يـُْؤُذوَن   النَِّيبَّ َويـَُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْريٍ َلُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنَني َوِمنـْ

  )61(َوَرْمحٌَة لِلَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

إنـه يسـتمع لكـل : ويقولـون, عليه وسلم بـالكالمومن املنافقني قوم يؤذون رسول اهللا صلى اهللا 
يـؤمن بـاهللا , إن حممـًدا هـو أذن تسـتمع لكـل خـري: -أيهـا النـيب-قـل هلـم , ما يقال له فيصـدقه

ــداه, ويصــدق املــؤمنني فيمــا خيربونــه والــذين يــؤذون رســول اهللا . وهــو رمحــة ملــن اتبعــه واهتــدى 
  .هلم عذاب مؤمل موجع, يذاءحممًدا صلى اهللا عليه وسلم بأي نوع من أنواع اإل

  
  )62(َحيِْلُفوَن بِاللَِّه َلُكْم لِيـُْرُضوُكْم َواللَُّه َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِنَني 

واهللا ورسـوله أحـق , لُريُضـوا املـؤمنني; ويقدمون األعـذار امللفقـة, حيلف املنافقون األميان الكاذبة
ما وطاعتهما وأوىل أن يُرُضومها   .إن كانوا مؤمنني حًقا, باإلميان 

  
  )63(َعِظيُم َأَملْ يـَْعَلُموا أَنَُّه َمْن ُحيَاِدْد اللََّه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلداً ِفيَها َذِلَك اخلِْْزُي الْ  

هلــم العــذاب الــدائم  أمل يعلــم هــؤالء املنــافقون أن مصــري الــذين حيــاربون اهللا ورســوله نــاُر جهــنم
ومن احملاربة أِذيـَّة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم , فيها؟ ذلك املصرب هو اهلوان والذل العظيم

  .عياًذا باهللا من ذلك, بسبه والقدح فيه

  
زِئُوا ِإنَّ اللََّه ُخمْرٌِج َما َحيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة تـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا ِيف قـُُلوِِْم ُقْل اْستَـهْ  

  )64(َحتَْذُروَن 

م مـن الكفـر م سورة ختربهم مبـا يضـمرونه يف قلـو -قـل هلـم , خياف املنافقون أن تنزل يف شأ
إن اهللا خمـــرج حقيقـــة مـــا , اســـتمروا علـــى مـــا أنـــتم عليـــه مـــن االســـتهزاء والســـخرية: -أيهـــا النـــيب
  .حتذرون
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َا ُكنَّا َخنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَـْهزِئُوَن َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـقُ     )65(وُلنَّ ِإمنَّ

إمنــا كنــا : عمــا قــالوا مــن الَقــْدح يف حقــك وحــق أصــحابك لََيقــوُلنَّ  -أيهــا النــيب-ولــئن ســألتهم 
وجــل وآياتــه ورســوله كنــتم أبــاهللا عــز : -أيهــا النــيب-قــل هلــم , نتحــدث بكــالم ال قصــد لنــا بــه

  تستهزئون؟

  
وا ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نـَْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذِّْب طَائَِفًة بِأَنـَُّهْم َكانُ  

  )66(ُجمْرِِمَني 

ـذا املقـال الـذي, فـال جـدوى ِمـن اعتـذاركم -معشر املنافقني-ال تعتذروا  اسـتهزأمت  قـد كفـرمت 
نعذب مجاعة أخـرى بسـبب , إن نعف عن مجاعة منكم طلبت العفو وأخلصت يف توبتها, به

ذه املقالة الفاجرة اخلاطئة   .إجرامهم 

  
َهْوَن َعْن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضو   َن اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ
  )67(ِديـَُهْم َنُسوا اللََّه فـََنِسيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُهْم اْلَفاِسُقوَن أَيْ 

م الكفــر ــم اإلميــان واســتبطا يــأمرون بــالكفر بــاهللا , املنــافقون واملنافقــات صــنف واحــد يف إعال
نسـوا , وميسـكون أيـديهم عـن النفقـة يف سـبيل اهللا, ومعصية رسوله وينهون عن اإلميان والطاعة

إن املنــافقني هــم اخلــارجون عــن . فلــم يــوفقهم إىل خــري, فنســيهم مــن رمحتــه, هللا فــال يذكرونــها
  .اإلميان باهللا ورسوله

  
اللَُّه  َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهْم َوَلَعنَـُهمْ  

  ) 68(ُمِقيٌم  َوَهلُْم َعَذابٌ 
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هـــي  , وعـــد اهللا املنـــافقني واملنافقـــات والكفـــار بـــأن مصـــريهم إىل نـــار جهـــنم خالـــدين فيهـــا أبـــًدا
  .وهلم عذاب دائم, وطردهم اهللا ِمن رمحته, عقابًا على كفرهم باهللا; كافيتهم

  
أَْوالدًا فَاْسَتْمتَـُعوا ِخبَالِقِهْم فَاْسَتْمتَـْعُتْم َكالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوًَّة َوَأْكثـََر أَْمَواًال وَ 

ِخبَالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِخبَالِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَِئَك َحِبَطْت 
نـَْيا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن    )69(َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

مـن االسـتهزاء والكفـر كأفعـال األمـم السـابقة الـيت كانـت علـى  -معشر املنـافقني-ن أفعالكم إ
وَمتتَّعــوا مبــا فيهــا مــن , فاْطَمــأنوا إىل احليــاة الــدنيا, جانــب مــن القــوة واملــال واألوالد أشــد مــنكم

ن فاســتمعتم أيهــا املنــافقون بنصــيبكم مــن الشــهوات الفانيــة كاســتمتاع الــذي, احلظــوظ وامللــذات
أولئـك , وخضـتم بالكـذب علـى اهللا كخـوض تلـك األمـم قـبلكم, من قبلكم حبظوظهم الفانيـة

م يف الدنيا واآلخرة ذه األخالق هم الذين ذهبت حسنا وأولئك هم اخلاسرون , املوصوفون 
  .ببيعهم نعيم اآلخرة حبظوظهم من الدنيا

  
ِِْم نـََبُأ الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم قـَوْ   ِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوقـَْوِم ِإبـْرَاِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَيَن َأملَْ يَْأ

ُهْم ُرُسُلُهْم بِالبَـيـَِّناِت َفَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظلِ  ُموَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت أَتـَتـْ
)70(  

وح وقبيلــة عــاد وقبيلــة مثــود وقــوم إبــراهيم أمل يــأت هــؤالء املنــافقني خــُرب الــذين مضــوا ِمــن قــوم نــ
وقــوم لــوط عنــدما جــاءهم املرســلون بــالوحي وبآيــات اهللا فكــذَّبوهم؟ فــأنزل ) مــدين(وأصــحاب 

ؤالء مجيًعـا عذابـه ولكـن كـانوا هـم , فمـا كـان اهللا لـيظلمهم, انتقاًمـا مـنهم لسـوء عملهـم; اهللا 
  .الظاملني ألنفسهم بالتكذيب واملخالفة

  
َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن َواْلُمْؤمِ   ُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  )71(يٌم الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُْولَِئَك َسيَـْرَمحُُهْم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِ 
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, يأمرون الناس باإلميان والعمل الصـاحل, واملؤمنون واملؤمنات باهللا ورسوله بعضهم أنصار بعض
م عــــن الكفــــر واملعاصــــي ــــؤدون الصــــالة, وينهــــو , ويطيعــــون اهللا ورســــوله, ويعطــــون الزكــــاة, وي

وا عنه ُ إن اهللا عزيـز . أولئك سـريمحهم اهللا فينقـذهم مـن عذابـه ويـدخلهم جنتـه, وينتهون عما 
  .حكيم يف تشريعاته وأحكامه, ملكه يف

  
َبًة ِيف َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ  

  )72(َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمْن اللَِّه َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ـار مـاكثني فيهـا أبـًدا ال , وعد اهللا املـؤمنني واملؤمنـات بـاهللا ورسـوله جنـات جتـري مـن حتتهـا األ
ورضـوان مـن اهللا أكـرب , ومساكن حسنة البناء طيبة القرار يف جنات إقامـة, يزول عنهم نعيمها

  .ذلك الوعد بثواب اآلخرة هو الفالح العظيم. وأعظم مما هم فيه من النعيم

  
  )73(َها النَِّيبُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُري يَا أَيـُّ  

, واشــدد علــى كــال الفــريقني, يــا أيهــا النــيب جاهــد الكفــار بالســيف واملنــافقني باللســان واحلجــة
  .وبئس املصري مصريهم, ومقرُّهم جهنم

  
َقُموا اللَِّه َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسالِمِهْم َوَمهُّوا ِمبَا ملَْ يـََناُلوا َوَما نَـ َحيِْلُفوَن بِ 

بـُْهْم اللَُّه َعَذاباً ِإالَّ َأْن َأْغَناُهْم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يـَُتوبُوا َيُكْن َخْريًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَولَّْوا يـَُعذِّ 
نـَْيا َواآلِخَرِة َوَما َهلُْم ِيف اَألْرِض ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري    )74(أَلِيماً ِيف الدُّ

م ما قالوا شيًئا يسيء إىل الرسول وإىل املسلمني م لكـاذبون, حيلف املنافقون باهللا أ فلقـد ; إ
ــا عــن اإلســالم وحــاولو  ا اإلضــرار برســول اهللا حممــد صــلى اهللا عليــه قــالوا كلمــة الكفــر وارتــدوا 

-إال أن اهللا , وينتقدونــه, ومــا وجــد املنــافقون شــيًئا يعيبونــه, فلــم ميكــنهم اهللا مــن ذلــك, وســلم
فـإن , فأغناهم مبا فتح على نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم مـن اخلـري والربكـة, تفضل عليهم -تعاىل
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, أو يســتمروا علــى حــاهلم, وإن يعرضــوا,  هلــميرجــع هــؤالء الكفــار إىل اإلميــان والتوبــة فهــو خــري
م اهللا العــذاب املوجــع يف الــدنيا علــى أيــدي املــؤمنني ولــيس هلــم , ويف اآلخــرة بنــار جهــنم, يعــذ

  .منقذ ينقذهم وال ناصر يدفع عنهم سوء العذاب

  
َقنَّ َولََنكُ   ُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ   ) 75(وَننَّ ِمْن الصَّاِحلَِني َوِمنـْ

ولـيعَملنَّ , لـئن أعطـاه اهللا املـال ليصـدَّقنَّ منـه: ومن فقراء املنافقني َمن يقطـع العهـد علـى نفسـه
  .وليسريَنَّ يف طريق الصالح, ما يعمل الصاحلون يف أمواهلم

  
  ) 76(وَن فـََلمَّا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتـََولَّوا َوُهْم ُمْعِرضُ 

وتولـَّوا وهـم معرضـون , فلما أعطاهم اهللا من فضله خبلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق املال يف اخلري
  .عن اإلسالم

  
  )77(ِذبُوَن َفَأْعَقبَـُهْم نَِفاقاً ِيف قـُُلوِِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوِمبَا َكانُوا َيكْ 

ال يســتطيعون الــتخلص منــه إىل , زاء صــنيعهم وعــاقبتهم َأْن زادهــم نفاقًــا علــى نفــاقهمفكــان جــ
وبســـبب نفـــاقهم , وذلــك بســـبب إخالفهــم الوعـــد الـــذي قطعــوه علـــى أنفســهم; يــوم احلســـاب

م   .وكذ

  
  )78(وِب َأَملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهْم َوَأنَّ اللََّه َعالَُّم اْلغُيُ  

أمل يعلم هؤالء املنافقون أن اهللا يعلـم مـا خيفونـه يف أنفسـهم ومـا يتحـدثون بـه يف جمالسـهم مـن 
  .وأن اهللا عالم الغيوب؟ فسيجازيهم على أعماهلم اليت أحصاها عليهم, الكيد واملكر
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ِذيَن ال جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعَني ِمْن اْلُمْؤِمِنَني ِيف الصََّدقَاِت َوالَّ  
ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ُهْم َسِخَر اللَُّه ِمنـْ   ) 79(فـََيْسَخُروَن ِمنـْ

فـإذا تصـدق األغنيـاء باملـال الكثـري عـابوهم ; ومع خبل املنافغني ال َيْسَلم املتصـدقون مـن أذاهـم
موهم بالرياء ـموإذا تصدق الفقـراء مبـا يف طـاقتهم ا, وا مـاذا : وقـالوا سـخرية مـنهم, سـتهزؤوا 

  .وهلم عذاب مؤمل موجع, جتدي صدقتهم هذه؟ سخر اهللا من هؤالء املنافقني

  
َك بِأَنـَُّهْم  اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو ال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فـََلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم َذلِ 

  )80(اللَِّه َوَرُسولِِه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني َكَفُروا بِ 

مهمـا كثـر اسـتغفارك , فلن يغفـر اهللا هلـم, للمنافقني أو ال تستغفر هلم -أيها الرسول-استغفر 
ـــم كفـــروا بـــاهللا ورســـوله; هلـــم وتكـــرر واهللا ســـبحانه وتعـــاىل ال يوفـــق للهـــدى اخلـــارجني عـــن . أل

  .طاعته

  
ْلُمَخلَُّفوَن ِمبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه وََكرُِهوا َأْن ُجيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل َفرَِح ا 

  )81(اللَِّه َوقَاُلوا ال تَنِفُروا ِيف احلَْرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرّاً َلْو َكانُوا يـَْفَقُهوَن 

خمـالفني ) املدينـة(وا عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بقعـودهم يف فرح املخلفون الذين ختلف
, وكرهـــوا أن جياهـــدوا معـــه بـــأمواهلم وأنفســـهم يف ســـبيل اهللا, لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

-قـل هلـم . يف وقـت شـدة احلـرِّ ) تبـوك(وكانـت غـزوة , ال تنفـروا يف احلـرِّ : وقال بعضهم لبعض
  .لو كانوا يعلمون ذلك, د حرًانار جهنم أش: -أيها الرسول

  
  )82(فـَْلَيْضَحُكوا قَِليًال َوْلَيْبُكوا َكِثرياً َجزَاًء ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  

م الـدنيا ) تبـوك(فليضحك هؤالء املنافقون الذين ختلفوا عن رسول اهللا يف غـزوة  قلـيال يف حيـا
  .يكسبون يف الدنيا من النفاق والكفرجزاًء مبا كانوا ; وليبكوا كثريًا يف نار جهنم, الفانية
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ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فـَُقْل َلْن َختُْرُجوا َمِعي أََبدًا َوَلْن تـُقَ   اتُِلوا فَِإْن َرَجَعَك اللَُّه ِإَىل طَائَِفٍة ِمنـْ

  )83(اِلِفَني َمِعي َعُدّواً ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْـُعُدوا َمَع اخلَْ 

, ِمــــن غزوتــــك إىل مجاعــــة مــــن املنــــافقني الثــــابتني علــــى النفــــاق -أيهــــا الرســــول-فــــإْن َردَّك اهللا 
لـن خترجـوا معـي أبـًدا يف : فقل هلم) تبوك(فاستأذنوك للخروج معك إىل غزوة أخرى بعد غزوة 

فاقعـدوا , مرة إنكم رضيتم بالقعود أول; ولن تقاتلوا معي عدًوا من األعداء, غزوة من الغزوات
  .مع الذين ختلفوا عن اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
ُهْم َماَت أََبدًا َوال تـَُقْم َعَلى قـَْربِِه ِإنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوَماتُو   ا َوُهْم َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ

  )84(فَاِسُقوَن 

; وال تقــم علــى قــربه لتــدعو لــه, لــى أحــد مــات مــن املنــافقنيأبــًدا ع -أيهــا الرســول-وال تصــلِّ 
م كفروا باهللا تعاىل وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون وهذا حكم عـام يف  . أل

  .كل من ُعِلَم نفاقه

  
َا ِيف   بـَُهْم ِ َا يُرِيُد اللَُّه َأْن يـَُعذِّ نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم  َوال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوَأْوالُدُهْم ِإمنَّ  الدُّ

  )85(َكاِفُروَن 

ــا يف , أمــوال هــؤالء املنــافقني وأوالدهــم -أيهــا الرســول-وال تعجبــك  م  إمنــا يريــد اهللا أن يعــذ
ا م الشدائد يف شأ م على كفرهم باهللا ورسوله, الدنيا مبكابد   .ومبو

  
ُهْم َوقَاُلوا َذْرنَا َوِإَذا أُنزَِلْت ُسورٌَة َأْن آِمُنوا   بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُْوُلوا الطَّْوِل ِمنـْ

  ) 86(َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن 
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وإذا أنزلـت ســورة علــى حممــد صـلى اهللا عليــه ومل تــأمر باإلميــان بـاهللا واإلخــالص لــه واجلهــاد مــع 
اتركنــا مــع : وقــالوا, لــو اليســار مــن املنــافقنيأو  -أيهــا الرســول-طلــب اإلذن منــك , رســول اهللا

  .القاعدين العاجزين عن اخلروج

  
  )87(َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْخلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِِْم فـَُهْم ال يـَْفَقُهوَن 

وهــــو أن يقعــــدوا يف البيــــوت مــــع النســــاء والصــــبيان , رضــــي هــــؤالء املنــــافقون ألنفســــهم بالعــــار
م, عــذاروأصــحاب األ بســبب نفــاقهم وختلفهــم عــن اجلهــاد واخلــروج مــع ; وخــتم اهللا علــى قلــو

  .فهم ال يفقهون ما فيه صالحهم ورشادهم, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبيل اهللا

  
اْخلَيـْرَاُت َوأُْولَِئَك ُهْم  َلِكْن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَِئَك َهلُمْ  

  )88(اْلُمْفِلُحوَن 

فقــد جاهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم واملؤمنــون , إْن ختلَّــف هــؤالء املنــافقون عــن الغــزو
, واجلنـــة والكرامـــة يف اآلخـــرة, وأولئـــك هلـــم النصـــر والغنيمـــة يف الـــدنيا, معـــه بـــأمواهلم وأنفســـهم
  .وأولئك هم الفائزون

  
  )89(ُه َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َأَعدَّ اللَّ  

ـار مـاكثني فيهـا أبـًدا وذلـك هـو . أعدَّ اهللا هلم يوم القيامة جنات جتري ِمن حتت أشجارها األ
  .الفالح العظيم

  
ُروَن ِمْن اَألْعرَاِب لِيُـ   ْؤَذَن َهلُْم َوقـََعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اللََّه َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاَء اْلُمَعذِّ

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    )90(ِمنـْ
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, يعتــذرون إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم) املدينــة(وجــاء مجاعــة مــن أحيــاء العــرب حــول 
وقعــد قــوم بغــري عــذر , للغــزو ويبينــون لــه مــا هــم فيــه مــن الضــعف وعــدم القــدرة علــى اخلــروج

سيصـيب الــذين كفــروا مـن هــؤالء عــذاب . أظهـروه جــرأة علـى رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم
  .ويف اآلخرة بالنار, أليم يف الدنيا بالقتل وغريه

  
ِإَذا َنَصُحوا  لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الَِّذيَن ال جيَُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحرَجٌ  

  ) 91(لِلَِّه َوَرُسولِِه َما َعَلى اْلُمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

ليس على أهل األعذار ِمن الضعفاء واملرضى والفقراء الذين ال ميلكـون مـن املـال مـا يتجهـزون 
على َمن أحسن ممن منعه ما , وعملوا بشرعه, به للخروج إمث يف القعود إذا أخلصوا هللا ورسوله

وهـــو ناصـــح هللا ولرســـوله مـــن طريـــق , العـــذر عـــن اجلهـــاد مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
م, واهللا غفور للمحسنني. يعاقب ِمن ِقَبِله ويؤاخذ عليه   .رحيم 

  
ُلُكْم َعلَ  ْيِه تـََولَّوا َوَأْعيـُنـُُهْم َتِفيُض ِمْن َوال َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد َما َأمحِْ

ْمِع َحَزناً َأالَّ جيَُِدوا َما يُنِفُقوَن    )92(الدَّ

ال : وكـذلك ال إمث علـى الــذين إذا مـا جــاؤوك يطلبـون أن تعيــنهم حبملهـم إىل اجلهــاد قلـت هلــم
لــى مــا وقــد فاضــت أعيــنهم َدمًعــا أســًفا ع, فانصــرفوا عنــك, أجــد مــا أمحلكــم عليــه مــن الــدوابِّ 

م من شرف اجلهـاد وثوابـه ـم مل جيـدوا مـا ينفقـون; فا ومـا حيملهـم لـو خرجـوا للجهـاد يف , أل
  .سبيل اهللا

  
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْغِنَياُء َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْخلََواِلِف َوطََبَع ا  للَُّه َعَلى ِإمنَّ

  )93(ْم ال يـَْعَلُموَن قـُُلوِِْم فـَهُ 
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وهــم , يطلبــون اإلذن بــالتخلف -أيهــا الرســول-إمنــا اإلمث واللــوم علــى األغنيــاء الــذين جــاءوك 
م , املنــافقون األغنيــاء اختــاروا ألنفســهم القعــود مــع النســاء وأهــل األعــذار وخــتم اهللا علــى قلــو

نـــك وتـــركهم اجلهـــاد فهـــم ال يعلمـــون ســـوء عـــاقبتهم بـــتخلفهم ع, فـــال يـــدخلها إميـــان, بالنفـــاق
  .معك
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  :اجلزء احلادي عشر 
  

ْخَبارُِكْم يـَْعَتِذُروَن ِإلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهْم ُقْل ال تـَْعَتِذُروا َلْن نـُْؤِمَن َلُكْم َقْد نـَبَّأَنَا اللَُّه ِمْن أَ 
اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  َوَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ 

)94(  

هؤالء املتخلفون عن جهاد املشركني باألكاذيب عندما تعـودون  -أيها املؤمنون-يعتذر إليكم 
ال تعتـــذروا لـــن نصـــدقكم فيمـــا : -أيهـــا الرســـول-قـــل هلـــم , )تبـــوك(ِمـــن جهـــادكم مـــن غـــزوة 

إن كنـتم , وسـريى اهللا عملكـم ورسـوله, ن أمركم مـا حقـق لـدينا كـذبكمقد نبأنا اهللا م, تقولون
مث ترجعــون بعــد , وســُيظهر للنــاس أعمــالكم يف الــدنيا, أو تقيمــون عليــه, تتوبــون مــن نفــاقكم

وجيـازيكم , فيخـربكم بأعمـالكم كلهـا, مماتكم إىل الذي ال ختفى عليه بواطن أموركم وظواهرهـا
  .عليها

  
ُهْم ِإنـَُّهْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم َسَيْحِلُفوَن بِاللَّ   ُهْم َفَأْعِرُضوا َعنـْ ِه َلُكْم ِإَذا انَقَلْبُتْم ِإلَْيِهْم لِتـُْعِرُضوا َعنـْ

  )95(َجَهنَُّم َجزَاًء ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن 

لترتكــوهم دون ; إذا رجعــتم إلــيهم مــن الغــزو -كــاذبني معتــذرين-ســيحلف لكــم املنــافقون بــاهللا 
ــم خبثــاء البــواطن, جتنبوهم وأعرضــوا عــنهم احتقــارًا هلــمفــا, مســاءلة م الــذي يــأوون , إ ومكــا

  .جزاء مبا كانوا يكسبون من اآلثام واخلطايا; إليه يف اآلخرة نار جهنم

  
ُهْم فَِإنَّ اللََّه ال يـَْرَضى َعْن اْلَقْوِم اْلفَ   ُهْم فَِإْن تـَْرَضْوا َعنـْ   )96(اِسِقَني َحيِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ



www.islamguiden.com 

 399

ألنكـم -فـإن رضـيتم عـنهم , لَرتَضـوا عـنهم; هـؤالء املنـافقون كـذبًا -أيها املؤمنون-حيلف لكم 
م فــإن اهللا ال يرضــى عــن هــؤالء وغــريهم ممــن اســتمروا علــى الفســوق واخلــروج  -ال تعلمـون كــذ

  .عن طاعة اهللا ورسوله

  
 يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسولِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم اَألْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفراً َونَِفاقاً َوَأْجَدُر َأالَّ  
)97(  

م , األعـــراب ســـكان الباديـــة أشـــد كفـــرًا ونفاقًـــا مـــن أهـــل احلاضـــرة وذلـــك جلفـــائهم وقســـوة قلـــو
فهــم لــذلك أحــق بــأن ال يعلمــوا حــدود , وجمــالس الــوعظ والــذكر, وبُعــدهم عــن العلــم والعلمــاء

حكــيم يف تــدبريه , واهللا علــيم حبــال هــؤالء مجيًعــا. ومــا أنــزل اهللا مــن الشــرائع واألحكــام, الــدين
  .ألمور عباده

  
َوائَِر َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء َوال  يٌع َوِمْن اَألْعرَاِب َمْن يـَتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرمًا َويـَتَـَربَُّص ِبُكْم الدَّ لَُّه مسَِ

  )98(َعِليٌم 

وال يــدفع , عــراب َمــن حيتســب مــا ينفــق يف ســبيل اهللا غرامــة وخســارة ال يرجــو لــه ثوابًــاومــن األ
واهللا . ولكن السوء دائر عليهم ال باملسـلمني, وينتظر بكم احلوادث واآلفات, عن نفسه عقابًا

م الفاسدة   .مسيع ملا يقولون عليم بنيا

  
اآلِخِر َويـَتَِّخُذ َما يُنِفُق قـُرُبَاٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصَلَواِت الرَُّسوِل  َوِمْن اَألْعرَاِب َمْن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْومِ  

  )99(َأال ِإنـََّها قـُْربٌَة َهلُْم َسُيْدِخُلُهْم اللَُّه ِيف َرْمحَِتِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

وحيتسـب , والعقابوالثواب , ومن األعراب َمن يؤمن باهللا ويقرُّ بوحدانيته وبالبعث بعد املوت
ـــا رضـــا اهللا وحمبتـــه وجيعلهـــا وســـيلة إىل دعـــاء , مـــا ينفـــق مـــن نفقـــة يف جهـــاد املشـــركني قاصـــًدا 



www.islamguiden.com 

 400

م إىل اهللا تعاىل, الرسول صلى اهللا عليه وسلم له سـيدخلهم اهللا يف , أال إن هذه األعمال تقر
م, إن اهللا غفور ملا فعلوا من السيئات. جنته   .رحيم 

  
ُهْم َوَرُضوا  َوالسَّاِبُقونَ   اَألوَُّلوَن ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  )100(َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

م والذين سبقوا ا لناس أوال إىل اإلميان باهللا ورسوله من املهاجرين الذين هجروا قـومهم وعشـري
واألنصار الذين نصـروا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى أعدائـه , وانتقلوا إىل دار اإلسالم

والـــذين اتبعـــوهم بإحســـان يف االعتقـــاد واألقـــوال واألعمـــال طلًبـــا ملرضـــاة اهللا ســـبحانه , الكفـــار
ورضـــوا عنـــه ملـــا أجـــزل هلـــم مـــن , ولئـــك الـــذين رضـــي اهللا عـــنهم لطـــاعتهم اهللا ورســـولهأ, وتعـــاىل

م ـار خالـدين فيهـا أبـًدا, الثواب على طـاعتهم وإميـا ذلـك , وأعـدَّ هلـم جنـات جتـري حتتهـا األ
وثنـــاء , وتعـــديل هلـــم -رضـــي اهللا عـــنهم-ويف هـــذه اآليـــة تزكيـــة للصـــحابة . هـــو الفـــالح العظـــيم

  .وقريهم من أصول اإلميانوهلذا فإن ت; عليهم

  
 َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اَألْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـَِّفاِق ال تـَْعَلُمُهْم َحنْنُ  

بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيٍم    )101(نـَْعَلُمُهْم َسنـَُعذِّ

منــافقون أقــاموا علـــى ) املدينـــة(ومــن أهــل , أعــراب منـــافقون) املدينــة(ول ومــن القــوم الــذين حـــ
, حنــــن نعلمهــــم, أمــــرهم -أيهــــا الرســــول-حبيــــث خيفــــى عليــــك , وازدادوا فيــــه طغيانًــــا, النفــــاق

م مرتني مث يـُـَردُّون يـوم , وبعـذاب القـرب بعـد املـوت, بالقتل والسيب والفضيحة يف الدنيا: سنعذ
  . نار جهنمالقيامة إىل عذاب عظيم يف

  
للََّه َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوِِْم َخَلطُوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ ا 

  )102(َغُفوٌر َرِحيٌم 
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م ونـــدموا عليهـــا وتـــابوا منهـــا, وممـــن حوهلـــا) املدينـــة(وآخـــرون مـــن أهـــل  خلطـــوا , اعرتفـــوا بـــذنو
بآخر  -وهو التوبة والندم واالعرتاف بالذنب وغري ذلك من األعمال الصاحلة-ل الصاحل العم
عسـى -وهو التخلف عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وغـريه مـن األعمـال السـيئة  -سيِّئ

م, إن اهللا غفور لعباده. اهللا أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم   .رحيم 

  
يٌع ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدقَ   َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َهلُْم َواللَُّه مسَِ ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ ًة ُتَطهِّ

  )103(َعِليٌم 

مـــن أمـــوال هـــؤالء التـــائبني الـــذين خلطـــوا عمـــال صـــاحلا وآخـــر ســـيئا صـــدقة  -أيهـــا النـــيب-خـــذ 
م وادع هلم باملغفرة , املخلصني وترفعهم عن منازل املنافقني إىل منازل, تطهرهم ِمن دنس ذنو
م واســتغفر هلــم منهــا واهللا مسيــع لكــل دعــاء . إن دعــاءك واســتغفارك رمحــة وطمأنينــة هلــم, لــذنو

م, وقول   .وسيجازي كلَّ عامل بعمله, عليم بأحوال العباد ونيا

  
الصََّدقَاِت َوَأنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخذُ  
)104(  

ويأخـذ , أمل يعلم هؤالء املتخلفون عن اجلهاد وغريهم أن اهللا وحده هو الذي يقبل توبة عبـاده
م إذا أنـابوا , وأن اهللا هو التواب لعباده إذا رجعوا إىل طاعته, الصدقات ويثيب عليها الرحيم 

  إىل رضاه؟

  
ْل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوقُ  

  )105(فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

ء فرائضـه، اعملوا هللا مبا يرضيه من طاعتـه، وأدا: هلؤالء املتخلِّفني عن اجلهاد -أيها النيب-وقل 
وســـرتجعون يـــوم , وســـيتبني أمـــركم, فســـريى اهللا عملكـــم ورســـوله واملؤمنـــون, واجتنـــاب املعاصـــي
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ديــد ووعيــد ملــن . فيخــربكم مبــا كنــتم تعملــون, القيامــة إىل َمــن يعلــم ســركم وجهــركم ويف هــذا 
  .استمر على باطله وطغيانه

  
بـُهُ     )106(ْم َوِإمَّا يـَُتوُب َعَلْيِهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن َألْمِر اللَِّه ِإمَّا يـَُعذِّ

ليقضــي اهللا ; آخــرون مــؤخرون) تبــوك(يف غــزوة  -أيهــا املؤمنــون-ومــن هــؤالء املتخلفــني عــنكم 
وكعـب بـن , ُمـرارة بـن الربيـع: وهـم, وهؤالء هـم الـذين نـدموا علـى مـا فعلـوا. فيهم ما هو قاض

م اهللاإمـا ي, وهالل بن أُميَّـة, مالك واهللا علـيم مبـن يسـتحق العقوبـة أو . وإمـا يعفـو عـنهم, عـذ
  .حكيم يف كل أقواله وأفعاله, العفو

  
َرُسوَلُه ِمْن َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجداً ِضَراراً وَُكْفراً َوتـَْفرِيقاً بـَْنيَ اْلُمْؤِمِنَني َوِإْرَصاداً ِلَمْن َحاَرَب اللََّه وَ  

  )107(ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ احلُْْسَىن َواللَُّه َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن  قـَْبُل َولََيْحِلُفنَّ 

ليصــلي فيــه , مضــارة للمــؤمنني وكفــرًا بــاهللا وتفريًقــا بــني املــؤمنني; واملنــافقون الــذين بنــوا مســجًدا
فيختلـف املسـلمون ويتفرقـوا بسـبب , الـذي يصـلي فيـه املسـلمون) قبـاء(بعضهم ويرتك مسجد 

ليكون مكانًا  -وهو أبو عامر الراهب الفاسق-وانتظارا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل , ذلك
ــم مــا أرادوا ببنائــه إال اخلــري والرفــق باملســلمني , للكيــد للمســلمني ولــيحلفنَّ هــؤالء املنــافقون أ

ــم لكـــاذبون , )قبــاء(والتوســعة علــى الضـــعفاء العــاجزين عـــن الســري إىل مســـجد  واهللا يشـــهد إ
  .وقد ُهِدم املسجد وُأحرِق. حيلفون عليه فيما

  
بُّوَن ال تـَُقْم ِفيِه أََبداً َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التـَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِ  

  )108(َأْن يـََتَطهَُّروا َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِيَن 

فإن املسجد الذي ُأسَِّس على التقوى من ; صالة يف ذلك املسجد أبًدالل -أيها النيب-ال تقم 
ففـي هـذا املسـجد رجـال حيبـون أن , أوىل أن تقوم فيه للصالة -)قباء(وهو مسجد -أول يوم 
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كمــــا يتطهــــرون بــــالتورع واالســــتغفار مــــن الــــذنوب , يتطهــــروا باملــــاء مــــن النجاســــات واألقــــذار
, قد ُأسَِّس على التقـوى مـن أول يـوم) قباء(ا كان مسجد وإذ. واهللا حيب املتطهرين. واملعاصي

  .كذلك بطريق األوىل واألحرى, صلى اهللا عليه وسلم, فمسجد رسول اهللا

  
َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف   ٌر أَْم َمْن َأسََّس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمْن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخيـْ أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ

  ) 109(َر بِِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني َهاٍر فَانـَْها

ومــن أسَّــس بنيانــه علــى طــرف , ال يســتوي َمــن أسَّــس بنيانــه علــى تقــوى اهللا وطاعتــه ومرضــاته
فــأدَّى بــه ذلــك إىل , فبــىن مســجًدا ضــرارًا وكفــرًا وتفريًقــا بــني املســلمني, حفــرة متداعيــة للســقوط

  .واهللا ال يهدي القوم الظاملني املتجاوزين حدوده. يف نار جهنمالسقوط 

  
َيانـُُهْم الَِّذي بـَنَـْوا رِيَبًة ِيف قـُُلوِِْم ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم    )110(ال يـَزَاُل بـُنـْ

مشـًكا ونفا) قبـاء(ال يزال بنيان املنـافقني الـذي بنـوه مضـارَّة ملسـجد  إىل أن , قًـا ماكثًـا يف قلـو
م م بقتلهم أو مـو ـم, أو بنـدمهم غايـة النـدم, تتقطع قلو وخـوفهم منـه غايـة , وتـوبتهم إىل ر

حكـيم يف تـدبري , واهللا عليم مبا عليه هؤالء املنافقون من الشك وما قصدوا يف بنـائهم. اخلوف
  .أمور خلقه

  
أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُْم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـُُلوَن  ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمْن اْلُمْؤِمِننيَ  

َتْبِشُروا َويـُْقتَـُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمْن اللَِّه فَاسْ 
  )111(ي بَايـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم بِبَـْيِعُكْم الَّذِ 

وما أعد اهللا فيها مـن النعـيم , إن اهللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم بأن هلم يف مقابل ذلك اجلنة
وعـًدا , فيَـْقتلـون ويُقَتلـون, لبذهلم نفوسهم وأمواهلم يف جهاد أعدائه إلعالء كلمته وإظهار دينه

, واإلجنيل املنزل على عيسـى عليـه السـالم, توراة املنزلة على موسى عليه السالمعليه حًقا يف ال
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وال أحد أوىف بعهده من اهللا ملن وىفَّ مبـا عاهـد . والقرآن املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم
ومبــا وعــدكم بــه مــن , ببــيعكم الــذي بــايعتم اهللا بــه -أيهــا املؤمنــون-فــأظِهروا الســرور, اهللا عليــه

  .وذلك البيع هو الفالح العظيم, والرضوان اجلنة

  
ْن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن عَ  

  )112(اْلُمنَكِر َواْحلَاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّه َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنَني 

ـم التـائبون الراجعـون عمـا كرهـه ومن صفات  هؤالء املؤمنني الذين هلم البشارة بدخول اجلنـة أ
الـذين حيمـدون اهللا , الذين أخلصوا العبادة هللا وحده وجـدوا يف طاعتـه, اهللا إىل ما حيبه ويرضاه

م, الصائمون, على كل ما امتحنهم به من خري أو شر , السـاجدون فيهـا, الراكعـون يف صـال
ــى اهللا عنــه ورســوله, ون النــاس بكــل مــا أمــر اهللا ورســوله بــهالــذين يــأمر  م عــن كــل مــا  , وينهــو

يه وبشِّر . الواقفون عند حدوده, القائمون على طاعته, املؤدون فرائض اهللا املنتهون إىل أمره و
ذه الصفات برضوان اهللا وجنته -أيها النيب-   .هؤالء املؤمنني املتصفني 

  
َ َهلُْم  َما َكاَن لِلنَِّيبِّ   َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكانُوا أُْوِيل قـُْرَىب ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

  )113(أَنـَُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم 

ولـو  , ما كان ينبغي للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين آمنوا أن يـدعوا بـاملغفرة للمشـركني
ـــم , قرابـــة هلـــم ِمـــن بعـــد مـــا مـــاتوا علـــى شـــركهم بـــاهللا وعبـــادة األوثـــان كـــانوا ذوي وتبـــني هلـــم أ

م علــى الشــرك ِإنَّ اَهللا ال : (كمــا قــال تعــاىل, واهللا ال يغفــر للمشــركني, أصــحاب اجلحــيم ملــو
  ).َعَلْيِه اجلَنَّةَ  ِإنَُّه َمن ُيْشرِْك بِاِهللا فـََقْد َحرََّم اهللاُ : (وكما قال سبحانه) يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ 

  
َ َلُه أَنَُّه َعدُ   وٌّ لِلَِّه تـَبَـرَّأَ ِمْنُه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْرَاِهيَم ألَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

  )114(ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َألوَّاٌه َحِليٌم 
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: وهـي قولـه, إال عـن موعـدة وعـدها إيـاه, م ألبيـه املشـركوما كان استغفار إبـراهيم عليـه السـال
فلمـــا تبـــنيَّ إلبـــراهيم أن أبـــاه عـــدو هللا ومل ينفـــع فيـــه " . َسَأْســـتَـْغِفُر لَـــَك َريبِّ ِإنَّـــُه َكـــاَن ِيب َحِفيًّـــا"

إن إبـــراهيم عليـــه . وتـــربأ منـــه, تركـــه وتـــرك االســـتغفار لــه, وأنـــه ســـيموت كــافرًا, الــوعظ والتـــذكري
  .كثري الصفح عما يصدر ِمن قومه من الزالت, التضرع هللا السالم عظيم

  
َ َهلُْم َما يـَتـَُّقوَن ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيْ   ٍء َعِليٌم َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضلَّ قـَْومًا بـَْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحىتَّ يـُبَـنيِّ
)115(  

ومـا , فيـق حـىت يبـنيِّ هلـم مـا يتقونـه بـهوما كان اهللا ليضلَّ قوًما بعد أن َمـنَّ علـيهم باهلدايـة والتو 
فقــد علَّمكــم مــا مل تكونــوا , إن اهللا بكــل شــيء علــيم. حيتــاجون إليــه يف أصــول الــدين وفروعــه

  .وأقام احلجة عليكم بإبالغكم رسالته, وبنيَّ لكم ما به تنتفعون, تعلمون

  
َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري  َواَألْرِض ُحيِْي َوُميِيتُ  ِإنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  
)116(  

, إن هللا مالــك الســموات واألرض ومــا فــيهن ال شــريك لــه يف اخللــق والتــدبري والعبــادة والتشــريع
وال نصـري ينصـركم , ومـا لكـم ِمـن أحـد غـري اهللا يتـوىل أمـوركم, حييي َمن يشاء ومييت َمن يشاء

  .على عدوكم

  
َد اَب اللَُّه َعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِيف َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَلَقْد تَ  

ُهْم ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه ِِْم َرُءوٌف َرِحيٌم    )117(يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ

وتــــاب اهللا علــــى , عليــــه وســــلم إىل اإلنابــــة إليــــه وطاعتــــهلقــــد وفَّــــق اهللا نبيــــه حممــــدا صــــلى اهللا 
م إىل دار اإلســـالم وتـــاب علـــى أنصـــار رســـول اهللا , املهـــاجرين الـــذين هجـــروا ديـــارهم وعشـــري

وضـيق , يف حـرٍّ شـديد) تبـوك(صلى اهللا عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال األعـداء يف غـزوة 
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فيميلـون , د ما كاد َمييل قلوب بعضـهم عـن احلـقلقد تاب اهللا عليهم من بع, من الزاد والظَّْهر
ـم رؤوف رحـيم, لكن اهللا ثبـتهم وقـوَّاهم وتـاب علـيهم, إىل الدَّعة والسكون ومـن رمحتـه . إنـه 

  .وثبَّتهم عليها, وقَِبَلها منهم, م أْن َمنَّ عليهم بالتوبة

  
ْيِهْم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم َوَعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإَذا َضاَقْت َعلَ  

  )118(ِحيُم َوظَنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمْن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَّ 

وهم كعب بن مالك وهالل بن أُميَّة - وكذلك تاب اهللا على الثالثة الذين ُخلِّفوا من األنصار
حــىت إذا , وحزنـوا حزنًـا شـديًدا, ختلَّفـوا عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم -وُمـرَارة بـن الربيـع

ـــا ونـــدًما بســـبب ختلفهـــم وضـــاقت علـــيهم أنفســـهم ِلَمـــا , ضـــاقت علـــيهم األرض بَســـَعتها غمًّ
م مــن اهلــم وفَّقهــم اهللا ســبحانه وتعــاىل إىل الطاعــة , وأيقنــوا أن ال ملجــأ مــن اهللا إال إليــه, أصــا

م, إن اهللا هو التواب على عباده. والرجوع إىل ما يرضيه سبحانه   .الرحيم 

  
  )119(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقَني  

هللا واجتنبــوا نواهيــه يف كــل مــا يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه، امتثلــوا أوامــر ا
م وعهودهم, تفعلون وترتكون م, وكونوا مع الصادقني يف أَميا   .ويف كل شأن من شؤو

  
َما َكاَن َألْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَهلُْم ِمَن اَألْعرَاِب َأْن يـََتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َوال يـَْرَغُبوا  

ِه َذِلَك بِأَنـَُّهْم ال ُيِصيبـُُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال َخمَْمَصٌة ِيف َسِبيِل اللَِّه َوال بِأَنُفِسِهْم َعْن نـَْفسِ 
للََّه ال َيطَُئوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوال يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نـَْيًال ِإالَّ ُكِتَب َهلُْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ ا

  )120(ِنَني ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحسِ 

ما كان ينبغي ألهل مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وَمـن حـوهلم مـن سـكان الباديـة أن 
وال يرضـوا ألنفسـهم بالراحــة , يتخلَّفـوا يف أهلهـم ودورهـم عــن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم
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م ال يصـيبهم يف سـفرهم وجهـاده; والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعـب ومشـقة م ذلـك بـأ
وال , وال يطـؤون أرًضـا يُغِضـُب الكفـاَر وطـؤهم إياهـا, عطـش وال تعـب وال جماعـة يف سـبيل اهللا

إن . يصـيبون ِمـن عــدو اهللا وعـدوهم قـتال أو هزميــًة إال ُكتِـب هلــم بـذلك كلـه ثــواب عمـل صــاحل
  .اهللا ال يضيع أجر احملسنني

  
ْقَطُعوَن َواِديًا ِإالَّ ُكِتَب َهلُْم لَِيْجزِيـَُهْم اللَُّه َأْحَسَن َما  َوال يُنِفُقوَن نـََفَقًة َصِغريًَة َوال َكِبريًَة َوال يَـ  

  )121(َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

وال يقطعــون واديًــا يف ســريهم مــع رســول اهللا , وال ينفقــون نفقــة صــغرية وال كبــرية يف ســبيل اهللا
حسـن مـا ُجيْـَزون بـه ليجزيهم اهللا أ; إال ُكِتب هلم أجر عملهم, صلى اهللا عليه وسلم يف جهاده

  .على أعماهلم الصاحلة

  
ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف ال  يِن َولِيُنِذُروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ دِّ

  )122(قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن 

كمـــا ال يســـتقيم هلـــم أن يقعـــدوا , مـــا كـــان ينبغـــي للمـــؤمنني أن خيرجـــوا مجيًعـــا لقتـــال عـــدوِّهمو 
ـم الكفايـة واملقصـود, مجيًعا وذلـك ليتفقـه النـافرون يف ; فهال خرج من كل فرقة مجاعة حتصل 

لعلهـم حيـذرون , وينذروا قـومهم مبـا تعلمـوه عنـد رجـوعهم إلـيهم, دين اهللا وما أنزل على رسوله
  .اهللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عذاب

  
 اللََّه َمَع يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ  

  )123(اْلُمتَِّقَني 
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قتــــال األقــــرب فــــاألقرب إىل دار يــــا أيهــــا الــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه، ابــــدؤوا ب
واعلمــوا أن اهللا مــع املتقــني بتأييــده , وليجــد الكفــار فــيكم ِغْلظــة وشــدة, اإلســالم مــن الكفــار

  .ونصره

  
ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَزَادَ   ميَاناً تْـُهْم إِ َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

  )124(َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن 

إنكـارًا -: فِمـن هـؤالء املنـافقني مـن يقـول, وإذا ما أنزل اهللا سـورة مـن سـور القـرآن علـى رسـوله
أيُّكم زادته هذه السورة تصديًقا باهللا وآياتـه؟ فأمـا الـذين آمنـوا بـاهللا ورسـوله فـزادهم  -واستهزاءً 

ا وتدبرها ـا نزول السورة إميانًا بالعلم  وهـم يفرحـون مبـا أعطـاهم اهللا مـن , واعتقادها والعمـل 
  .اإلميان واليقني

  
  )125(َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُروَن  

م نفــاق وشــك يف ديــن اهللا قًــا وشــًكا إىل مــا فــإن نــزول الســورة يزيــدهم نفا, وأمــا الــذين يف قلــو
  .وهلك هؤالء وهم جاحدون باهللا وآياته, هم عليه من قبُل من النفاق والشك

  
  )126(أََوال يـََرْوَن أَنـَُّهْم يـُْفتَـُنوَن ِيف ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ ال يـَُتوبُوَن َوال ُهْم َيذَّكَُّروَن  

وبإظهـــار مـــا يبطنـــون مـــن النفـــاق مـــرة أو , حط والشـــدةأوال يـــرى املنـــافقون أن اهللا يبتلـــيهم بـــالق
وال هـــم يتعظــــون وال , مـــرتني يف كـــل عـــام؟ مث هـــم مـــع ذلــــك ال يتوبـــون ِمـــن كفـــرهم ونفـــاقهم

  .يتذكرون مبا يعاينون من آيات اهللا

  
َرُفوا َصَرَف اللَُّه َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َهْل يـَرَاُكْم ِمْن َأَحٍد ُمثَّ انصَ  

  )127(قـُُلوبـَُهْم بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهوَن 
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ِلَمــا نـزل فيهــا ِمــن ; وإذا مـا أُنزلــت سـورة تغَــاَمَز املنـافقون بــالعيون إنكــارًا لنزوهلـا وســخرية وغيظًـا
م وأفعاهلم  هل يراكم من أحد إن قمتم مـن عنـد الرسـول؟ فـإن مل يـرهم: مث يقولون, ِذْكر عيو

م عــن . أحــد قــاموا وانصــرفوا مــن عنــده عليــه الصــالة والســالم خمافــة الفضــيحة صــرف اهللا قلــو
م ال يفهمون وال يتدبرون; اإلميان   .بسبب أ

  
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف َرِحيٌم  
)128(  

حـريص , يشق عليه ما تلقون من املكروه والعنت, لقد جاءكم أيها املؤمنون رسول من قومكم
  .وهو باملؤمنني كثري الرأفة والرمحة, على إميانكم وصالح شأنكم

  
  )129(ِظيِم فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل َحْسِيب اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلعَ  

يكفيـين , حسـيب اهللا: فقل هلـم -أيها الرسول-فإن أعرض املشركون واملنافقون عن اإلميان بك 
فإنه ناصري ; وإليه فـَوَّْضُت مجيع أموري, عليه اعتمدت, ال معبود حبق إال هو, مجيع ما أمهَّين

  .الذي هو أعظم املخلوقات, وهو رب العرش العظيم, ومعيين
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  يونسسورة  -10

  
  )1(الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم 

  . سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(

  .هذه آيات الكتاب احملكم الذي أحكمه اهللا وبيَّنه لعباده

  
ُهْم َأْن أَْنِذْر النَّاَس وَ   َنا ِإَىل َرُجٍل ِمنـْ َبشِّْر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َهلُْم َقَدَم َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحيـْ

ْم قَاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر ُمِبٌني    )2(ِصْدٍق ِعْنَد َرِِّ

ـــر , أكـــان أمـــرًا عجًبـــا للنـــاس إنزالنـــا الـــوحي بـــالقرآن علـــى رجـــل مـــنهم ينـــذرهم عقـــاب اهللا ويبشِّ
دَّموا من صاحل األعمال؟ فلما أتاهم رسول اهللا الذين آمنوا باهللا ورسله أن هلم أجرًا حسًنا مبا ق
ومــا جــاء بــه , إنَّ حممــًدا ســاحر: قــال املنكــرون, صــلى اهللا عليــه وســلم بــوحي اهللا وتــاله علــيهم

  .سحر ظاهر البطالن

  
ْلَعْرِش يَُدبـُِّر اَألْمَر َواَألْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى ا ِإنَّ َربَُّكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

  )3(َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم فَاْعُبُدوُه أََفال َتذَكَُّروَن 

علـى  -أي عـال وارتفـع-مث اسـتوى , إن ربكم اهللا الذي أوجد السموات واألرض يف سـتة أيـام
وال يشــفع , ال يضــادُّه يف قضــائه أحــد, مــور خلقــهيــدبر أ, العــرش اســتواء يليــق جباللــه وعظمتــه

ــذه , عنــده شــافع يــوم القيامــة إال مــن بعــد أن يــأذن لــه بالشــفاعة فاعبــدوا اهللا ربكــم املتصــف 
ذه اآليات واحلجج؟. وأخلصوا له العبادة, الصفات   أفال تتعظون وتعتربون 

  
يعًا َوْعَد اللَِّه َحّقًا ِإنَّ   ُه يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ
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يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن    )4(الصَّاِحلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم َشَراٌب ِمْن محَِ

هو الذي يبدأ إجيـاد اخللـق مث يعيـده , وهذا وعد اهللا احلق, إىل ربكم معادكم يوم القيامة مجيًعا
وعمــــل األعمــــال , ليجـــزي َمــــن َصــــدَّق اهللا ورســــوله, فيوجــــده حيًــــا كهيئتــــه األوىل, بعـــد املــــوت

والـذين جحـدوا وحدانيـة اهللا ورسـالة رسـوله هلـم شـراب مـن مـاء . احلسنة أحسـن اجلـزاء بالعـدل
  .بسبب كفرهم وضالهلموهلم عذاب موجع , شديد احلرارة يشوي الوجوه ويقطِّع األمعاء

  
َرُه َمَنازَِل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِِّنَني َواحلَِْساَب مَ   ا ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ

  )5(َخَلَق اللَُّه َذِلَك ِإالَّ بِاحلَْقِّ يـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

فبالشـمس تعـرف , وقـدَّر القمـر منـازل, وجعـل القمـر نـورًا, ضـياءاهللا هو الـذي جعـل الشـمس 
مــــا خلــــق اهللا تعــــاىل الشــــمس والقمــــر إال حلكمــــة , وبــــالقمر تعــــرف الشــــهور واألعــــوام, األيــــام
يبــنيِّ احلجــج واألدلــة لقــوم يعلمــون احلكمــة يف , وداللــة علــى كمــال قــدرة اهللا وعلمــه, عظيمــة

  .إبداع اخللق

  
  )6(َواَألْرِض آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتـَُّقوَن  لَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما َخَلَق اللَُّه ِيف السََّمَواتِ ِإنَّ ِيف اْخِتالِف ال 

إن يف تعاقب الليل والنهار وما خلق اهللا يف السـموات واألرض مـن عجائـب اخللـق ومـا فيهمـا 
  .ألدلة وحجًجا واضحة لقوم خيشون عقاب اهللا وسخطه وعذابه, من إبداع ونظام

  
َا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا  نـَْيا َواْطَمأَنُّوا ِ َغاِفُلوَن  ِإنَّ الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاْحلََياِة الدُّ
)7(  

ومــــا يتلــــوه مــــن اجلــــزاء علــــى األعمــــال , إن الــــذين ال يطمعــــون يف لقائنــــا يف اآلخــــرة للحســــاب
والـذين هـم عـن آياتنـا , وركنـوا إليهـا, عوًضـا عـن اآلخـرة ورضوا باحلياة الدنيا, إلنكارهم البعث

  .الكونية والشرعية ساهون
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  )8(أُْولَِئَك َمْأَواُهْم النَّاُر ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  

  .جزاء مبا كانوا يكسبون يف دنياهم من اآلثام واخلطايا; أولئك مقرُّهم نار جهنم يف اآلخرة

  
ِِْم َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهْم األَنـَْهاُر ِيف َجنَّاِت ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ   ِمُلوا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم َربـُُّهْم بِِإميَا

  )9(النَِّعيِم 

ـم إىل طريـق اجلنـة ويـوفقهم إىل العمـل  إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصـاحلات يـدهلم ر
م ، مث يثيبهم بدخول اجل جتري من حتـتهم , نة وإحالل رضوانه عليهماملوصل إليه؛ بسبب إميا

ار يف جنات النعيم   .األ

  
اَلِمَني َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيَّتـُُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأْن احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعَ  
)10(  

وحتيــة بعضــهم بعًضــا , ومالئكتــه هلــم، وحتيــة اهللا )ســبحانك اللهــم(دعــاؤهم يف اجلنــة التســبيح 
الشـكر والثنـاء هللا خـالق : أي" احلمـد هللا رب العـاملني: "، وآخر دعائهم قوهلم)سالم(يف اجلنة 

  .املخلوقات ومربِّيها بنعمه

  
َذُر الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن َوَلْو يـَُعجُِّل اللَُّه لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَهلُْم بِاخلَْْريِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فـَنَ  

  ) 11(ِلَقاَءنَا ِيف طُْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن 

فنـرتك , ولو يعجِّل اهللا للناس إجابة دعـائهم يف الشـر كاسـتعجاله هلـم يف اخلـري باإلجابـة هللكـوا
  .يرتددون حائرين, وال يوقنون بالبعث والنشور يف مترُّدهم وعتوِّهم, الذين ال خيافون عقابنا
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ملَْ َيْدُعَنا  َذا َمسَّ اِإلْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِجلَْنِبِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً فـََلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأنْ َوإِ 
  )12(ِإَىل ُضرٍّ َمسَُّه َكَذِلَك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَني َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

بنــا يف كشــف ذلــك عنــه مضــطجًعا جلنبــه أو قاعــًدا أو  وإذا أصــاب اإلنســاَن الشــدُة اســتغاث
ــا عنــد نــزول ذلــك الضــرِّ بــه, قائًمــا فلمــا كشــفنا عنــه الشــدة . علــى حســب احلــال الــيت يكــون 

ونســي مــا كــان فيــه مــن الشــدة , الــيت أصــابته اســتمرَّ علــى طريقتــه األوىل قبــل أن يصــيبه الضــر
كما زُيِّن هلـذا اإلنسـان , قد نزل به من البالء وترك الشكر لربه الذي فرَّج عنه ما كان, والبالء

زُيِّن للذين أسـرفوا يف , استمراره على جحوده وعناده بعد كشف اهللا عنه ما كان فيه من الضر
  .الكذب على اهللا وعلى أنبيائه ما كانوا يعملون من معاصي اهللا والشرك به

  
ا ظََلُموا َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َوَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا  َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلمَّ  

  )13(َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمَني 

م-ولقـــد أهلكنـــا األمـــم الـــيت كـــذَّبت رســـل اهللا مـــن قـــبلكم  , لــــمَّا أشـــركوا -أيهـــا املشـــركون بـــر
م رســلهم مــن عنــد اهللا بــاملعجزات الواضــحات  ــاوجــاء , واحلجــج الــيت تبــني صــدق َمــن جــاء 

ومثـل ذلـك , فاسـتحقوا اهلـالك, فلم تكن هذه األمم الـيت أهلكناهـا لتصـدق رسـلها وتنقـاد هلـا
  .اإلهالك جنزي كل جمرم متجاوز حدود اهللا

  
  )14(ُمثَّ َجَعْلَناُكْم َخالِئَف ِيف اَألْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم لِنَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن  

: لننظــر كيــف تعملــون, َخَلًفــا يف األرض مــن بعــد القــرون الـــُمْهَلكة -أيهــا النــاس-نــاكم مث جعل
  .فنجازيكم بذلك حسب عملكم, أخريًا أم شرًا

  
ْل ْلُه قُ َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْريِ َهَذا َأْو َبدِّ  

َلُه ِمْن تِْلَقاِء نـَْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَيلَّ ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيتُ  َريبِّ  َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُبدِّ
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  )15(َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

قال الذين ال , واضحات -أيها الرسول-وإذا تتلى على املشركني آيات اهللا اليت أنزلناها إليك 
, ائـت بقـرآن غـري هـذا: وال يؤمنـون بيـوم البعـث والنشـور, وال يرجـون الثـواب, ون احلسابخياف

, والوعيــد وعــًدا, واحلــرام حــالال والوعــد وعيــًدا, بــأن جتعــل احلــالل حراًمــا: أو بــدِّل هــذا القــرآن
إن ذلـك لـيس :  -أيهـا الرسـول-قـل هلـم , وأن ُتْسقط ما فيه ِمن عيب آهلتنا وتسـفيه أحالمنـا

ـاكم عنـه مـا ينزلـه علـيَّ ريب ويـأمرين بـه, إيلَّ  إين أخشـى مـن , وإمنا أتبع يف كل ما آمـركم بـه وأ
  .عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة -إن خالفت أمره-اهللا 

  
أََفال تـَْعِقُلوَن  ُقْل َلْو َشاَء اللَُّه َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال أَْدرَاُكْم ِبِه فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا ِمْن قـَْبِلهِ  
)16(  

, وال أعلمكـــم اهللا بـــه, لـــو شـــاء اهللا مـــا تلـــوت هـــذا القـــرآن علـــيكم: -أيهـــا الرســـول-قـــل هلـــم 
فإنكم تعلمون أنين مكثت فيكم زمنًـا طـويال مـن قبـل أن يوحيـه إيلَّ , فاعلموا أنه احلق من اهللا

  فكر؟أفال تستعملون عقولكم بالتدبر والت, ومن قبل أن أتلوه عليكم, ريب

  
  )17(َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح اْلُمْجرُِموَن 

ال أحد أشد ظلًما ممن اختلق على اهللا الكذب أو كذَّب بآياته إنه ال يـنجح َمـن كـذَّب أنبيـاء 
  .وال ينالون الفالح, اهللا ورسله

  
َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل َويـَْعُبُدو   َن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال يـَنـْ

  )18(َوال ِيف اَألْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يُْشرُِكوَن  أَتـَُنبُِّئوَن اللََّه ِمبَا ال يـَْعَلُم ِيف السََّمَواتِ 

, وال يــــنفعهم يف الــــدنيا واآلخـــــرة, ن مـــــن دون اهللا مــــا ال يضــــرهم شـــــيًئاويعبــــد هــــؤالء املشــــركو 
أختربون اهللا تعاىل بشـيء :  -أيها الرسول-قل هلم , إمنا نعبدهم ليشفعوا لنا عند اهللا: ويقولون
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ـــو كـــان فيهمـــا شـــفعاء  ـــه ل ال يعلمـــه ِمـــن أمـــر هـــؤالء الشـــفعاء يف الســـموات أو يف األرض؟ فإن
ــم مــنكميشــفعون لكــم عنــده لكــان أعلــ فــاهللا تعــاىل منــزَّه عمــا يفعلــه هــؤالء املشــركون مــن , م 

  .إشراكهم يف عبادته ما ال يضر وال ينفع

  
نَـُهْم ِفيمَ   ا ِفيِه َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفوا َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ

  )19(َخيَْتِلُفوَن 

وثبـــت , فكفـــر بعضـــهم, مث اختلفـــوا بعـــد ذلـــك, لنـــاس علـــى ديـــن واحـــد وهـــو اإلســـالمكـــان ا
م . بعضــهم علــى احلــق ولــوال كلمــة ســبقت مــن اهللا بإمهــال العاصــني وعــدم معــاجلتهم بــذنو

  .وينجي أهل احلق, بأن يـُْهلك أهل الباطل منهم: لُقِضَي بينهم

  
َا اْلَغْيُب لِلَِّه فَانـَْتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمْنَتِظرِيَن َويـَُقوُلوَن َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن رَ   بِِّه فـَُقْل ِإمنَّ
)20(  

ـا , هالَّ أُنزل على حممد علم ودليل: ويقول هؤالء الكفرة املعاندون وآية حسـية مـن ربـه نعلـم 
فــإن شــاء , ال يعلــم الغيــب أحــد إال اهللا: -أيهــا الرســول-فقــل هلــم , أنــه علــى حــق فيمــا يقــول
قضاء اهللا بيننا وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطـل  -أيها القوم-فانتظروا , فعل وإن شاء مل يفعل

  .إين منتظر ذلك, ونصرة صاحب احلق, منا

  
ُهْم ِإَذا َهلُْم َمْكٌر ِيف آيَاتَِنا ُقْل اللَُّه َأسْ   رَُع َمْكرًا ِإنَّ َوِإَذا أََذقْـَنا النَّاَس َرْمحًَة ِمْن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّتـْ

  )21(ُرُسَلَنا َيْكتُُبوَن َما َمتُْكُروَن 

م , إذا هـــم يكـــذِّبون, وإذا أذقنـــا املشـــركني يســـرًا وفرًجـــا ورخـــاًء بعـــد عســـر وشـــدة وكـــرب أصـــا
اهللا أســــرع مكــــرًا : هلــــؤالء املشــــركني املســــتهزئني -أيهــــا الرســــول-قــــل , ويســــتهزئون بآيــــات اهللا
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ـــا الـــذين نرســـلهم إلـــيكم يكتبـــون علـــيكم مـــا متكـــرون يف إن حَ . واســـتدراًجا وعقوبـــة لكـــم َفظََتن
  .مث حناسبكم على ذلك, آياتنا

  
َا ُهَو الَِّذي ُيَسيـِّرُُكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكْنُتْم ِيف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة وَ   َفرُِحوا ِ

َءُهْم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنـَُّهْم ُأِحيَط ِِْم َدَعْوا اللََّه ُخمِْلِصَني َجاَءتْـَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجا
يَن لَِئْن َأْجنَْيتَـَنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمْن الشَّاِكرِيَن    )22(َلُه الدِّ

ـ, يف الرب على الدواب وغريهـا -أيها الناس-هو الذي يسريِّكم  حـىت إذا  , ُفنويف البحـر يف السُّ
جــاءت هــذه الســفَن ريــٌح , وفــرح ركــاب الســفن بــالريح الطيبــة, كنــتم فيهــا وجــرت بــريح طيبــة

وأيقنــوا أن اهلــالك قــد , مــن كــل مكــان) وهــو مــا ارتفــع مــن املــاء(وجــاء الركــاَب املــوُج , شــديدة
ــم ن هــذه لــئن أجنيتنــا مــ: وقــالوا, وتركــوا مــا كــانوا يعبــدون, أخلصــوا الــدعاء هللا وحــده, أحــاط 

  .الشدة اليت حنن فيها لنكونن من الشاكرين لك على نَِعمك

  
َا بـَْغُيُكْم َعَلى أَنْـ   ُغوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ ُفِسُكْم فـََلمَّا َأْجنَاُهْم ِإَذا ُهْم يـَبـْ

َنا َمْرِجُعُكْم فَـ  نـَْيا ُمثَّ ِإلَيـْ   )23(نـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن َمَتاَع اْحلََياِة الدُّ

يـا أيهـا . فلما أجناهم اهللا من الشدائد واألهوال إذا هم يعملـون يف األرض بالفسـاد وباملعاصـي
مث إلينا مصريكم , لكم متاع يف احلياة الدنيا الزائلة, الناس إمنا َوباُل بغيكم راجع على أنفسكم

  .وحناسبكم عليها, فنخربكم جبميع أعمالكم, ومرجعكم

  
نـَْيا َكَماٍء أَنـَْزْلَناُه ِمْن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اَألْرِض ِممَّا يَْأُكلُ   َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ النَّاُس  ِإمنَّ

َها أَتَاَها أَْمرُنَا َواألَنـَْعاُم َحىتَّ ِإَذا َأَخَذْت اَألْرُض ُزْخرُفـََها َوازَّيـََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَُّهْم قَ  اِدُروَن َعَليـْ
َن لَْيًال أَْو نـََهارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيدًا َكَأْن ملَْ تـَْغَن بِاَألْمِس َكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرو 

)24(  
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ء كمثــل مطــر أنزلنــاه مــن الســما, إمنــا مثــل احليــاة الــدنيا ومــا تتفــاخرون بــه فيهــا مــن زينــة وأمــوال
, فنبتت به أنواع من النبات خمتلط بعضـها بـبعض ممـا يقتـات بـه النـاس مـن الثمـار, إىل األرض

اؤهـا, وما تأكله احليوانـات مـن النبـات وظـن أهـل هـذه , حـىت إذا ظهـر ُحْسـُن هـذه األرض و
ــا ــم قــادرون علــى حصــادها واالنتفــاع  ــالك مــا عليهــا مــن , األرض أ جاءهــا أمرنــا وقضــاؤنا 

ارًا, النبات فجعلنا هذه النباتات واألشـجار حمصـودة مقطوعـة ال شـيء , والزينة إما ليال وإما 
فكــذلك يــأيت , كــأن مل تكــن تلــك الــزروع والنباتــات قائمــة قبــل ذلــك علــى وجــه األرض, فيهــا

أيهــا -وكمــا بيَّنــا لكــم . الفنــاء علــى مــا تتبــاَهون بــه مــن دنيــاكم وزخارفهــا فيفنيهــا اهللا ويهلكهــا
, نبنيِّ حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون يف آيات اهللا, َثَل هذه الدنيا وعرَّفناكم حبقيقتهامَ  -الناس

  .ويتدبرون ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة

  
  )25(َواللَُّه َيْدُعو ِإَىل َداِر السَّالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  

فيوفقـــه إلصـــابة , ويهـــدي َمـــن يشـــاء ِمـــن َخْلقـــه, ليائـــهواهللا يـــدعوكم إىل جناتـــه الـــيت أعـــدها ألو 
  .وهو اإلسالم, الطريق املستقيم

  
ْم ِفيَها لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن َوزِيَاَدٌة َوال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قـَتَـٌر َوال ِذلٌَّة أُْولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة هُ  

  )26(َخاِلُدوَن 

ــىللمــؤمنني الــذين أحســنوا عبــا وهــي النظــر , وزيــادة عليهــا, اجلنــةُ , دة اهللا فأطــاعوه فيمــا أمــر و
كمـا يلحـق , وال يغشى وجـوههم غبـار وال ذلـة, واملغفرُة والرضوان, إىل وجه اهللا تعاىل يف اجلنة

ذه الصفات هم أصحاب اجلنة ماكثون فيها أبًدا. أهل النار   .هؤالء املتصفون 

  
َا َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّيِّئَ   اِت َجزَاُء َسيَِّئٍة ِمبِْثِلَها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َما َهلُْم ِمْن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم َكَأمنَّ

  )27(أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً ِمْن اللَّْيِل ُمْظِلماً أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
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وعَصــوا اهللا هلــم جــزاء أعمــاهلم الســيئة الــيت عملوهــا  والــذين عملــوا الســيئات يف الــدنيا فكفــروا
ولــيس هلــم ِمــن عــذاب اهللا ِمــن مــانع , وتغشــاهم ذلَّــة وهــوان, مبثلهــا مــن عقــاب اهللا يف اآلخــرة

هؤالء هم أهـل النـار . كأمنا أُلبست وجوههم طائفة من سواد الليل املظلم, مينعهم إذا عاقبهم
  .ماكثون فيها أبًدا

  
نَـُهْم َوقَاَل َويـَْوَم َحنُْشرُ   يعًا ُمثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا َمَكاَنُكْم أَنـُْتْم َوُشرََكاؤُُكْم فـََزيـَّْلَنا بـَيـْ ُهْم مجَِ

  )28(ُشرََكاُؤُهْم َما ُكْنُتْم ِإيَّانَا تـَْعُبُدوَن 

: مث نقـول للـذين أشـركوا بـاهللا, يوم حنشـر اخللـق مجيعـا للحسـاب واجلـزاء -أيها الرسول-واذكر 
م مـن دون اهللا حـىت تنظـروا مـا يـُْفعـل بكـم , الزموا مكانكم أنـتم وشـركاؤكم الـذين كنـتم تعبـدو

ـــا بـــني املشـــركني ومعبـــوديهم م, فـََفرَّْقن ـــُدوا ِمـــن دون اهللا ممـــن كـــانوا يعبـــدو وقـــالوا , وتـــربَّأ َمـــن ُعِب
  .ما كنتم إيانا تعبدون يف الدنيا: للمشركني

  
َنُكْم ِإْن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفِلَني  َفَكَفى بِاللَِّه َشِهيداً   نَـَنا َوبـَيـْ   )29(بـَيـْ

ولقــد كنَّــا عــن , إننــا مل نكــن نعلــم مــا كنــتم تقولــون وتفعلــون, فكفــى بــاهللا شــهيًدا بيننــا وبيــنكم
ا, عبادتكم إيانا غافلني   .ال نشعر 

  
ُلو ُكلُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفْت َوُردُّوا ِإَىل   ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن ُهَناِلَك تـَبـْ  اللَِّه َمْوالُهْم احلَْقِّ َوَضلَّ َعنـْ
)30(  

وجتــازى , يف ذلــك املوقــف للحســاب تتفقــد كــل نفــس أحواهلــا وأعماهلــا الــيت ســلفت وتعاينهــا
فأُدِخـَل أهـل اجلنـِة , وُردَّ اجلميـع إىل اهللا احلكـم العـدل, وإن شـرًا فشـر, إن خـريًا فخـري: حبسبها
  .وذهب عن املشركني ما كانوا يعبدون من دون اهللا افرتاء عليه, أهل النار الناراجلنَة و 

  



www.islamguiden.com 

 419

يِِّت ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر َوَمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمْن اْلمَ  
  )31(بـُِّر اَألْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اللَُّه فـَُقْل أََفال تـَتـَُّقوَن َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمْن احلَْيِّ َوَمْن يُدَ 

ومـن األرض , مبا يُنزلـه مـن املطـر, َمن يرزقكم من السماء: هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
مبا ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعـامكم؟ وَمـن ميلـك مـا تتمتعـون بـه 

, ن حـواسِّ السـمع واألبصـار؟ ومـن ذا الـذي ميلـك احليـاة واملـوت يف الكـون كلِّـهأنتم وغـريكم مـ
وفيمــا ال تعرفــون؟ , فيخــرج األحيــاء واألمــوات بعضــها مــن بعــض فيمــا تعرفــون مــن املخلوقــات

وأمــركم وأمــر اخلليقــة مجيًعــا؟ فســوف جييبونــك بــأن , وَمــن يــدبِّر أمــر الســماء واألرض ومــا فــيهن
  أفال ختافون عقاب اهللا إن عبدمت معه غريه؟: فقل هلم, اهللا الذي يفعل ذلك كله هو

  
  )32(َفَذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم احلَْقُّ َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل َفأَنَّا ُتْصَرُفوَن  

فـــأي , املســـَتِحق للعبــادة وحــده ال شـــريك لــه, فــذلكم اهللا ربكــم هـــو احلــق الــذي ال ريـــب فيــه
  فكيف ُتْصَرفون عن عبادته إىل عبادة ما سواه؟, ق إال الضالل؟شيء سوى احل

  
  )33(َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا أَنـَُّهْم ال يـُْؤِمُنوَن   

حقــت كلمــة ربــك وحكمــه وقضــاؤه علــى , كمــا كفــر هــؤالء املشــركون واســتمرُّوا علــى شــركهم
ـم إىل مع ـم ال يصـدقون بوحدانيـة اهللالـذين خرجـوا عـن طاعــة ر َّ وال بنبــوة , صـيته وكفـروا بــه أ

ديه, نبيِّه حممد صلى اهللا عليه وسلم   .وال يعملون 

  
تـُْؤَفُكوَن  ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ُقْل اللَُّه يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َفأَنَّا 
)34(  

, هل من آهلتكم ومعبوداتكم َمن يبدأ َخْلق أي شيء من غري أصـل:  -أيها الرسول-م قل هل
م ال يقـدرون علـى دعـوى ذلـك, مث يفنيه بعـد إنشـائه قـل , مث يعيـده كهيئتـه قبـل أن يفنيـه؟ فـإ
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فكيـف تنصـرفون , اهللا تعـاىل وحـده هـو الـذي ينشـئ اخللـق مث يفنيـه مث يعيـده: -أيها الرسـول-
  وهو عبادة غري اهللا؟, إىل الباطلعن طريق احلق 

  
 ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ ُقْل اللَُّه يـَْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ  

  )35(َأْن يـُتََّبَع أَمَّْن ال يَِهدِّي ِإالَّ َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن 

م : هلـؤالء املشـركني -أيها الرسول- قل هـل ِمـن شـركائكم َمـن يرشـد إىل الطريـق املسـتقيم؟ فـإ
أيهمــا أحــق . اهللا وحــده يهــدي الضــال عــن اهلــدى إىل احلــق: قــل هلــم, ال يقــدرون علــى ذلــك

وهـي شـركاؤكم الـيت , َمن يهـدي وحـده للحـق أم مـن ال يهتـدي لعـدم علمـه ولضـالله: باالتباع
 َ ـــدي وال  َ ـــالكم كيـــف ســـوَّيتم بـــني اهللا وخلقـــه؟ وهـــذا حكـــم ال  ـــَدى؟ فمـــا ب ُ تـــدي إال أن 

  .باطل

  
  )36(ُلوَن َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَّناً ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمْن احلَْقِّ َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفعَ  

ـــا تقـــرِّب إىل اهللا إال ومـــا يتبـــع أكثـــر هـــؤالء املشـــركني يف جعلهـــم األصـــنام  آهلـــة واعتقـــادهم بأ
إن اهللا علـيم مبـا يفعـل هـؤالء املشـركون مـن الكفـر . وهـو ال يغـين مـن اليقـني شـيًئا, خترًصا وظًنا
  .والتكذيب

  
يَل اْلِكَتاِب َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفصِ  

  )37(ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني 

ذا القرآن ِمـن عنـد غـري اهللا ألنـه ال يقـدر علـى ذلـك أحـد مـن , وما كان يتهيَّأ ألحد أن يأيت 
قا للكتــب الــيت أنزهلــا علــى أنبيائــه, اخللــق ويف هــذا , ألن ديــن اهللا واحــد; ولكــن اهللا أنزلــه مصــدِّ

ال شك يف أن هذا القرآن , ملا شرعه اهللا ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلمالقرآن بيان وتفصيل 
  .موحًى من رب العاملني
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ِدِقَني أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل َفْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصا 
)38(  

م يعلمـون أنــه بشـر مــثلهمإن هـذا القــرآن ا: بـل أيقولــون قــل !! فــرتاه حممـد مــن عنـد نفســه؟ فــإ
, فـــأتوا أنـــتم بســـورة واحـــدة مـــن جـــنس هـــذا القـــرآن يف نظمـــه وهدايتـــه: -أيهـــا الرســـول-هلـــم 

إن كنــتم صــادقني يف , واســتعينوا علــى ذلــك بكــل َمــن قَــَدْرمت عليــه مــن دون اهللا مــن إنــس وجــن
  .دعواكم

  
بُوا ِمبَا ملَْ حيُِي  ِِْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فَاْنظُْر َكْيَف  َبْل َكذَّ طُوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأ

  )39(َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمَني 

وكفــروا مبــا مل حييطــوا , قبــل أن يتــدبروا آياتــه, بــل ســاَرعوا إىل التكــذيب بــالقرآن أول مــا مسعــوه
م بعـُد حقيقـة مـا ُوِعـدوا بـه يف , ء واجلنـة والنـار وغـري ذلـكبعلمه من ذكـر البعـث واجلـزا ومل يـأ

أيهـــا -فـــانظر , وكمـــا كـــذَّب املشـــركون بوعيـــد اهللا كـــذَّبت األمـــم الـــيت خلـــت قـــبلهم. الكتـــاب
, وبعضــهم بــالغرق, كيــف كانــت عاقبــة الظــاملني؟ فقــد أهلــك اهللا بعضــهم باخلســف  -الرســول

  .وبعضهم بغري ذلك

  
ُهْم َمْن يُـ   ُهْم َمْن ال يـُْؤِمُن ِبِه َوَربَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن َوِمنـْ   )40(ْؤِمُن ِبِه َوِمنـْ

ومــنهم مــن ال يصــدِّق بــه حــىت ميــوت علــى , َمــن يصــدِّق بــالقرآن -أيهــا الرســول-وِمــن قومــك 
ـــه علـــى وجـــه الظلـــم والعنـــاد , ذلـــك ويبعـــث عليـــه وربـــك أعلـــم باملفســـدين الـــذين ال يؤمنـــون ب

  .زيهم على فسادهم بأشد العذابفيجا, والفساد

  
بُوَك فـَُقْل ِيل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنـُْتْم بَرِيُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َوأَنَا بَرِيٌء ِممَّا تـَْعَمُلو     )41(َن َوِإْن َكذَّ
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ولكــــم ديــــنكم , يل ديــــين وعملــــي: هــــؤالء املشــــركون فقــــل هلــــم -أيهــــا الرســــول-وإن كــــذَّبك 
  .وأنا ال أؤاَخذ بعملكم, تؤاَخذون بعمليفأنتم ال , وعملكم

  
ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك أََفأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوا ال يـَْعِقُلوَن     )42(َوِمنـْ

أفأنـت تـَْقـدر . ولكـنهم ال يهتـدون, وتالوتـك القـرآن, وِمَن الكفار َمن يسمعون كالمـك احلـق
ـم صـمٌّ ; علـى هدايـة هـؤالء إال أن يشـاء اهللا هـدايتهم على إمساع الصم؟ فكـذلك ال تقـدر أل

  .ال يعقلونه, عن مساع احلق

  
ُهْم َمْن يـَْنظُُر ِإلَْيَك أََفأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا ال يـُْبِصُروَن     )43(َوِمنـْ

 مــن نــور ولكنــه ال يبصــر مــا آتــاك اهللا, وِمــَن الكفــار َمــن ينظــر إليــك وإىل أدلــة نبوتــك الصــادقة
ــا؟ فكــذلك ال  -أيهــا الرســول-أفأنــت , اإلميــان تقــدر علــى أن ختلــق للعمــي أبصــارًا يهتــدون 

  .وإمنا ذلك كلُّه هللا وحده, تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصرية

  
  )44(ِإنَّ اللََّه ال َيْظِلُم النَّاَس َشْيئاً َوَلِكنَّ النَّاَس أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن  

مإن  م أو نقص من حسنا ولكـن النـاس هـم الـذين , اهللا ال يظلم الناس شيًئا بزيادة يف سيئا
يه   .يظلمون أنفسهم بالكفر واملعصية وخمالفة أمر اهللا و

  
نَـُهْم َقْد َخِسَر الَّ   بُوا بِِلَقاِء َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم َكَأْن ملَْ يـَْلَبثُوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن النـََّهاِر يـَتَـَعاَرُفوَن بـَيـْ ِذيَن َكذَّ

  )45(اللَِّه َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن 

م قبـــل ذلـــك مل ميكثـــوا يف احليـــاة , ويـــوم َحيشـــر اهللا هـــؤالء املشـــركني يـــوم البعـــث واحلســـاب كـــأ
مث انقطعــت تلــك , يعــرف بعضــهم بعًضــا كحــاهلم يف الــدنيا, الــدنيا إال قــدر ســاعة مــن النهــار
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بوا بلقاء اهللا وثوابه وعقابه. املعرفة وانقضت تلك الساعة وما كانوا , قد خسر الذين كفروا وكذَّ
  .موفَّقني إلصابة الرشد فيما فعلوا

  
َنا َمْرِجُعُهْم ُمثَّ اللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما  يـَْفَعُلوَن  َوِإمَّا نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَِإلَيـْ
)46(  

أو نتوفينـك , يف حياتك بعض الذي نَِعُدهم من العقاب يف الـدنيا -أيها الرسول-ك وإمَّا نرينَّ 
مث اهللا شــهيد علــى أفعــاهلم , فإلينــا وحــدنا يرجــع أمــرهم يف احلــالتني, قبــل أن نريــك ذلــك فــيهم

ـــــا يف الـــــدنيا ـــــا جـــــزاءهم الـــــذي , ال خيفـــــى عليـــــه شـــــيء منهـــــا, الـــــيت كـــــانوا يفعلو فيجـــــازيهم 
  .يستحقونه

  
نَـُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظَلُموَن َوِلكُ     )47(لِّ أُمٍَّة َرُسوٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوُهلُْم ُقِضَي بـَيـْ

كمـا أرسـلت حممـًدا إلـيكم يـدعو , رسول أرسلُته إلـيهم -أيها الناس-ولكل أمة َخَلْت قبلكم 
وهــــم ال , دلفــــإذا جــــاء رســــوهلم يف اآلخــــرة ُقِضــــَي حينئــــذ بيــــنهم بالعــــ, إىل ديــــن اهللا وطاعتــــه

  .يُظلمون ِمن جزاء أعماهلم شيًئا

  
  )48(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني  

مـىت قيـام السـاعة إن كنـت أنـت وَمـن تبعـك مـن : -أيهـا الرسـول-ويقول املشركون مـن قومـك 
  الصادقني فيما َتِعدوننا به؟

  
نـَْفعًا ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفال  ُقْل ال أَْمِلُك لِنَـْفِسي َضرًّا َوال 

  )49(َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن 
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إال ما شاء , وال أجلب هلا نفًعا, ال أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرًا: -أيها الرسول-قل هلم 
م وأجلهـم. من نفع اهللا أن يدفع عين ِمن ضرٍّ أو جيلب يل إذا , لكل قوم وقـت النقضـاء مـد

وال يتقــدم , فــال يســتأخرون عنــه ســاعة فُيْمهلــون, جــاء وقــت انقضــاء أجلهــم وفنــاء أعمــارهم
  .أجلهم عن الوقت املعلوم

  
  )50(وَن ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بـََياتاً أَْو نـََهاراً َماَذا َيْستَـْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرِمُ  

ــارًا: هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل  فــأي شــيء , أخــربوين إن أتــاكم عــذاب اهللا لــيال أو 
  تستعجلون أيها اجملرمون بنزول العذاب؟

  
  )51(َأُمثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبِه أَاآلَن َوَقْد ُكْنُتْم ِبِه َتْستَـْعِجُلوَن  

آمنــتم يف وقــت ال يــنفعكم فيــه اإلميــان؟ وقيــل  -شــركونأيهــا امل-أبعــدما وقــع عــذاب اهللا بكــم 
  وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟, آآلن تؤمنون به: لكم حينئذ

  
  )52(ُمثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْخلُْلِد َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن  

فهـل تُعـاقَبون , جترَّعـوا عـذاب اهللا الـدائم لكـم أبـًدا: مث قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بـاهللا
  إال مبا كنتم تعملون يف حياتكم من معاصي اهللا؟

  
  )53(َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ ِإنَُّه حلََقٌّ َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن  

أحقٌّ هو؟ قـل , اب يوم القيامةعن العذ -أيها الرسول-ويستخربك هؤالء املشركون من قومك 
ومــــا أنــــتم مبعجــــزين اهللا أن يبعــــثكم , نعــــم وريب إنــــه حلــــق ال شــــك فيــــه: -أيهــــا الرســــول-هلــــم 

  .فأنتم يف قبضته وسلطانه, وجيازيكم
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َعَذاَب َوُقِضَي َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ نـَْفٍس ظََلَمْت َما ِيف اَألْرِض الفْـَتَدْت ِبِه َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا الْ  

نَـُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظَلُموَن    )54(بـَيـْ

وأمكنهــا أن جتعلــه فــداء هلــا مــن , ولــو أن لكــل نفــس أشــركت وكفــرت بــاهللا مجيــع مــا يف األرض
ــم , ذلــك العــذاب الفتــدت بــه م حــني أبصــروا عــذاب اهللا واقعــا  وأخفــى الــذين ظلمــوا حســر

وهــم ال يُظَلمــون؛ ألن اهللا تعــاىل ال يعاقــب أحــدا , بالعــدل وقضــى اهللا عــز وجــل بيــنهم, مجيًعــا
  .إال بذنبه

  
  )55(َواَألْرِض َأال ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن  َأال ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ  

أال . ذلك ألحـد سـواهال شيء من , أال إن كل ما يف السموات وما يف األرض ملك هللا تعاىل
  .ولكن أكثرهم ال يعلمون حقيقة ذلك, إن لقاء اهللا تعاىل وعذابه للمشركني كائن

  
  )56(ُهَو ُحيِْي َوُميِيُت َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  

م كمـا ال تعجـزه إمـاتتهم إذا , إن اهللا هو احمليي واملميت ال يتعـذَّر عليـه إحيـاء النـاس بعـد مـو
موهم إليه را, أراد ذلك   .جعون بعد مو

  
ِنَني يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤمِ  
)57(  

وهـي القـرآن , يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكِّركم عقـاب اهللا وختـوفكم وعيـده
وفيه دواء ملا يف القلوب , آليات والعظات إلصالح أخالقكم وأعمالكموما اشتمل عليه من ا

جعلـــه , ورشـــد ملـــن اتبعـــه مـــن اخللـــق فينجيـــه مـــن اهلـــالك, مـــن اجلهـــل والشـــرك وســـائر األمـــراض
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ــــم املنتفعــــون باإلميــــان; وخصَّــــهم بــــذلك, ســــبحانه وتعــــاىل نعمــــة ورمحــــة للمــــؤمنني وأمـــــا , أل
  .الكافرون فهو عليهم َعَمى

  
ٌر ِممَّا َجيَْمُعوَن ُقْل بِ     ) 58(َفْضِل اللَِّه َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ

وهــو مــا جــاءهم مــن اهللا مــن اهلــدى , بفضــل اهللا وبرمحتــه: جلميــع النــاس -أيهــا الرســول-قــل 
ي والقـرآن الـذ, فإن اإلسالم الذي دعاهم اهللا إليه; فبذلك فليفرحوا, ودين احلق وهو اإلسالم

خـري ممـا جيمعـون مـن حطـام الـدنيا ومـا فيهـا مـن الزهـرة , أنزله على حممد صلى اهللا عليـه وسـلم
  .الفانية الذاهبة

  
أَْم َعَلى اللَِّه  ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن رِْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَاماً َوَحالًال ُقْل أَاللَُّه أَِذَن َلُكمْ 

  )59(وَن تـَْفتَـرُ 

أخربوين عن هذا الرزق الذي خلقه اهللا لكم مـن : هلؤالء اجلاحدين للوحي -أيها الرسول-قل 
آهللا أذن : قـــل هلـــم, احليـــوان والنبـــات واخلـــريات فحلَّلـــتم بعـــض ذلـــك ألنفســـكم وحـــرَّمتم بعضـــه

م ليقولون على اهللا الباطل ويكذبو , لكم بذلك   .نأم تقولون على اهللا الباطل وتكذبون؟ وإ

  
نَّ َوَما َظنُّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلكِ  

  )60(َأْكثـََرُهْم ال َيْشُكُروَن 

فيضــيفون إليــه حتــرمي مــا مل , ومــا ظــنُّ هــؤالء الــذين يتخرصــون علــى اهللا الكــذب يــوم احلســاب
ـــه؟ , لـــيهم مـــن األرزاق واألقـــواتحيرمـــه ع ـــْريَِتهم علي م وِف ـــم يـــوم القيامـــة بكـــذ أن اهللا فاعـــل 

برتكـه معاجلـة َمـن افـرتى ; أحيسبون أنه يصفح عنهم ويغفر هلم؟ إن اهللا لـذو فضـل علـى خلقـه
ولكـن أكثـر النـاس ال يشـكرون اهللا علـى تفضـله , عليه الكذب بالعقوبة يف الـدنيا وإمهالـه إيـاه

  .كعليهم بذل
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ُلوا ِمْنُه ِمْن قـُْرآٍن َوال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهودًا إِ   ْذ َوَما َتُكوُن ِيف َشْأٍن َوَما تـَتـْ

َك تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوال ِيف السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذلِ 
  )61(َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني 

ومــا يعمــل , يف أمــر ِمــن أمــورك ومــا تتلــو مــن كتــاب اهللا مــن آيــات -أيهــا الرســول-ومــا تكــون 
إذ تأخـذون , أحد مـن هـذه األمـة عمـال مـن خـري أو شـر إال كنـا علـيكم شـهوًدا ُمطَِّلعـني عليـه

 -أيهـا الرســول-ومـا يغيـب عـن علـم ربـك , فنحفظـه علـيكم وجنـزيكم بـه, وتعملونـه, يف ذلـك
إال يف كتـــاب , وال أصـــغر األشـــياء وال أكربهـــا, مـــن زنـــة منلـــة صـــغرية يف األرض وال يف الســـماء

  .أحاط به علمه وجرى به قلمه, عند اهللا واضح جلي

  
  )62(َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن  

م مـن , ء اهللا ال خوف عليهم يف اآلخرة من عقاب اهللاأال إن أوليا وال هم حيزنون على مـا فـا
  .حظوظ الدنيا

  
  ) 63(الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن  

م الذين صدَّقوا اهللا واتبعوا رسوله ومـا جـاء بـه مـن عنـد اهللا, وصفات هؤالء األولياء وكـانوا , أ
  .ناب معاصيهواجت, يتقون اهللا بامتثال أوامره

  
نـَْيا َوِيف اآلِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ    )64( َهلُْم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّ

ال خيلـــف اهللا , ويف اآلخــرة باجلنــة, هلــؤالء األوليــاء البشــارة مــن اهللا يف احليــاة الـــدنيا مبــا يســرُّهم
ه والظََّفر بكل , ألنه اشتمل على النجاة ِمن كل حمذور; ذلك هو الفوز العظيم, وعده وال يغريِّ
  .مطلوب حمبوب
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يعاً ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم     )65(َوال َحيْزُْنَك قـَْوُهلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه مجَِ

ـــم وافـــرتاؤهم عليـــه وإشـــراكهم معـــه األو  -أيهـــا الرســـول-وال حيزنـــك  ثـــان قـــول املشـــركني يف ر
وهـــو , فـــإن اهللا تعـــاىل هـــو املتفـــرد بـــالقوة الكاملـــة والقـــدرة التامـــة يف الـــدنيا واآلخـــرة; واألصـــنام

م, السميع ألقواهلم   .العليم بأفعاهلم ونيا

  
َكاَء ِإْن َوَمْن ِيف اَألْرِض َوَما يـَتَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَر  َأال ِإنَّ لِلَِّه َمْن ِيف السََّمَواتِ  

  )66(يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصوَن 

وأي . واجلن وغري ذلك, واإلنس, أال إن هللا كل َمن يف السموات ومن يف األرض من املالئكة
وإن هــم إال يكــذبون فيمــا , شــيء يتَّبــع َمــن يــدعو غــري اهللا مــن الشــركاء؟ مــا يتَّبعــون إال الشــك

  . اهللاينسبونه إىل

  
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصرًا ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن  
)67(  

ـــدؤوا مـــن عنـــاء احلركـــة يف طلـــب  -أيهـــا النـــاس-هـــو الـــذي جعـــل لكـــم  الليـــل لتســـكنوا فيـــه و
إن يف اختالف الليل والنهار . لتسَعْوا لطلب رزقكمو , لتبصروا فيه; وجعل لكم النهار, املعاش

لقـوم يسـمعون , وحال أهلهما فيهما َلداللـًة وحجًجـا علـى أن اهللا وحـده هـو املسـتحق للعبـادة
  .ويتفكرون فيها, هذه احلجج

  
اَألْرِض ِإْن ِعْندَُكْم ِمْن َوَما ِيف  قَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلدًا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِينُّ َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  

ََذا أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن    ) 68(ُسْلطَاٍن ِ



www.islamguiden.com 

 429

تقـدَّس اهللا عـن . أو املسـيح ابـن اهللا, املالئكة بنات اهللا: كقوهلم, اختذ اهللا ولًدا: قال املشركون
فكيف يكون لـه , األرضله كل ما يف السموات و , هو الغين عن كل ما سواه, ذلك كله وتنزَّه

أتقولـون , ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ وليس لديكم دليـل علـى مـا تفرتونـه مـن الكـذب
  على اهللا ما ال تعلمون حقيقته وصحته؟

  
  )69(ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن 

م , لولـد وإضـافة الشـريك إليـهإن الذين يفرتون علـى اهللا الكـذب باختـاذ ا: قل ال ينـالون مطلـو
  .يف الدنيا وال يف اآلخرة

  
َنا َمْرِجُعُهْم ُمثَّ نُِذيُقُهْم اْلَعَذاَب الشَِّديَد ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن   نـَْيا ُمثَّ ِإلَيـْ   )70(َمَتاٌع ِيف الدُّ

م متاًعـا قصـريًا مث , ى أجلهـم فإلينـا مصـريهممث إذا انقضـ, إمنا يتمتعون يف الدنيا بكفـرهم وكـذ
  .وجحدهم آياته, نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم باهللا وتكذيبهم رسل اهللا

  
اللَِّه َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ نُوٍح ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكِريي بِآيَاِت  

ًة ُمثَّ اْقُضوا ِإَيلَّ َوال فـََعَلى اللَِّه تـَوَكَّْلُت  ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ُمثَّ ال َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ فََأمجِْ
  )71(تـُْنِظُروِن 

: مع قومه حني قال هلم -عليه السالم-خرب نوح " مكة"على كفار  -أيها الرسول-واقصص 
ج اهللا وبراهينه فعلـى اهللا اعتمـادي وبـه إن كان َعُظَم عليكم مقامي فيكم وتذكريي إياكم حبج

, مث ال جتعلـوا أمـركم علـيكم مسـترتًا بـل ظـاهرًا منكشـًفا, وادعـوا شـركاءكم, فأعـدُّوا أمـركم, ثقيت
ار, مث اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي يف إمكانكم   .وال متهلوين ساعة من 

  
ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن اْلُمْسِلِمَني فَِإْن تـََولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر  
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)72(  

, ألن ثــوايب عنــد ريب وأجــري عليــه ســبحانه; فــإن أعرضــتم عــن دعــويت فــإنين مل أســألكم أجــرًا
  .وأمرت أن أكون من املنقادين حلكمه, وحده ال شريك له

  
َناُه َوَمْن َمَعهُ   يـْ بُوُه فـََنجَّ بُوا بِآيَاتَِنا فَاْنظُْر   َفَكذَّ ِيف اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخالِئَف َوَأْغَرقْـَنا الَِّذيَن َكذَّ

  )73(َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِيَن 

ينــاه هــو ومــن معــه يف الســفينة, فكــذب نوًحــا قوُمــه فيمــا أخــربهم بــه عــن اهللا وجعلنــاهم , فنجَّ
كيــف    -أيهــا الرســول-فتأمــل , قنــا الــذين جحــدوا حججنــاوأغر , َخيُْلفــون املكــذبني يف األرض

  كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهلم عذاب اهللا وبأسه؟

  
بُو   ا ِبِه ِمْن قـَْبُل  ُمثَّ بـََعثْـَنا ِمْن بـَْعِدِه ُرُسًال ِإَىل قـَْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا َكذَّ

  )74(ْطَبُع َعَلى قـُُلوِب اْلُمْعَتِديَن َكَذِلَك نَ 

فجـاء  ) هـوًدا وصـاحلًا وإبـراهيم ولوطًـا وشـعيًبا وغـريَهم(مث بعثنا من بعد نـوح رسـال إىل أقـوامهم 
فمـــا كـــانوا , وعلـــى صـــحة مـــا دعـــاهم إليـــه, كـــل رســـول قومـــه بـــاملعجزات الدالـــة علـــى رســـالته

قوا ويعملــوا مبــا كــذَّب بــه قــوم نــوح وَمــن ســبقه وكمــا خــتم اهللا علــى . م مــن األمــم اخلاليــةليصــدِّ
هم ممـن بعـدهم مـن الـذين , قلوب هؤالء األقـوام فلـم يؤمنـوا كـذلك خيـتم علـى قلـوب َمـن شـا

  .وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة هلم على معاصيهم, جتاوزوا حدود اهللا

  
ْرَعْوَن َوَمَلِئِه بِآيَاتَِنا فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قـَْومًا ُجمْرِِمَني ُمثَّ بـََعثْـَنا ِمْن بـَْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن ِإَىل فِ  
)75(  
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مث بعثنــــا ِمــــن بعــــد أولئــــك الرســــل موســــى وهــــارون عليهمــــا الســــالم إىل فرعــــون وأشــــراف قومــــه 
ـــول احلـــق, بـــاملعجزات الدالـــة علـــى صـــدقهما وكـــانوا قوًمـــا مشـــركني جمـــرمني , فاســـتكربوا عـــن قَب

  .مكذبني

  
  )76(مَّا َجاَءُهْم احلَْقُّ ِمْن ِعْنِدنَا َقاُلوا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر ُمِبٌني فـَلَ  

إن الـذي جـاء بـه موسـى مـن اآليـات : فلما أتى فرعوَن وقوَمه احلقُّ الذي جـاء بـه موسـى قـالوا
  .إمنا هو سحر ظاهر

  
  )77( يـُْفِلُح السَّاِحُروَن قَاَل ُموَسى أَتـَُقوُلوَن لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوال 

إنـه سـحر مبـني؟ انظـروا َوْصـَف : أتقولـون للحـق ملـا جـاءكم: قال هلم موسى متعجًبا ِمـن قـوهلم
وال يفــوزون يف الــدنيا وال يف , وال يفلــح الســاحرون. مــا جــاءكم ومــا اشــتمل عليــه جتــدوه احلــق

  .اآلخرة

  
ا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْربِيَاُء ِيف اَألْرِض َوَما َحنُْن َلُكَما قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعمَّا َوَجْدنَ  

  )78(ِمبُْؤِمِنَني 

وتكـون , أجئتنـا لتصـرفنا عمـا وجـدنا عليـه آباءنـا مـن عبـادة غـري اهللا: قال فرعـون وملـؤه ملوسـى
ين بأنكما رسـوالن ؟ وما حنن لكما مبقرِّ "مصر"لكما أنت وهارون العظمة والسلطان يف أرض 

  .لنعبد اهللا وحده ال شريك له; أُرسلتما إلينا

  
  )79(َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائْـُتوِين ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم  

  .جيئوين بكل ساحر متقن للسحر: وقال فرعون
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  )80(فـََلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاَل َهلُْم ُموَسى أَْلُقوا َما أَنـُْتْم ُمْلُقوَن  

ألقــــوا علــــى األرض مـــــا معكــــم مــــن حبـــــالكم : الســــحرة فرعـــــون قــــال هلــــم موســـــى فلمــــا جــــاء
  .وعصيِّكم

  
ْفِسِديَن فـََلمَّا أَْلَقْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ اللََّه َسيُْبِطُلُه ِإنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلمُ  
)81(  

إن اهللا , إنَّ الـذي جئـتم بـه وألقيتمـوه هـو السـحر: فلما ألَقوا حباهلم وعصيَّهم قال هلـم موسـى
, إن اهللا ال يصـــلح عمـــل َمـــن ســـعى يف أرض اهللا مبـــا يكرهـــه, ســـُيْذهب مـــا جئـــتم بـــه وســـيُبطله

  .وأفسد فيها مبعصيته

  
  )82(َوحيُِقُّ اللَُّه احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن  

ولـــو كـــره , ن عنـــده فُيعليـــه علـــى بـــاطلكم بكلماتـــه وأمـــرهويثبِّـــت اهللا احلـــق الـــذي جئـــتكم بـــه مـــ
  .اجملرمون أصحاب املعاصي ِمن آل فرعون

  
َعْوَن َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن يـَْفِتنَـُهْم َوِإنَّ ِفرْ  

  )83(اْلُمْسرِِفَني  َلَعاٍل ِيف اَألْرِض َوِإنَُّه َلِمنْ 

فمــا آمــن ملوســى عليــه الســالم مــع مــا أتــاهم بــه مــن احلجــج واألدلــة إال ذريــة مــن قومــه مــن بــين 
وإن , فيصــدُّوهم عــن ديــنهم, وهــم خــائفون مــن فرعــون وملئــه أن يفتنــوهم بالعــذاب, إســرائيل

  .وإنه ملن املتجاوزين احلد يف الكفر والفساد, فرعون َجلبار مستكرب يف األرض
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  )84(َوقَاَل ُموَسى يَا قـَْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه فـََعَلْيِه تـَوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمَني  

, وسـلِّموا ألمـره, وامتثلـتم شـرعه فثقـوا بـه -جـلَّ وعـال-يا قومي إن صدقتم باهللا : وقال موسى
  .وعلى اهللا توكلوا إن كنتم مذعنني له بالطاعة

  
َنًة لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني فـََقاُلو   ْلَنا رَبـََّنا ال َجتَْعْلَنا ِفتـْ   )85(ا َعَلى اللَِّه تـَوَكَّ

ربنـا ال تنصـرهم , وإليه فوَّضنا أمرنـا, على اهللا وحده ال شريك له اعتمدنا: فقال قوم موسى له
ا على حق ملـا لو كانو : علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو يُفنت الكفاُر بنصرهم، فيقولوا

  .ُغلبوا

  
  )86(َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمْن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  

م باألعمال الشاقة; وجنِّنا برمحتك من القوم الكافرين فرعون وملئه م كانوا يأخذو   .أل

  
َنا ِإَىل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن تـَبَـوَّأَا ِلَقْوِمُكَما ِمبِْصَر بـُُيوتًا َواجْ   َلًة َوأَِقيُموا الصَّالَة َوَأْوَحيـْ َعُلوا بـُُيوَتُكْم ِقبـْ

  )87(َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنَني 

تكـون مسـاكن ومالجـئ " مصـر"وأوحينا إىل موسـى وأخيـه هـارون أن اختـذا لقومكمـا بيوتًـا يف 
ــا وأدُّوا الصــالة املفروضــة يف , واجعلــوا بيــوتكم أمــاكن تصــلُّون فيهــا عنــد اخلــوف, تعتصــمون 

ا   .والثواب اجلزيل منه سبحانه وتعاىل, بشِّر املؤمنني املطيعني هللا بالنصر املؤزرو . أوقا

  
نـَْيا َربـََّنا لُِيِضلُّ  وا َعْن َسِبيِلَك َوقَاَل ُموَسى رَبـََّنا ِإنََّك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألُه زِيَنًة َوأَْمَواًال ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )88(ْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوِِْم َفال يـُْؤِمُنوا َحىتَّ يـََرْوا اْلَعَذاَب األَلِيَم َربـََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواهلِِ 
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, فلـم يشـكروا لـك; ربنا إنك أعطيت فرعون وأشـراف قومـه زينـة مـن متـاع الـدنيا: وقال موسى
ا على اإلضالل عن سبيلك ا, ربنا اطمس على أمواهلم, وإمنا استعانوا  واخـتم , فال ينتفعوا 

م حىت ال تنشرح لإلميانع   .فال يؤمنوا حىت يروا العذاب الشديد املوجع, لى قلو

  
  )89(قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوال تـَتَِّبَعاِن َسِبيَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن  

, عووكـــان موســـى يـــد-قـــد أجيبـــت دعوتكمـــا يف فرعـــون وملئـــه وأمـــواهلم : قـــال اهللا تعـــاىل هلمـــا
, فاســـتقيما علـــى دينكمـــا -فمـــن هنـــا نســـبت الـــدعوة إىل االثنـــني, وهـــارون يـــؤمِّن علـــى دعائـــه

وال تســلكا طريــق َمــن ال يعلــم , واســتمرَّا علــى دعوتكمــا فرعــون وقومــه إىل توحيــد اهللا وطاعتــه
  .حقيقة وعدي ووعيدي

  
َوُجُنوُدُه بـَْغيًا َوَعْدوًا َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق َقاَل  َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْونُ  

  )90(آَمْنُت أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَا ِمْن اْلُمْسِلِمَني 

ســـلكوا ف, فـــأتبعهم فرعـــون وجنـــوده ظلًمـــا وعـــدوانًا, وقَطْعنـــا ببـــين إســـرائيل البحـــر حـــىت جـــاوزوه
آمنــُت أنــه ال إلــه إال الــذي آمنــْت بــه بنــو : حــىت إذا أحــاط بفرعــون الغــرق قــال, البحــر وراءهــم

  .وأنا من املوحدين املستسلمني باالنقياد والطاعة, إسرائيل

  
  )91(أَاآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن  

, وقــد عصــيته قبــل نــزول عذابــه بــك, العبوديــةوقــد نــزل بــك املــوت تقــرُّ هللا ب, آآلن يــا فرعــون
فـــال تنفعـــك التوبـــة ســـاعة االحتضـــار ومشـــاهدة !! وكنـــت مـــن املفســـدين الصـــادين عـــن ســـبيله

  .املوت والعذاب

  
  )92(فَاْليَـْوَم نـَُنجِّيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثرياً ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفُلوَن  
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الكــك, فــاليوم جنعلــك علــى مرتفــع مــن األرض ببــدنك لتكــون ملــن ; ينظــر إليــك مــن كــذَّب 
ال , فـــإن كثـــريًا مـــن النـــاس عـــن حججنـــا وأدلتنـــا َلغـــافلون. بعـــدك مـــن النـــاس عـــربة يعتـــربون بـــك

  .يتفكرون فيها وال يعتربون

  
اُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َفَما اْختَـَلُفوا َحىتَّ َجاَءُهْم اْلِعْلُم ِإنَّ َوَلَقْد بـَوَّأْنَا َبِين ِإْسرَائِيَل ُمبَـوَّأَ ِصْدٍق َوَرَزقْـنَ  

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن    )93(َربََّك يـَْقِضي بـَيـْ

ورزقنـاهم الـرزق احلـالل , "مصـر"و" الشـام"ولقد أنزلنا بين إسـرائيل منـزال صـاحلًا خمتـارًا يف بـالد 
فمــا اختلفــوا يف أمــر ديــنهم إال ِمــن بعــد مــا جــاءهم العلــم , طيــب مــن خــريات األرض املباركــةال

ومــن ذلــك مــا اشــتملت عليــه التــوراة مــن اإلخبــار بنبــوة حممــد , املوجــب الجتمــاعهم وائــتالفهم
ويـَْفِصـل فيمـا كـانوا , يقضـي بيـنهم يـوم القيامـة -أيها الرسول-إن ربك . صلى اهللا عليه وسلم

  .فيدخل املكذبني النار واملؤمنني اجلنة, يه من أمركخيتلفون ف

  
حلَْقُّ فَِإْن ُكْنَت ِيف َشكٍّ ِممَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأْل الَِّذيَن يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك ا 

ْمَرتِيَن 
ُ
  )94(ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمْن امل

يف ريــب مــن حقيقــة مــا أخربنــاك بــه فاســأل الــذين يقــرؤون الكتــاب  -ولأيهــا الرســ-فــإن كنــت 
لقــد جــاءك احلــق اليقــني مــن , فــإن ذلــك ثابــت يف كتــبهم, مــن قبلــك مــن أهــل التــوراة واإلجنيــل

وجيـدون صـفتك يف  , وأن هـؤالء اليهـود والنصـارى يعلمـون صـحة ذلـك, ربك بأنك رسـول اهللا
ـــبهم ـــ, ولكـــنهم ينكـــرون ذلـــك مـــع علمهـــم بـــه, كت ال تكـــوننَّ مـــن الشـــاكِّني يف صـــحة ذلـــك ف
  .وحقيقته

  
بُوا بِآيَاِت اللَِّه فـََتُكوَن ِمْن اْخلَاِسرِيَن     )95(َوال َتُكوَننَّ ِمْن الَِّذيَن َكذَّ
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بوا حبجـــج اهللا وأدلتـــه فتكـــون مـــن اخلاســـرين الـــذين  -أيهـــا الرســـول-وال تكـــونن  مـــن الـــذين كـــذَّ
  .سِخَط اهللا عليهم ونالوا عقابه

  
  )96(الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن  ِإنَّ  

ال يؤمنـون , بطردهم مـن رمحتـه وعذابـه هلـم -أيها الرسول-إن الذين حقَّت عليهم كلمة ربك 
  .وال يعملون بشرعه, وال يقرُّون بوحدانيته, حبجج اهللا

  
  )97(َذاَب األَلِيَم َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يـََرْوا اْلعَ  

م كـــل موعظـــة وعـــربة حـــىت يعـــاينوا العـــذاب املوجـــع وال يـــنفعهم , فحينئـــذ يؤمنـــون, ولـــو جـــاء
م   .إميا

  
ُهْم َعَذاَب اخلِْ   ْزِي فـََلْوال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنْت فـَنَـَفَعَها ِإميَانـَُها ِإالَّ قـَْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعنـْ

نـَْيا َوَمتـَّْعَناُهْم ِإَىل ِحٍني  ِيف اْحلََياةِ    )98(الدُّ

م لـــمَّا , مل ينفــع اإلميــان أهــل قريــة آمنــوا عنــد معاينــة العــذاب إال أهــل قريــة يــونس بــن َمــىتَّ  فــإ
م تابوا إىل اهللا تعاىل توبة نصوحا فلمَّا تبنيَّ منهم الصدق يف توبتهم  , أيقنوا أن العذاب نازل 

وتــركهم يف الــدنيا يســتمتعون إىل وقــت , بعــد أن اقــرتب مــنهم كشــف اهللا عــنهم عــذاب اخلــزي
اء آجاهلم   .إ

  
يعًا أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني   َوَلْو َشاَء رَبَُّك آلَمَن َمْن ِيف اَألْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
)99(  
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ولكـن , يًعـا مبـا جئـتهم بـهاإلميـان ألهـل األرض كلهـم آلمنـوا مج -أيهـا الرسـول-ولو شاء ربـك 
ولـــــيس يف , فإنـــــه يهـــــدي مـــــن يشـــــاء ويضـــــل مـــــن يشـــــاء َوْفـــــق حكمتـــــه; لـــــه حكمـــــة يف ذلـــــك

  .استطاعتك أن ُتْكره الناس على اإلميان

  
  )100(َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن تـُْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَجيَْعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يـَْعِقُلوَن  

فــإن أمــرهم إىل , فــال ُجتهــد نفســك يف ذلــك, ن لــنفس أن تــؤمن بــاهللا إال بإذنــه وتوفيقــهومــا كــا
يه. اهللا   .وجيعل اهللا العذاب واخلزي على الذين ال يعقلون أمره و

  
  )101(َواَألْرِض َوَما تـُْغِين اآليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن  ُقْل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّمَواتِ  

, تفكروا واعتربوا مبـا يف السـموات واألرض مـن آيـات اهللا البينـات: لقومك -أيها الرسول-قل 
ال تنفع قوًما ال يؤمنـون بشـيء مـن ذلـك؛ , ولكن اآليات والعرب والرسل املنذرة عباد اهللا عقابه

  .إلعراضهم وعنادهم

  
ا ِمْن قـَْبِلِهْم ُقْل فَانـَْتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمْنَتِظرِيَن فـََهْل يـَْنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخَلوْ  
)102(  

فهــل ينتظــر هــؤالء إال يوًمــا يعــاينون فيــه عــذاب اهللا مثــل أيــام أســالفهم املكــذبني الــذين َمَضــوا 
  .فانتظروا عقاب اهللا إين معكم من املنتظرين عقابكم: -أيها الرسول-قبلهم؟ قل هلم 

  
َنا نـُْنِج اْلُمْؤِمِنَني ُمثَّ نُـ     )103(َنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحّقاً َعَليـْ

ومـن آمـن بـك  -أيهـا الرسـول-وكما جنينا أولئـك ننجِّيـك , مث ننجِّي رسلنا والذين آمنوا معهم
  .تفضال منَّا ورمحة
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ِين َفال َأْعُبُد الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َشكٍّ ِمْن ِدي 

  )104(َأْعُبُد اللََّه الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني 

وهـو , إن كنتم يف شك مـن صـحة ديـين الـذي دعـوتكم إليـه: هلؤالء الناس -أيها الرسول-قل 
فـإين ال أعبـد يف حـال مـن األحـوال , وترجـون حتـويلي عنـه, استقاميت عليهاإلسالم ومن ثبايت و 

م مما اختذمت من األصنام واألوثان ولكن أعبد اهللا وحده الـذي مييـتكم , أحًدا من الذين تعبدو
  .وأُِمْرت أن أكون من املصدِّقني به العاملني بشرعه, ويقبض أرواحكم

  
يِن َحنِ     ) 105(يفاً َوال َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْشرِِكَني َوَأْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

نفســك علـى ديـن اإلســالم مسـتقيًما عليـه غــري مائـل عنـه إىل يهوديــة  -أيهـا الرسـول-وأن أقـم 
فتكــون مــن , وال تكــونن ممــن يشــرك يف عبــادة ربــه اآلهلــة واألنــداد, وال نصــرانية وال عبــادة غــريه

  .اهللا عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم األمة  وهذا وإن كان خطابًا للرسول صلى. اهلالكني

  
َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك ِإذاً ِمْن الظَّاِلِمَني    ) 106(َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يـَنـْ

ا ال تنفـع وال تضـرُّ ; من دون اهللا شيًئا من األوثان واألصنام -أيها الرسول-وال َتدُْع  فـإن , أل
ـــا مـــن دون اهللا فإنـــك إًذا مـــن املشـــركني بـــاهللا الظـــاملني ألنفســـهم بالشـــرك , فَعْلـــت ذلـــك ودعو

  .وهذا وإن كان خطابًا للرسول صلى اهللا عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم األمة . واملعصية

  
ْريٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َوِإْن َميَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِخبَ 

  )107(َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 

بشدة أو بالء فال كاشف لذلك إال هو جلَّ وعال وإن يُرِْدك  -أيها الرسول- وإن يصبك اهللا 
, يشاء من عباده يصيب اهللا عز وجل بالسراء والضراء من, برخاء أو نعمة ال مينعه عنك أحد
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  .الرحيم مبن آمن به وأطاعه, وهو الغفور لذنوب َمن تاب

  
َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ   َا ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ  فَِإمنَّ

َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكي   )108(ٍل َيِضلُّ َعَليـْ

, قد جاءكم رسول اهللا بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم: هلؤالء الناس - أيها الرسول-قل 
دي اهللا فإمنا مثرة عمله راجعة إليه ومن احنرف عن احلق وأصرَّ على الضالل , فمن اهتدى 

لِّغ إمنا أنا رسول مب, وما أنا موكَّل بكم حىت تكونوا مؤمنني, فإمنا ضالله وضرره على نفسه
  .أبلِّغكم ما أُْرِسْلت به

  
ُر اْحلَاِكِمَني     )109(َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصِربْ َحىتَّ َحيُْكَم اللَُّه َوُهَو َخيـْ

واصرب على طاعة اهللا تعاىل، , وحي اهللا الذي يوحيه إليك فاعمل به -أيها الرسول- واتبع 
وهو , حىت يقضي اهللا فيهم وفيك أمره, تهوعن معصيته، وعلى أذى من آذاك يف تبليغ رسال

  .فإن حكمه مشتمل على العدل التام; خري احلاكمني - عزَّ وجل-

  
  

  سورة هود -11

  
  )1(الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ُمثَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري 

  . سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(

كتاب الذي أنزله اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم ُأحكمت آياته من اخللل هذا ال
, احلكيم بتدبري األمور, مث بـُيِّنت باألمر والنهي وبيان احلالل واحلرام من عند اهللا, والباطل
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  .اخلبري مبا تؤول إليه عواقبها

  
  )2(َوَبِشٌري  َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإنَِّين َلُكْم ِمْنُه َنِذيرٌ  

ألجل أن ال تعبدوا إال اهللا وحده ال ; وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها
  .وبشري يبشِّركم بثوابه, من عند اهللا نذير ينذركم عقابه - أيها الناس- إنين لكم . شريك له

  
عًا َحَسنًا ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى َويـُْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َوَأْن اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ُميَتـِّْعُكْم َمَتا 

  )3(َفْضَلُه َوِإْن تـََولَّْوا فَِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبٍري 

مث ارجعوا إليه نادمني ميتْعكم يف دنياكم متاًعا حسًنا باحلياة , واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم
ويُعِط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كامال ال , أجلكمإىل أن حيني , الطيبة فيها
وهو يوم , وإن تعرضوا عمَّا أدعوكم إليه فإين أخشى عليكم عذاب يوم شديد, نقص فيه
ديد شديد ملن توىلَّ عن أوامر اهللا تعاىل وكذَّب رسله. القيامة   .وهذا 

  
  )4(َقِديٌر ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  

وهو سبحانه قادر على بعثكم وحشركم , إىل اهللا رجوعكم بعد موتكم مجيًعا فاحذروا عقابه
  .وجزائكم

  
 َأال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوا ِمْنُه َأال ِحَني َيْستَـْغُشوَن ثَِيابـَُهْم يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما 

  )5(ِبَذاِت الصُُّدوِر  يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه َعِليمٌ 

ظًنا منهم أنه خيفى على اهللا ما تضمره ; إن هؤالء املشركني يضمرون يف صدورهم الكفر
م أن اهللا ال خيفى عليه ِسرُّهم وعالنيتهم؟ , نفوسهم أال يعلمون حني يغطُّون أجسادهم بثيا



www.islamguiden.com 

 441

  .إنه عليم بكل ما ُتِكنُّه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر
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  :اجلزء الثاين عشر 
 

ُمِبــٍني  َوَمــا ِمــْن َدابَّــٍة ِيف اَألْرِض ِإالَّ َعَلــى اللَّــِه رِْزقـَُهــا َويـَْعَلــُم ُمْســتَـَقرََّها َوُمْســتَـْوَدَعَها ُكــلٌّ ِيف ِكَتــابٍ 
)6(  

ويعلــم مكــان اســتقراره يف , تفضــال منــه, لقــد تكفَّــل اهللا بــرزق مجيــع مــا دبَّ علــى وجــه األرض
كـل ذلـك مكتـوب يف كتـاب عنـد اهللا مبـني , ويعلم املوضع الذي ميـوت فيـه, تهحياته وبعد مو 
  .عن مجيع ذلك

  
ُلوَُكْم أَيُُّكـْم َأْحَسـُن  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ   َواَألْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ

ثُـوَن ِمـْن بـَْعـِد اْلَمـْوِت لَيَـُقـوَلنَّ الـَِّذيَن َكَفـُروا لَيَـُقـوَلنَّ الـَِّذيَن َكَفـُروا ِإْن َعَمًال َولَِئْن قـُْلـَت ِإنَُّكـْم َمبـُْعو 
  )7(َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌني 

; وكـان عرشـه علـى املـاء قبـل ذلـك, وهو الذي خلق السموات واألرض وما فيهن يف سـتة أيـام
ًصا هللا موافًقـا ملـا كـان عليـه رسـول اهللا ليختربكم أيكم أحسن له طاعًة وعمال وهو ما كان خال

إنكـم مبعوثـون : هلـؤالء املشـركني مـن قومـك -أيهـا الرسـول-ولـئن قلـت . صلى اهللا عليه وسلم
مــا هــذا القــرآن الــذي تتلــوه علينــا إال ســحر : لســارعوا إىل التكــذيب وقــالوا, أحيــاًء بعــد مــوتكم

  .بنيِّ 

  
ُهْم اْلَعــَذاَب إِ   ــنـْ ْرنَــا َع ــِئْن َأخَّ ــْيَس َمْصــُروفاً َوَل َــْأتِيِهْم َل ــْوَم ي ــُدوَدٍة لَيَـُقــوُلنَّ َمــا َحيِْبُســُه َأال يـَ ــٍة َمْع َىل أُمَّ

ُهْم َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون    )8(َعنـْ
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: ليقـوُلنَّ اسـتهزاء وتكـذيًبا, ولئن أخَّرنا عن هؤالء املشركني العذاب إىل أجـل معلـوم فاسـتبطؤوه
هذا العذاب من الوقوع إن كان حًقا؟ أال يوم يأتيهم ذلـك العـذاب ال يسـتطيع  أي شيء مينع

ــــم مــــن كــــل جانــــب عــــذاب مــــا كــــانوا , وال يدفعــــه دافــــع, أن يصــــرفه عــــنهم صــــارف وأحــــاط 
م   .يستهزئون به قبل وقوعه 

  
  )9(وٌس َكُفوٌر َولَِئْن أََذقْـَنا اِإلنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة ُمثَّ نـََزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه لََيئُ  

إنه َلشديد اليأس مـن , مث سلبناها منه, ولئن أعطينا اإلنسان ِمنَّا نعمة من صحة وأمن وغريمها
ا عليه, رمحة اهللا   .َجحود بالنعم اليت أنعم اهللا 

  
ْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعينِّ إِ     )10(نَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر َولَِئْن أََذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّ

: ليقـوَلنَّ عنـد ذلـك, ولئن بسطنا لإلنسان يف دنياه ووسَّعنا عليه يف رزقه بعد ضـيق مـن العـيش
  .مبالغ يف الفخر والتعايل على الناس, إنه لَبِطر بالنعم, ذهب الضيق عين وزالت الشدائد

  
  ) 11(لَِئَك َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌري ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُوْ  

م مـــن الضـــراء إميانًـــا بـــاهللا واحتســـابًا لألجـــر عنـــده وعملـــوا , لكـــن الـــذين صـــربوا علـــى مـــا أصـــا
م وأجر كبري يف اآلخرة, الصاحلات شكرا هللا على نعمه   .هؤالء هلم مغفرة لذنو

  
اِئٌق بِــِه َصــْدُرَك َأْن يـَُقولُــوا لَــْوال أُنــزَِل َعَلْيــِه َكنــٌز أَْو َجــاَء فـََلَعلَّــَك تَــارٌِك بـَْعــَض َمــا يـُـوَحى ِإلَْيــَك َوَضــ

َا أَْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل    )12(َمَعُه َمَلٌك ِإمنَّ

تـارك بعـض مـا يـوحى إليـك  -أيها الرسول لعظم ما تـراه مـنهم مـن الكفـر والتكـذيب-فلعلك 
خشــية أن يطلبــوا منــك بعــض املطالــب ; وضــائق بــه صــدرك, مــرك بتبليغــهممــا أنزلــه اهللا عليــك وأ
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أو جـــاء معـــه ملـــك يصـــدقه يف , لـــوال أُنـــزل عليـــه مـــال كثـــري: كـــأن يقولـــوا, علـــى وجـــه التعنـــت
واهللا علـى كـل . فإنـه لـيس عليـك إال اإلنـذار مبـا أُوحـي إليـك; فبلغهم ما أوحيتـه إليـك, رسالته

  .شيء حفيظ يَدبِّر مجيع شؤون خلقه

  
ــِه ُمْفتَـَريَــاٍت َواْدُعــوا َمــْن اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُدوِن اللَّــ  ــْأتُوا ِبَعْشــِر ُســَوٍر ِمْثِل ــرَاُه قُــْل َف ِه ِإْن  أَْم يـَُقولُــوَن افْـتَـ

  )13(ُكنُتْم َصاِدِقَني 

إن كـان : إن حممًدا قد افـرتى هـذا القـرآن؟ قـل هلـم": مكة"بل أيقول هؤالء املشركون من أهل 
وادعــوا مــن اســتطعتم مــن مجيــع خلــق اهللا , مــون فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفرتيــاتاألمــر كمــا تزع

ذه السور العشر   .إن كنتم صادقني يف دعواكم, ليساعدوكم على اإلتيان 

  
َا أُنزَِل ِبِعْلِم اللَِّه َوَأْن ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فـََهْل أَنـُْتمْ     )14(ُمْسِلُموَن  فَِإملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَمنَّ

م إليـه -أيها الرسول وَمن آمن معك-فإن مل يستجب هؤالء املشركون لكم  ِلَعْجـز ; ملا تدعو
فـــاعلموا أن هـــذا القـــرآن إمنـــا أنزلـــه اهللا علـــى رســـوله بعلمـــه ولـــيس مـــن قـــول , اجلميـــع عـــن ذلـــك

 -جــــة علــــيكمبعــــد قيــــام هــــذه احل-فهــــل أنــــتم , واعلمــــوا أن ال إلــــه يُعبــــد حبــــق إال اهللا, البشــــر
  مسلمون منقادون هللا ورسوله؟

  
نـَْيا َوزِيَنتَـَها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَهلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يـُْبَخُسوَن     )15(َمْن َكاَن يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ

نيا  من كان يريد بعمله احلياة الدنيا وُمَتعها نعطهم ما ُقِسم هلم من ثواب أعماهلم يف احلياة الد
  .كامال غري منقوص

  
ــا َكــانُوا يـَْعَمُلــو   ــا َصــنَـُعوا ِفيَهــا َوبَاِطــٌل َم ـُـْم ِيف اآلِخــَرِة ِإالَّ النَّــاُر َوَحــِبَط َم ــْيَس َهل ــَك الَّــِذيَن َل َن أُْولَِئ
)16(  
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وكـان , وذهـب عـنهم نـَْفـع مـا عملـوه, أولئك ليس هلم يف اآلخرة إال نـار جهـنم يقاسـون حرَّهـا
  .مل يكن لوجه اهللاعملهم باطال ألنه 

  
لُــوُه َشــاِهٌد ِمْنــُه َوِمــْن قـَْبِلــِه ِكَتــاُب ُموَســى ِإَمامــاً َوَرْمحَــًة أُوْ   لَِئــَك أََفَمــْن َكــاَن َعَلــى بـَيـَِّنــٍة ِمــْن َربِّــِه َويـَتـْ

ْنـُه ِإنـَُّه اْحلَـقُّ ِمـْن َربـَِّك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه ِمْن اَألْحـزَاِب فَالنَّـاُر َمْوِعـُدُه فَـال َتُكـْن ِيف ِمْريَـٍة مِ 
  )17(َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنوَن 

ويـدعو إليـه بـالوحي الـذي أنـزل اهللا فيـه , أفَمن كـان علـى حجـة وبصـرية مـن ربـه فيمـا يـؤمن بـه
ويؤيـد ذلـك , وهو جربيل أو حممـد عليهمـا السـالم, ويتلوها برهان آخر شاهد منه, هذه البينة

الكتــاب الــذي أنــزل علــى موســى إماًمــا ورمحــة ملــن -وهــو التــوراة , ثالــث مــن قبــل القــرآنبرهــان 
ــــذا القــــرآن ويعملــــون , -آمــــن بــــه كمــــن كــــان مهــــه احليــــاة الفانيــــة بزينتهــــا؟ أولئــــك يصــــدِّقون 
ـــذا القـــرآن مـــن الـــذين حتزَّبـــوا علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم , بأحكامـــه ومـــن يكفـــر 

يف شك مـن أمـر القـرآن وكونـه مـن عنـد  -أيها الرسول-فال تك , ها ال حمالةيَرِدُ , فجزاؤه النار
, واعلــم أن هــذا الــدين هــو احلــق مــن ربــك, اهللا تعــاىل بعــد مــا شــهدت بــذلك األدلــة واحلجــج

وهـذا توجيـه عـام ألمـة حممـد صـلى اهللا . ولكن أكثر الناس ال يصدِّقون وال يعملون مبا أُمروا به
  .عليه وسلم

  
ِـْم َويـَُقـوُل اَألْشـَهاُد َهـُؤالِء الـَِّذينَ َوَمْن أَ     ْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً أُْولَِئَك يـُْعَرُضوَن َعلَـى َرِّ

ْم َأال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمَني    )18(َكَذبُوا َعَلى َرِِّ

ليحاسـبهم ; ـم يـوم القيامـةأولئك سيعرضون علـى ر , وال أحد أظلم ممن اختلق على اهللا كذبًا
ـم يف : ويقول األشهاد من املالئكة والنبيني وغريهم, على أعماهلم هـؤالء الـذين كـذبوا علـى ر

  .ألن ظلمهم صار وصًفا مالزًما هلم; ولعنهم لعنة ال تنقطع, الدنيا قد سخط اهللا عليهم

  
ُغونـََها ِعوَ     )19(جاً َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـْ
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ويريـدون أن تكـون هـذه , هؤالء الظاملون الذين مينعون الناس عن سبيل اهللا املوصلة إىل عبادتـه
  .وهم كافرون باآلخرة ال يؤمنون ببعث وال جزاء, السبيل عوجاء مبوافقتها ألهوائهم

  
ـــَك َملْ َيُكونُـــوا ُمْعِجـــزِيَن ِيف األَ   ـــاَء ُيَضـــاَعُف َهلـُــْم أُْولَِئ ْرِض َوَمـــا َكـــاَن َهلـُــْم ِمـــْن ُدوِن اللَّـــِه ِمـــْن أَْولَِي

  )20(اْلَعَذاُب َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يـُْبِصُروَن 

م مــن , أولئــك الكــافرون مل يكونــوا ليفوتــوا اهللا يف الــدنيا هربًــا ومــا كــان هلــم ِمــن أنصــار مينعــو
ــم كــانوا ال يســتطيعون أن يســمعوا القــرآن مســاع ; ُف هلــم العــذاب يف جهــنميضــاعَ . عقابــه أل
الشـتغاهلم بـالكفر الـذي كـانوا عليـه ; أو يبصـروا آيـات اهللا يف هـذا الكـون إبصـار مهتـد, منتفع
  .مقيمني

  
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن     )21(أُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

وذهب عنهم ما كانوا يفـرتون مـن اآلهلـة الـيت , ئك الذين خسروا أنفسهم بافرتائهم على اهللاأول
ا تشفع هلم   .يدَّعون أ

  
  )22(ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اآلِخَرِة ُهْم اَألْخَسُروَن  

ـــم يف اآلخـــرة أخســـر النـــاس صـــفقة ـــم اســـتبدلوا الـــدركات بالـــدرجات; حًقـــا أ فكـــانوا يف , أل
  .هو اخلسران املبني وذلك, جهنم

  
ِــْم أُْولَئِـَك َأْصــَحاُب اْجلَنَّــِة ُهـْم ِفيَهــا َخا  لِــُدوَن ِإنَّ الـَِّذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّـاِحلَاِت َوَأْخَبتُــوا ِإَىل َرِّ
)23(  
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ــوا , إن الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا األعمــال الصــاحلة وخضــعوا هللا يف كــل مــا أُمــروا بــه وُ
  .وال َخيْرجون منها أبًدا, ال ميوتون فيها, ولئك هم أهل اجلنةأ, عنه

  
  )24(َمَثُل اْلَفرِيَقْنيِ َكاَألْعَمى َواَألَصمِّ َواْلَبِصِري َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثًال أََفال َتذَكَُّروَن  

والبصـــري مثـــل فريَقـــي الكفـــر واإلميـــان كمثـــل األعمـــى الـــذي ال يـــرى واألصـــم الـــذي ال يســـمع 
أمـــا فريـــق , وال يســـمع داعـــي اهللا فيهتـــدي بـــه, ففريـــق الكفـــر ال يبصـــر احلـــق فيتبعـــه: والســـميع

هــــل يســـتوي هــــذان الفريقـــان؟ أفــــال , اإلميـــان فقــــد أبصـــر حجــــج اهللا ومســـع داعــــي اهللا فأجابـــه
  تعتربون وتتفكرون؟

  
  )25(ٌني َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحاً ِإَىل قـَْوِمِه ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبِ  

مبـنيِّ لكـم مـا أُرسـلت بـه , إين نذير لكم من عذاب اهللا: ولقد أرسلنا نوًحا إىل قومه فقال هلم
يه   .إليكم من أمر اهللا و

  
  )26(َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم  

عــذاب يــوم  -ن مل تفــردوا اهللا وحــده بالعبــادةإ-إين أخــاف علــيكم , آمــركم أال تعبــدوا إال اهللا
  .موجع

  
َن ُهــْم فـََقــاَل اْلَمــأل الـَّـِذيَن َكَفــُروا ِمــْن قـَْوِمــِه َمــا نـَــرَاَك ِإالَّ َبَشــراً ِمثْـَلنَــا َوَمــا نـَــرَاَك اتـَّبَـَعــَك ِإالَّ الـَّـِذي 

َنا ِمْن َفْضٍل َبلْ    )27(َنظُنُُّكْم َكاِذِبَني  أَرَاِذلَُنا بَاِدي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ
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فكيـف أُوحـي إليـك ِمـن دوننـا؟ , إنك لست مبََلك ولكنك بشـر: فقال رؤساء الكفر من قومه
وما نرى لكم علينا , وما نراك اتبعك إال الذين هم أسافلنا وإمنا اتبعوك من غري تفكر وال رويَّة

  .د أنكم كاذبون فيما تدَّعونبل نعتق, من فضل يف رزق وال مال لـمَّا دخلتم يف دينكم هذا

  
َيــــْت َعَلــــْيُكْم   ــــُتْم ِإْن ُكنــــُت َعَلــــى بـَيـَِّنــــٍة ِمــــْن َريبِّ َوآتَــــاِين َرْمحَــــًة ِمــــْن ِعْنــــِدِه فـَُعمِّ ــــْوِم أَرَأَيـْ قَــــاَل يَــــا قـَ

  )28(أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم َهلَا َكارُِهوَن 

ريب فيمـا جئـتكم بـه تبـنيِّ لكـم أنـين يا قومي أرأيتم إن كنـُت علـى حجـة ظـاهرة مـن : قال نوح
وهــي النبــوة والرســالة فأخفاهــا علــيكم بســبب , وآتــاين رمحــة مــن عنــده, علــى احلــق مــن عنــده

ـا؟ ال نفعـل ذلـك, جهلكم وغروركم , فهل يصـح أن نـُْلـزمكم إياهـا بـاإلكراه وأنـتم جاحـدون 
  .ولكن َنِكل أمركم إىل اهللا حىت يقضي يف أمركم ما يشاء

  
قُـو ْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمـاًال ِإْن َأْجـرِي ِإالَّ َعلَـى اللَّـِه َوَمـا أَنَـا ِبطَـارِِد الـَِّذيَن آَمنُـوا ِإنـَُّهـْم ُمالَويَا قَـ  

ْم َوَلِكينِّ أَرَاُكْم قـَْوماً َجتَْهُلوَن    )29(َرِِّ

ص العبـادة لـه يا قوم ال أسألكم على دعوتكم لتوحيد اهللا وإخال: قال نوح عليه السالم لقومه
ولـيس مـن شـأين أن , ولكـن ثـواب نصـحي لكـم علـى اهللا وحـده, ماًال تؤدونه إيلَّ بعد إميـانكم

ــم يــوم القيامــة, أطــرد املــؤمنني م مالقــو ر ــا جتهلــون, فــإ إذ تــأمرونين بطــرد ; ولكــين أراكــم قوًم
  .أولياء اهللا وإبعادهم عين

  
  )30(ْن َطَرْدتـُُهْم أََفال َتذَكَُّروَن َويَا قـَْوِم َمْن يَنُصُرِين ِمْن اللَِّه إِ  

ويا قوم َمن مينعين من اهللا إن عاقبين على طردي املؤمنني؟ أفال تتدبرون األمـور فتعلمـوا مـا هـو 
  األنفع لكم واألصلح؟
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قُـوُل لِلَّـِذيَن تـَـْزَدرِي َوال أَُقوُل َلُكـْم ِعنـِدي َخـزَاِئُن اللَّـِه َوال َأْعلَـُم اْلَغْيـَب َوال أَقُـوُل ِإينِّ َملَـٌك َوال أَ  
  )31(َأْعيـُُنُكْم َلْن يـُْؤتِيَـُهْم اللَُّه َخْرياً اللَُّه َأْعَلُم ِمبَا ِيف أَنُفِسِهْم ِإينِّ ِإذاً َلِمْن الظَّاِلِمَني 

ولســـــت مبََلـــــك مـــــن , وال أعلـــــم الغيـــــب, إين أملـــــك التصـــــرف يف خـــــزائن اهللا: وال أقـــــول لكـــــم
لـــن يـــؤتيكم اهللا ثوابًـــا علــــى : ذين حتتقـــرون مـــن ضـــعفاء املـــؤمننيوال أقـــول هلـــؤالء الـــ, املالئكـــة
م, أعمــالكم ولــئن فعلــُت ذلــك إين إًذا ملــن الظــاملني , فــاهللا وحــده أعلــم مبــا يف صــدورهم وقلــو

  .ألنفسهم ولغريهم

  
  )32(ِمْن الصَّاِدِقَني  قَاُلوا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا َفَأْكثـَْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكنتَ  

فأتنــــا مبــــا تعــــدنا مــــن العــــذاب إن كنــــت مــــن , يــــا نــــوح قــــد حاججتنــــا فــــأكثرت جــــدالنا: قــــالوا
  .الصادقني يف دعواك

  
َا يَْأتِيُكْم ِبِه اللَُّه ِإْن َشاَء َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن     )33(قَاَل ِإمنَّ

ولسـتم بفائتيـه إذا أراد أن , اب إذا شـاءإن اهللا وحـده هـو الـذي يـأتيكم بالعـذ: قال نوح لقومه
  .ألنه سبحانه ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء; يعذبكم

  
ْيــِه َوال يَــنَفُعُكْم ُنْصــِحي ِإْن أََرْدُت َأْن أَنَصــَح َلُكــْم ِإْن َكــاَن اللَّــُه يُرِيــُد َأْن يـُْغــِوَيُكْم ُهــَو َربُُّكــْم َوِإلَ  

  ) 34(تـُْرَجُعوَن 

, إن كـان اهللا يريـد أن يضـلَّكم ويهلككـم, نصحي واجتهادي يف دعـوتكم لإلميـانوال ينفعكم 
  .وإليه تُرَجعون يف اآلخرة للحساب واجلزاء, هو سبحانه مالككم

  
  )35(أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل ِإْن افْـتَـَريـُْتُه فـََعَليَّ ِإْجرَاِمي َوأَنَا بَرِيٌء ِممَّا ُجتْرُِموَن 
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إن كنـُت قـد افرتيـُت : افـرتى نـوح هـذا القـول؟ قـل هلـم: املشركون من قوم نوح بل أيقول هؤالء
وأنـا بـريء ِمـن  , وإذا كنُت صادقًا فأنتم اجملرمون اآلمثـون, ذلك على اهللا فعليَّ وحدي إمث ذلك

  .كفركم وتكذيبكم وإجرامكم

  
  ) 36(َقْد آَمَن َفال تـَْبَتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن َوأُوِحَي ِإَىل نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإالَّ َمْن  

أنه لن يـؤمن , لـمَّا حق على قومه العذاب -عليه السالم-وأوحى اهللا سبحانه وتعاىل إىل نوح 
  .فال حتزن يا نوح على ما كانوا يفعلون, باهللا إال َمن قد آمن ِمن قبل

  
  )37(ا َوال ُختَاِطْبِين ِيف الَِّذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغَرُقوَن َواْصَنْع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِينَ 

وال تطلــب مــين , واصــنع الســفينة مبــرأى منَّــا وبأمرنــا لــك ومعونتنــا، وأنــت يف حفظنــا وكالءتنــا
م مغرقــون بالطوفــان, إمهــال هــؤالء الــذين ظلمــوا أنفســهم مــن قومــك بكفــرهم ويف اآليــة . فــإ

  .عاىل على ما يليق به سبحانهإثبات صفة العني هللا ت

  
َخُر ِمْنُكْم  َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنسْ  

  )38(َكَما َتْسَخُروَن 

ــ, ويصــنع نــوح الســفينة إن : قــال هلــم نــوح, هوكلَّمــا مــر عليــه مجاعــة مــن كــرباء قومــه ســخروا من
فإنـا نسـخر مـنكم غـًدا عنـد الغـرق كمـا تسـخرون , تسخروا منا اليوم جلهلكم بصدق وعـد اهللا

  .منا

  
  ) 39(َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه َوحيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم  



www.islamguiden.com 

 451

, نيا عــذاب اهللا الــذي يُهينــهمــن الــذي يأتيــه يف الــد: فســوف تعلمــون إذا جــاء أمــر اهللا بــذلك
  وينزل به يف اآلخرة عذاب دائم ال انقطاع له؟

  
ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجـْنيِ اثـْنَــْنيِ َوَأْهلَـَك ِإالَّ َمـنْ   َسـَبَق َعَلْيـِه َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ

  )40(ِإالَّ قَِليٌل اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه 

وهـو املكـان -ونبع املاء بقوة مـن التنـور , حىت إذا جاء أمرنا بإهالكهم كما َوعْدنا نوًحا بذلك
امحل يف السفينة من كل نوع من أنواع : قلنا لنوح, عالمة على جميء العذاب -الذي خيبز فيه

لقــول ممــن مل يــؤمن بــاهللا  إال َمــن ســبق علــيهم ا, وامحــل فيهــا أهــل بيتــك, احليوانــات ذكــرًا وأنثــى
ومــا آمــن معــه إال قليــل مــع طــول املــدة , وامحــل فيهــا مــن آمــن معــك مــن قومــك, كابنــه وامرأتــه
  .واملقام فيهم

  
  )41(َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها بِِاْسِم اللَِّه َجمْرَاَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم  

وباسـم اهللا , باسم اهللا يكون جريهـا علـى وجـه املـاء, فينةاركبوا يف الس: وقال نوح ملن آمن معه
ـم , إن ريب َلغفور ذنوب من تاب وأنـاب إليـه مـن عبـاده. يكون منتهى سريها وُرسوُّها رحـيم 

م بعد التوبة   .أن يعذ

  
َينَّ ارَْكـْب َمَعنَـا َوال َتُكـْن َوِهَي َجتْرِي ِِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلِبَـاِل َونَـاَدى نُـوٌح ابـْنَـُه وََكـاَن ِيف َمْعـزٍِل يَـا بـُـ 

  )42(َمَع اْلَكاِفرِيَن 

م يف موج يعلو ويرتفع حىت يصري كاجلبال يف علوها وكـان يف -ونادى نـوح ابنـه , وهي جتري 
وال تكــن مــع , يــا بــين اركــب معنــا يف الســفينة: فقــال لــه -مكــاٍن َعــَزل فيــه نفســه عــن املــؤمنني

  .الكافرين باهللا فتغرق
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آِوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمْن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمـِر اللَّـِه ِإالَّ َمـْن َرِحـَم َوَحـاَل قَاَل سَ  
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمْن اْلُمْغَرِقَني    )43(بـَيـْ

انع ال مـ: فأجابـه نـوح, فيمنعـين مـن الغـرق, سأجلأ إىل جبل أحتصَّـن بـه مـن املـاء: قال ابن نوح
فآِمْن , اليوم من أمر اهللا وقضائه الذي قد نزل باخللق من الغرق واهلالك إال َمن رمحه اهللا تعاىل

  .فكان من املغرقني اهلالكني, وحال املوج املرتفع بني نوح وابنه, واركب يف السفينة معنا

  
ُء َوُقِضـَي اَألْمـُر َواْسـتَـَوْت َعلَـى اْجلُـوِديِّ َوِقيَل يَا أَْرُض ابـَْلِعي َمـاَءِك َويَاَمسَـاُء أَْقِلعِـي َوِغـيَض اْلَمـا 

  )44(َوِقيَل بـُْعداً لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

ويـــا مســـاء أمســـكي عـــن , يـــا أرض اشـــريب مـــاءك: -بعـــد هـــالك قـــوم نـــوح -وقـــال اهللا لـــألرض 
ـــالك قـــوم نـــوح, ونقـــص املـــاء ونضـــب, املطـــر ورســـت الســـفينة علـــى جبـــل , وُقضـــي أمـــر اهللا 

  .ومل يؤمنوا به, هالًكا وبعًدا للقوم الظاملني الذين جتاوزوا حدود اهللا: وقيل, اجلوديِّ 

  
  )45(َونَاَدى نُوٌح َربَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني  

وإن ابـين هــذا , ن الغـرق واهلـالكرب إنـك وَعـْدتين أن تنجيــين وأهلـي مـ: ونـادى نـوح ربـه فقـال
  .وأنت أحكم احلاكمني وأعدهلم, وإن وعدك احلق الذي ال ُخْلف فيه, من أهلي

  
ــُر َصــاِلٍح فَــال َتْســأَْلِين َمــا لَــْيَس لَــَك بِــِه ِعْلــٌم ِإينِّ    قَــاَل يَــا نُــوُح ِإنَّــُه لَــْيَس ِمــْن َأْهِلــَك ِإنَّــُه َعَمــٌل َغيـْ

  )46(اْجلَاِهِلَني َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن 

وذلـــك ; يـــا نـــوح إن ابنـــك الـــذي هلـــك لـــيس مـــن أهلـــك الـــذين وعـــدتك أن أجنـــيهم: قـــال اهللا
ـاك أن تسـألين أمـرًا ال علـم لـك بـه, وعمله عمال غري صاحل, بسبب كفره إين أعظـك , وإين أ

  .لئال تكون من اجلاهلني يف مسألتك إياي عن ذلك
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ــــْرَمحِْين َأُكــــْن ِمــــْن قَــــاَل َربِّ ِإينِّ َأُعــــوُذ بِــــَك أَ   ْن َأْســــأََلَك َمــــا لَــــْيَس ِيل بِــــِه ِعْلــــٌم َوِإالَّ تـَْغِفــــْر ِيل َوتـَ

  )47(اْخلَاِسرِيَن 

وإن مل تغفــر يل , يــا رب إين أعتصــم وأســتجري بــك أن أســألك مــا لــيس يل بــه علــم: قــال نــوح
  .أكن من الذين َغَبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا, وترمحين برمحتك, ذنيب

  
ـِقي  ُهْم َل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّـا َوبـَرََكـاٍت َعَلْيـَك َوَعلَـى أَُمـٍم ِممـَّْن َمَعـَك َوأَُمـٌم َسـُنَمتـُِّعُهْم ُمثَّ َميَسُّ

  )48(ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم 

يــا نــوح اهــبط مــن الســفينة إىل األرض بــأمن وســالمة منَّــا وبركــات عليــك وعلــى أمــم : قــال اهللا
إىل أن يبلغــوا , أمــم ومجاعــات مــن أهــل الشــقاء ســنمتعهم يف احليــاة الــدنياوهنــاك . ممــن معــك
  .مث يناهلم منا العذاب املوجع يوم القيامة, آجاهلم

  
 تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك َما ُكنَت تـَْعَلُمَهـا أَنْـَت َوال قـَْوُمـَك ِمـْن قـَْبـِل َهـَذا فَاْصـِربْ ِإنَّ  

  )49(لِْلُمتَِّقَني  اْلعاِقَبةَ 

عـــن نـــوح وقومـــه هـــي مـــن أخبـــار الغيـــب  -أيهـــا الرســـول-تلـــك القصـــة الـــيت قصصـــناها عليـــك 
فاصــرب علــى , مــا كنــت تعلمهــا أنــت وال قومــك ِمــن قبــل هــذا البيــان, الســالفة، نوحيهــا إليــك

ة إن العاقبـة الطيبـة يف الـدنيا واآلخـر , كما صرب األنبياء من قبل, تكذيب قومك وإيذائهم لك
  .للمتقني الذين خيشون اهللا

  
ـــ  ـــُتْم ِإالَّ ُمْفتَـ ـــرُُه ِإْن أَنـْ ـــْوِم اْعبُـــُدوا اللَّـــَه َمـــا َلُكـــْم ِمـــْن ِإلَـــٍه َغيـْ ُروَن َوِإَىل َعـــاٍد َأَخـــاُهْم ُهـــوداً قَـــاَل يَـــا قـَ
)50(  
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لـيس لكـم مـن إلـه يسـتحق , يـا قـوم اعبـدوا اهللا وحـده: وأرسلنا إىل عاد أخاهم هوًدا، قـال هلـم
  .فما أنتم إال كاذبون يف إشراككم باهللا, ة غريه جل وعال، فأخلصوا له العبادةالعباد

  
  )51(يَا قـَْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِين أََفال تـَْعِقُلوَن  

مـا , األوثـان أجـرًايا قوم ال أسـألكم علـى مـا أدعـوكم إليـه مـن إخـالص العبـادة هللا وتـرك عبـادة 
  أجري على دعويت لكم إال على اهللا الذي خلقين، أفال تعقلون فتميِّزوا بني احلق والباطل؟

  
ـَماَء َعلَـْيُكْم ِمـْدرَاراً َويَـزِدُْكْم قـُـوًَّة إِ   َىل قـُـوَِّتُكْم َوال َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيـِه يـُْرِسـْل السَّ

  )52(لَّْوا ُجمْرِِمَني تـَتَـوَ 

فــإنكم إن فعلــتم ذلــك يرســل , مث توبــوا إليــه مــن ذنــوبكم, ويــا قــوم اطلبــوا مغفــرة اهللا واإلميــان بــه
فتكثـــر خـــرياتكم، ويـــزدكم قـــوة إىل قـــوتكم بكثـــرة ذريـــاتكم وتتـــابع , املطـــر علـــيكم متتابًعـــا كثـــريًا

  .امكموال تُعرضوا عما دعوتكم إليه مصرِّين على إجر , النِّعم عليكم

  
  )53(قَاُلوا يَا ُهوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـَِّنٍة َوَما َحنُْن بَِتارِِكي آِهلَِتَنا َعْن قـَْوِلَك َوَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنَني  

ومـا حنـن بتـاركي آهلتنـا الـيت , يا هـود مـا جئتنـا حبجـة واضـحة علـى صـحة مـا تـدعونا إليـه: قالوا
  .قني لك فيما تدَّعيهوما حنن مبصدِّ , نعبدها من أجل قولك

  
رُِكوَن ِإْن نـَُقــوُل ِإالَّ اْعتَـــرَاَك بـَْعــُض آِهلَِتنَــا ِبُســوٍء قَــاَل ِإينِّ ُأْشــِهُد اللَّــَه َواْشــَهُدوا َأينِّ بَــرِيٌء ِممـَّـا ُتْشــ 
يعاً ُمثَّ ال تـُْنِظُروِن ) 54(   )55(ِمْن ُدونِِه َفِكيُدوِين مجَِ

ـاما نقول إال أن بعض آهلتنا أصابك جب يك عـن عباد إين ُأشـهد اهللا : قـال هلـم. نون بسبب 
, ِمــن دون اهللا مــن األنــداد واألصــنام, وُأشــهدكم علــى أنــين بــريء ممــا تشــركون, علــى مــا أقــول
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مث ال تــؤخروا ذلــك طرفــة , فــانظروا واجتهــدوا أنــتم وَمــن زعمــتم مــن آهلــتكم يف إحلــاق الضــرر يب
  .يصيبه منهم وال من آهلتهم أذىعني؛ ذلك أن هوًدا واثق كل الوثوق أنه ال 

  
ـــْن َدابَّـــٍة ِإالَّ ُهـــَو آِخـــٌذ بَِناِصـــَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلـــى ِصـــرَ   ـــا ِم ـــُت َعَلـــى اللَّـــِه َريبِّ َوَربُِّكـــْم َم ْل اٍط ِإينِّ تـَوَكَّ

  )56(ُمْسَتِقيٍم 

, رهفـال يصـيبين شـيء إال بـأم, إين توكلت على اهللا ريب وربكـم مالـك كـل شـيء واملتصـرف فيـه
وهـو يف , فليس من شيء يـِدبُّ علـى هـذه األرض إال واهللا مالكـه, وهو القادر على كل شيء

جيـــازي . أي عـــدل يف قضـــائه وشـــرعه وأمـــره, إن ريب علـــى صـــراط مســـتقيم. ســـلطانه وتصـــرفه
  .احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته

  
ْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َريبِّ قـَْوماً َغيـْرَُكْم َوال َتُضـرُّونَُه َشـْيئاً ِإنَّ فَِإْن تـََولَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه ِإلَ  

  )57(َريبِّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ 

فـــإن تُعرضـــوا عمـــا أدعـــوكم إليـــه مـــن توحيـــد اهللا وإخـــالص العبـــادة لـــه فقـــد أبلغـــتكم رســـالة ريب 
ويأيت بقوم آخـرين خيلفـونكم  وحيث مل تؤمنوا باهللا فسيهلككم, وقامت عليكم احلجة, إليكم

, إن ريب علـى كـل شـيء حفـيظ, وال تضـرونه شـيًئا, وخيلصـون هللا العبـادة, يف دياركم وأموالكم
  .فهو الذي حيفظين من أن تنالوين بسوء

  
َناُهْم ِمنْ   َنا ُهوداً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَجنَّيـْ   )58(َعَذاٍب َغِليٍظ  َوَلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجنَّيـْ

وجنَّينـاهم مـن , وملا جاء أمرنا بعذاب قوم هود جنَّينا منه هوًدا واملؤمنني بفضل منَّا عليهم ورمحة
  .عذاب شديد أحله اهللا بعاٍد فأصبحوا ال يُرى إال مساكُنهم

  
ْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتـَّبَـُعوا أَْمرَ     )59(ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد   َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َرِِّ
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وأطاعوا أمر كل مستكرب على اهللا ال يقبل احلق وال , وتلك عاد كفروا بآيات اهللا وعَصوا رسله
  .يُْذعن له

  
ـــ  ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة َأال ِإنَّ َعـــاداً َكَفـــُروا َربـَُّهـــْم َأال بـُْعـــداً ِلَعـــاٍد قـَ ـــًة َويـَ نـَْيا َلْعَن ْوِم ُهـــوٍد َوأُْتِبُعـــوا ِيف َهـــِذِه الـــدُّ
)60(  

بوا . وأُتبعوا يف هذه الـدنيا لعنـة مـن اهللا وسـخطًا منـه يـوم القيامـة ـم وكـذَّ أال إن عـاًدا جحـدوا ر
م; أال بـُْعًدا وهالًكا لعاد قوم هود. رسله   .بسبب شركهم وكفرهم نعمة ر

  
ـرُُه ُهـَو أَنَشـَأُكْم ِمـْن اَألْرِض َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلاً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما لَ   ُكْم ِمْن ِإلَـٍه َغيـْ

  )61(َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيٌب 

يا قوم اعبدوا اهللا وحده ليس لكـم مـن إلـه يسـتحق : فقال هلم, وأرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلًا
هـو الــذي بـدأ َخْلقكـم مــن األرض خبلـق أبــيكم , ل وعـال، فأخلصـوا لــه العبـادةالعبـادة غـريه جــ

ــارا هلــا, آدم منهــا . وارجعــوا إليــه بالتوبــة النصــوح, فاســألوه أن يغفــر لكــم ذنــوبكم, وجعلكــم ُعمَّ
  .جميب له إذا دعاه, ورغب إليه يف التوبة, إن ريب قريب ملن أخلص له العبادة

  
َهانَـا َأْن نـَْعبُـَد َمـا يـَْعبُـُد آبَاُؤنَـا َوِإنـَّنَـا َلِفـي َشـكٍّ قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد كُ   نَت ِفينَـا َمْرُجـّواً قـَْبـَل َهـَذا أَتـَنـْ

  ) 62(ِممَّا َتْدُعونَا ِإلَْيِه ُمرِيٍب 

لقد كنا نرجو أن تكون فينـا سـيًدا مطاًعـا قبـل هـذا القـول الـذي قلتـه : قالت مثود لنبيِّهم صاحل
بد اآلهلة اليت كـان يعبـدها آباؤنـا؟ وإننـا لفـي شـكٍّ مريـب ِمـن دعوتـك لنـا إىل أتنهانا أن نع, لنا

  .عبادة اهللا وحده

  
ِإْن َعَصـْيُتُه  قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكنُت َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوآتَاِين ِمْنُه َرْمحًَة َفَمْن يَنُصُرِين ِمْن اللَّـهِ 
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  )63(َر َختِْسٍري َفَما َتزِيُدوَنِين َغيْـ 

, يــا قــوم أخــربوين إن كنــت علــى برهــان مــن اهللا وآتــاين منــه النبــوة واحلكمــة: قــال صــاحل لقومــه
فمن الذي يدفع عين عقاب اهللا تعاىل إن عصيته فلم أبلِّغ الرسالة وأنصْح لكم؟ فمـا تزيـدونين 

  .غري تضليل وإبعاد عن اخلري

  
ـــُة اللَّـــِه َلُكـــ  ـــْوِم َهـــِذِه نَاَق ـــوَها ِبُســـوٍء فـََيْأُخـــذَُكْم َويَـــا قـَ ـــَذُروَها تَْأُكـــْل ِيف أَْرِض اللَّـــِه َوال َمتَسُّ ْم آيَـــًة َف

  )64(َعَذاٌب َقرِيٌب 

فاتركوهـا , ويا قوم هذه ناقة اهللا جعلها لكم حجة وعالمة تدلُّ على صدقي فيمـا أدعـوكم إليـه
إن فعلتم ذلـك يأخـذكم مـن  فإنكم, وال متسُّوها بَعْقر, تأكل يف أرض اهللا فليس عليكم رزقها

  .اهللا عذاب قريب من َعْقرها

  
ُر َمْكُذوٍب     )65(فـََعَقُروَها فـََقاَل َمتَتـَُّعوا ِيف َدارُِكْم َثالثََة أَيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغيـْ

فــإن العــذاب , اســتمتعوا حبيــاتكم يف بلــدكم ثالثــة أيــام: فقــال هلــم صــاحل, فكــذَّبوه وحنــروا الناقــة
  .ال بد من وقوعه, وذلك َوْعٌد من اهللا غري مكذوب, نازل بكم بعدها

  
َنا َصاِحلاً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوِمْن ِخـْزِي يـَْوِمئِـٍذ ِإنَّ َربـَّ  َك ُهـَو اْلَقـِويُّ فـََلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجنَّيـْ

  )66(اْلَعزِيُز 

ـالك مثـود جنينـا صـاحلًا والـذي وجنينـاهم مـن , ن آمنـوا معـه مـن اهلـالك برمحـة منـافلما جاء أمرنـا 
وِمـن قوتـه وعزتـه أن أهلـك , هو القوي العزيز -أيها الرسول-إن ربك . هوان ذلك اليوم وذلَّته

  .وجنَّى الرسل وأتباعهم, األمم الطاغية
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  ) 67(َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثَِني  

ـــة مثـــود الظـــاملني ـــارهم مـــوتى هامـــدين ســـاقطني علـــى , وأخـــذت الصـــيحة القوي فأصـــبحوا يف دي
  .وجوههم ال ِحرَاك هلم

  
  )68(َكَأْن َملْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأال ِإنَّ َمثُوَد َكَفُروا َربـَُّهْم َأال بـُْعداً لَِثُموَد 

م يف سرعة زواهلم وفنائهم مل يعيشوا فيها ـم وحججـهأال إن مثود جحدو . كأ أال . ا بآيـات ر
  !!فما أشقاهم وأذهلَّم, بـُْعًدا لثمود وطرًدا هلم من رمحة اهللا

  
َوَلَقـْد َجـاَءْت ُرُسـلَُنا ِإبـْــرَاِهيَم بِاْلُبْشـَرى قَـاُلوا َســالماً قَـاَل َسـالٌم َفَمـا لَبِــَث َأْن َجـاَء ِبِعْجـٍل َحِنيــٍذ  
)69(  

, سـالًما: فقـالوا, ويعقـوَب بعـده, جتـه بإسـحاقولقـد جـاءت املالئكـة إبـراهيم يبشـرونه هـو وزو 
  .فذهب سريًعا وجاءهم بعجل مسني مشويٍّ ليأكلوا منه, سالم: قال ردًّا على حتيتهم

  
ُهْم ِخيَفـًة قَــاُلوا ال َختَـْف ِإنَّــا أُْرِسـْلَنا إِ  ـا رََأى أَيْـِديـَُهْم ال َتِصــُل ِإلَْيـِه َنِكــَرُهْم َوأَْوَجـَس ِمــنـْ َىل قـَــْوِم فـََلمَّ

  )70(ُلوٍط 

أنكــر ذلـــك , فلمــا رأى إبـــراهيم أيــديهم ال َتِصـــل إىل العجــل الـــذي أتــاهم بـــه وال يــأكلون منـــه
: -ملـا رأت مـا بـإبراهيم مـن اخلـوف-قالـت املالئكـة , وأحـس يف نفسـه خيفـة وأضـمرها, منهم

  .ال َختَْف إنا مالئكة ربك أُرسلنا إىل قوم لوط إلهالكهم

  
  )71(ِحَكْت فـََبشَّْرنَاَها بِِإْسَحَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحَق يـَْعُقوَب َواْمَرأَتُُه قَاِئَمٌة َفضَ  
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ـــا ممـــا , كانـــت قائمـــة مـــن وراء الســـرت تســـمع الكـــالم  -ســـارة-وامـــرأة إبـــراهيم  فضـــحكت تعجًب
ــا ســتلد ِمــن زوجهــا إبــراهيم ولــًدا يســمى إســحاق, مسعــت , فبشــرناها علــى ألســنة املالئكــة بأ

  .وهو يعقوب, بعد إسحاق حفيد منه وسيكون هلا, وسيعيش ولدها

  
  )72(قَاَلْت يَا َويـَْلَتا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب  

وهـذا زوجـي , يا ويلتا كيف يكون يل ولد وأنا عجوز: قالت سارة ملا ُبشِّرت بإسحاق متعجبة
لولـــد ِمـــن مثلـــي ومثـــل زوجـــي مـــع كـــرب الســـن َلشـــيء يف حـــال الشـــيخوخة والكـــرب؟ إن إجنـــاب ا

  .عجيب

  
يٌد جمَِيٌد     )73(قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر اللَِّه َرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت ِإنَُّه محَِ

بيـــت  أتعجبـــني مـــن أمــر اهللا وقضـــائه؟ رمحــة اهللا وبركاتـــه علـــيكم معشــر أهـــل: قالــت الرســـل هلــا
  .ذو َجمْد وعظمة فيها, إنه سبحانه وتعاىل محيد الصفات واألفعال. النبوة

  
  )74(فـََلمَّا َذَهَب َعْن ِإبـْرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُجيَاِدلَُنا ِيف قـَْوِم ُلوٍط  

وجاءتـــه البشـــرى , فلمـــا ذهـــب عـــن إبـــراهيم اخلـــوف الـــذي انتابـــه لعـــدم أكـــل الضـــيوف الطعـــام
  .ظلَّ جيادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهالكهم, سحاق ويعقوببإ

  
  )75(ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َحلَِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيٌب  

تائـــب , كثـــري التضـــرع إىل اهللا والـــدعاء لـــه, إن إبـــراهيم كثـــري احللـــم ال حيـــب املعاجلـــة بالعقـــاب
  .يرجع إىل اهللا يف أموره كلها
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ُر َمْرُدوٍد يَا ِإبـْرَاِهي    )76(ُم َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوِإنـَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغيـْ

فإنـه ; يا إبراهيم أعرض عن هـذا اجلـدال يف أمـر قـوم لـوط والتمـاس الرمحـة هلـم: قالت رسل اهللا
الكهـم, قد حق عليهم العذاب ـ, وجـاء أمـر ربـك الـذي قـدَّره علـيهم  ـم عـذاب وإ م نـازل 

  .من اهللا غري مصروف عنهم وال مدفوع

  
  )77(َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطاً ِسيَء ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرعاً َوقَاَل َهَذا يـَْوٌم َعِصيٌب  

ــم رســل ; وملــا جــاءت مالئكتنــا لوًطــا ســاءه جميــئهم واغــتمَّ لــذلك وذلــك ألنــه مل يكــن يعلــم أ
  .هذا يوم بالء وشدة: وقال, من قومهفخاف عليهم , اهللا

  
نَّ َأْطَهـُر َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قـَْبُل َكانُوا يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت قَاَل يَا قـَْوِم َهـُؤالِء بـَنَـاِيت ُهـ 

  )78(يٌد َلُكْم فَاتـَُّقوا اللََّه َوال ُختُْزوِين ِيف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرشِ 

وكــانوا ِمــن قبــل جميــئهم يــأتون الرجــال , وجــاء قــوُم لــوط يســرعون املشــي إليــه لطلــب الفاحشــة
, هـــؤالء بنـــايت تـََزوَّجـــوهن فهـــنَّ أطهـــر لكـــم ممـــا تريـــدون: فقـــال لـــوط لقومـــه, شـــهوة دون النســـاء

ين وال تفضـــحو , فاخشـــوا اهللا واحـــذروا عقابـــه, ألن نـــيب األمـــة مبنزلـــة األب هلـــم; ومســـاهن بناتـــه
فيحــول , ينهــى مــن أراد ركــوب الفاحشــة, ألــيس مــنكم رجــل ذو رشــد, باالعتــداء علــى ضــيفي

  بينهم وبني ذلك؟

  
  )79(قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِيف بـََناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنََّك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد  

وإنـك لـتعلم , أو رغبـة لقد علمَت من قبُل أنه ليس لنا يف النساء من حاجـة: قال قوم لوط له
  .أي ال نريد إال الرجال وال رغبة لنا يف نكاح النساء, ما نريد
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  )80(قَاَل َلْو َأنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة أَْو آِوي ِإَىل رُْكٍن َشِديٍد  

أو أرَكــن إىل عشــرية , لــو أن يل بكــم قــوة وأنصــارًا معــي: قــال هلــم حــني أبــوا إال فعــل الفاحشــة
  .ْلُت بينكم وبني ما تريدونحلَُ , متنعين منكم

  
ْنُكْم قَاُلوا يَا لُـوُط ِإنـَّا ُرُسـُل َربـَِّك لَـْن َيِصـُلوا ِإلَْيـَك َفَأْسـِر بَِأْهلِـَك ِبِقطْـٍع ِمـْن اللَّْيـِل َوال يـَْلَتِفـْت ِمـ 

  )81(َس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّْبُح أَلَيْ 

ـم لـن يصـلوا إليـك, يـا لـوط إنـَّا رسـل ربـك أَْرَسـَلنا إلهـالك قومـك: قالت املالئكة فـاخرج , وإ
لـئال يـرى العـذاب ; وال يلتفـت مـنكم أحـد وراءه, من هذه القرية أنـت وأهلـك ببقيـة مـن الليـل

إن , أصـاب قومـك مـن اهلـالكلكنَّ امرأتك اليت خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما , فيصيبه
  .وهو موعد قريب احللول, موعد هالكهم الصبح

  
يٍل َمْنُضـــوٍد   ـــْن ِســـجِّ ـــا ِحَجـــارًَة ِم َه ـــا َســـاِفَلَها َوأَْمَطْرنَـــا َعَليـْ ـــا َعالِيَـَه َـــا َجَعْلَن ـــا َجـــاَء أَْمرُن ) 82(فـََلمَّ

  )83(ُمَسوََّمًة ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمْن الظَّاِلِمَني بَِبِعيٍد 

م جعلنا عايل قريتهم اليت كانوا يعيشون فيها سافلها فقلبناها , فلما جاء أمرنا بنزول العذاب 
معلَّمــة , قــد ُصــفَّ بعضــها إىل بعــض متتابعــة, وأمطرنــا علــيهم حجــارة مــن طــني متصــلِّب متــني
قـوم  وما هذه احلجارة اليت أمطرها اهللا على, عند اهللا بعالمة معروفة ال تشاِكل حجارة األرض

ديد لكل عاص متمرِّد على اهللا. لوط من كفار قريش ببعيد أن ُميَْطروا مبثلها   .ويف هذا 

  
ــرُُه َوال تَنُقُصــوا اْلِمكْ   ــْوِم اْعبُــُدوا اللَّــَه َمــا َلُكــْم ِمــْن ِإلَــٍه َغيـْ َيــاَل َوِإَىل َمــْدَيَن َأَخــاُهْم ُشــَعْيباً قَــاَل يَــا قـَ

  )84(ْريٍ َوِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط َواْلِميزَاَن ِإينِّ أَرَاُكْم ِخبَ 

ليس لكم ِمن إله يسـتحق , يا قوم اعبدوا اهللا وحده: فقال, أخاهم شعيًبا" مدين"وأرسلنا إىل 
ــــادة، وال تنقصــــوا النــــاس حقــــوقهم يف مكــــاييلهم  ــــه العب ــــادة غــــريه جــــل وعــــال، فأخلصــــوا ل العب
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 -بســبب إنقــاص املكيــال وامليــزان-وإين أخــاف علــيكم , عــيش إين أراكــم يف َســَعة, ومــوازينهم
  .عذاب يوم حييط بكم

  
ِض َويَـــا قـَـــْوِم أَْوفُـــوا اْلِمْكيَـــاَل َواْلِميـــزَاَن بِاْلِقْســـِط َوال تـَْبَخُســـوا النَّـــاَس َأْشـــَياَءُهْم َوال تـَْعثـَـــْوا ِيف اَألرْ  

  )85(ُمْفِسِديَن 

وال تسـريوا , وال تـُْنِقصوا الناس حقهم يف عموم أشـيائهم, دلويا قوم أتـمُّوا املكيال وامليزان بالع
  .يف األرض تعملون فيها مبعاصي اهللا ونشر الفساد

  
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيٍظ     )86(بَِقيَُّة اللَِّه َخيـْ

خري لكم مــمَّا تأخذونـه بـالتطفيف إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل وامليزان من الربح احلالل 
ومــا أنــا علــيكم برقيــب , فــامتثلوا أمــره, إن كنــتم تؤمنــون بــاهللا حقــا, وحنــوه مــن الكســب احلــرام
  .أحصي عليكم أعمالكم

  
ُرَك َما يـَْعبُـُد آبَاُؤنَـا أَْو َأْن نـَْفَعـَل ِيف أَْمَوالِنَـا َمـ  ا َنَشـاُء ِإنـََّك قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـْ

  )87(ألَْنَت اْحلَِليُم الرَِّشيُد 

يا شـعيب أهـذه الصـالة الـيت تـداوم عليهـا تـأمرك بـأن نـرتك مـا يعبـده آباؤنـا مـن األصـنام : قالوا
-أو أن منتنع عن التصرف يف كسب أموالنـا مبـا نسـتطيع مـن احتيـال ومكـر؟ وقـالوا , واألوثان

  .دإنك ألنت احلليم الرشي: -استهزاًء به

  
َخــاِلَفُكْم قَـاَل يَــا قـَـْوِم أَرَأَيـْــُتْم ِإْن ُكنـُت َعلَــى بـَيـِّنَـٍة ِمــْن َريبِّ َوَرَزقَـِين ِمْنــُه رِْزقـاً َحَســناً َوَمـا أُرِيــُد َأْن أُ  

ْلـُت َوِإلَْيـِه ِإَىل َما أَنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اِإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَّـِه َعلَ  ْيـِه تـَوَكَّ
  )88(أُنِيُب 
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يا قوم أرأيتم إن كنت على طريـق واضـح مـن ريب فيمـا أدعـوكم إليـه مـن إخـالص : قال شعيب
اكم عنه من إفساد املال, العبادة له ورزقين منه رزقًا واسًعا حالال طيًبا؟ وما أريـد أن , وفيما أ

يتكم عنه ـاكم عنـه إال إصـالحكم قَـْدر وما أريـد ف, أخالفكم فأرتكب أمرًا  يمـا آمـركم بـه وأ
علــــى اهللا , إال بـــاهللا -يف إصــــابة احلـــق وحماولـــة إصـــالحكم-ومـــا تـــوفيقي , طـــاقيت واســـتطاعيت

  .وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة واإلنابة

  
ْو قـَـْوَم ُهـوٍد أَْو قـَـْوَم َصـاِلٍح َويَا قـَْوِم ال َجيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصـاَب قـَـْوَم نُـوٍح أَ  

  )89(َوَما قـَْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم بَِبِعيٍد 

ويا قوم ال حتملنَّكم عداويت وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العنـاد واإلصـرار علـى مـا 
فيصــيبكم مثــُل مــا أصــاب قــوم نــوح أو قــوم هــود أو قــوم صــاحل مــن , أنــتم عليــه مــن الكفــر بــاهللا

م من العذاب ببعيدين عنكم ال يف الدار وال يف الزمان, اهلالك   .وما قوم لوط وما حلَّ 

  
  )90(َواْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدوٌد  

إن ريبِّ رحــيم كثــري . مث ارجعــوا إىل طاعتــه واســتمروا عليهــا, واطلبــوا مــن ربِّكــم املغفــرة لــذنوبكم
ويف اآليـة إثبـات صـفة الرمحـة واملـودة هللا . يرمحـه ويقبـل توبتـه, واحملبة ملـن تـاب إليـه وأنـاب املودة
  .كما يليق به سبحانه, تعاىل

  
َوَمـا أَنْـَت قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكِثرياً ِممَّا تـَُقوُل َوِإنـَّا لَنَــرَاَك ِفينَـا َضـِعيفاً َولَـْوال َرْهطُـَك َلَرَمجْنَـاَك  
َنا ِبَعزِيٍز عَ    )91(َليـْ

ــراك فينــا ضــعيًفا لســت مــن الكــرباء وال مــن , يــا شــعيب مــا نفقــه كثــريًا ممــا تقــول: قــالوا وإننــا لَن
، ولـيس -وكـان رهطـه مـن أهـل ملـتهم-ولوال مراعاة عشريتك لقتلناك َرْمجا باحلجـارة , الرؤساء

  .لك َقْدر واحرتام يف نفوسنا
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ــْوِم أََرْهِطــي َأَعــزُّ   ــاَل يَــا قـَ ــيٌط  َق ــوَن حمُِ َــا تـَْعَمُل ــْم ِظْهرِيّــاً ِإنَّ َريبِّ ِمب ــْيُكْم ِمــْن اللَّــِه َواختََّــْذُمتُوُه َورَاءَُك َعَل
)92(  

, يا قوم أعشرييت أعزُّ وأكرم عليكم من اهللا؟ ونبذمت أمـر ربكـم فجعلتمـوه خلـف ظهـوركم: قال
فـى عليـه مـن أعمـالكم مثقـال ال خي, إن ريب مبـا تعملـون حمـيط, ال تأمترون به وال تنتهـون بنهيـه

  .وسيجازيكم عليها عاجال وآجال, ذرة

  
ـــْوِم اْعَملُــوا َعلَـــى َمَكـــانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمــٌل َســـْوَف تـَْعَلُمـــوَن َمــْن يَْأتِيـــِه َعـــَذاٌب ُخيْزِيــِه َوَمـــْن ُهـــَو    َويَــا قـَ

  )93(َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإينِّ َمَعُكْم َرِقيٌب 

إين عامـل مثـابر علـى طـريقيت ومـا , تسـتطيعون علـى طـريقتكم وحـالتكمويا قوم اعملوا كل مـا 
وَمـــن منـــا  , ســـوف تعلمـــون َمـــن منـــا يأتيـــه عـــذاب يذلُّـــه, وهبـــين ريب ِمـــن دعـــوتكم إىل التوحيـــد

ديــد . أنــا أم أنــتم؟ وانتظــروا مــا ســيحل بكــم إين معكــم مــن املنتظــرين, كــاذب يف قولــه وهــذا 
  .شديد هلم

  
ـــا َجـــاَء أَْمرُ   ـــْيَحُة َوَلمَّ ـــُه ِبَرْمحَـــٍة ِمنَّـــا َوَأَخـــَذْت الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا الصَّ ـــوا َمَع ـــا ُشـــَعْيباً َوالَّـــِذيَن آَمُن َن نَـــا َجنَّيـْ

  )94(َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثَِني 

وأخــذت , وملــا جــاء أمرنــا بــإهالك قــوم شــعيب جنَّينــا رســولنا شــعيًبا والــذين آمنــوا معــه برمحــة منــا
فأصـبحوا يف ديـارهم بـاركني علـى رَُكـبهم ميتـني , فـأهلكتهم, الصيحة مـن السـماءالذين ظلموا 
م   .ال ِحرَاك 

  
  )95(َكَأْن َملْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأال بـُْعداً ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َمثُوُد   
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  -إذ أهلكهــا اهللا وأخزاهــا-" مــدين"أال بُعــًدا لـــ . كــأن مل يقيمــوا يف ديــارهم وقًتــا مــن األوقــات
  .فقد اشرتكت هاتان القبيلتان يف البعد واهلالك, كما بَِعدت مثود

  
  )96(َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني  

ا  -بقلب صحيح-ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبني ملن عاينها وتأملها  أ
  .ى الربوبية دونه سبحانه وتعاىلوَكِذِب كلِّ من ادَّع, تدل على وحدانية اهللا

  
  )97(ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فَاتـَّبَـُعوا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد  

, فكفــر فرعــون وأمــر قومــه أن يتبعــوه, أرســلنا موســى إىل فرعــون وأكــابر أتباعــه وأشــراف قومــه
وإمنـا هــو جهـل وضــالل , رشــد وال هـدى ولـيس يف أمــر فرعـون, وخـالفوا أمــر موسـى, فأطـاعوه

  .وكفر وعناد

  
  )98(يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهْم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد  

  .وقُبح املدخل الذي يدخلونه, يـَْقُدم فرعون قومه يوم القيامة حىت يدخلهم النار

  
  )99(َويـَْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفوُد  َوأُْتِبُعوا ِيف َهِذِه َلْعَنةً  

ويــوم , وأتـبعهم اهللا يف هــذه الـدنيا مــع العـذاب الــذي عجَّلــه هلـم فيهــا مـن الغــرق يف البحـر لعنــةً 
وبــئس مــا اجتمــع هلــم وتــراَدف علــيهم مــن عــذاب , القيامــة كــذلك لعنــة أخــرى بإدخــاهلم النــار

  .ولعنة الدنيا واآلخرة, اهللا

  
َها قَاِئٌم َوَحِصيٌد ذَ     )100(ِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلُقَرى نـَُقصُُّه َعَلْيَك ِمنـْ
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ومــن , مــن أخبــار القــرى الــيت أهلكنــا أهلهــا خنــربك بــه -أيهــا الرســول-ذلــك الــذي ذكرنــاه لــك 
  .فلم يـَْبق منه شيء, ومنها ما قد حمَُِيْت آثاره, تلك القرى ما له آثار باقية

  
ُهْم آِهلـَـتـُُهْم الَّــِيت  َوَمــا ظََلْمَنــاُهمْ   ُهْم آِهلـَـتـُُهْم َفَمــا َأْغَنــْت َعــنـْ َوَلِكــْن ظََلُمــوا أَنُفَســُهْم َفَمــا َأْغَنــْت َعــنـْ

َر تـَْتِبيٍب    )101(َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيـْ

ولكن ظلموا أنفسهم بشـركهم وإفسـادهم يف , ونهوما كان إهالكهم بغري سبب وذنب يستحق
ا ويطلبــون منهــا أن تــدفع عــنهم الضــر لـــمَّا جــاء , األرض فمــا نفعــتهم آهلــتهم الــيت كــانوا يــدُعو

م م آهلتهم غري تدمري وإهالك وخسران, أمر ربك بعذا   .وما زاد

  
  )102(ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد وََكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة  

آخذ غـريهم ِمـن , وكما أخذُت أهل القرى الظاملة بالعذاب ملخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي
إنَّ َأْخــــذه . أهــــل القــــرى إذا ظلمــــوا أنفســــهم بكفــــرهم بــــاهللا ومعصــــيتهم لــــه وتكــــذيبهم لرســــله

  .بالعقوبة ألليم موجع شديد

  
َــًة ِلَمــنْ  ــْوٌم َمْشــُهوٌد  ِإنَّ ِيف َذِلــَك آلي ــَك يـَ ــُه النَّــاُس َوَذِل َخــاَف َعــَذاَب اآلِخــَرِة َذِلــَك يـَــْوٌم َجمُْمــوٌع َل

)103 (  

, إن يف أخذنا ألهل القرى السابقة الظاملة لعربًة وعظة ملن خاف عقاب اهللا وعذابه يف اآلخـرة
  .مويشهده اخلالئق كله, ذلك اليوم الذي ُجيمع له الناس مجيًعا للمحاسبة واجلزاء

  
  )104(َوَما نـَُؤخِّرُُه ِإالَّ َألَجٍل َمْعُدوٍد 
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ال تزيد وال تنقص عن تقـديرنا , وما نؤخر يوم القيامة عنكم إال النتهاء مدة معدودة يف علمنا
  .هلا حبكمتنا

  
ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد     )105(يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِِه َفِمنـْ

ــا, لقيامــةيــوم يــأيت يــوم ا وســعيد , فمــنهم شــقي متســحق للعــذاب, ال تــتكلم نفــس إال بــإذن ر
  .متفضَّل عليه بالنعيم

  
َخالِـِديَن ِفيَهـا َمـا َداَمـْت السَّـَمَواُت )106(َفَأمَّا الَِّذيَن َشـُقوا َفِفـي النَّـاِر َهلُـْم ِفيَهـا َزفِـٌري َوَشـِهيٌق  

  ) 107(َك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربَّ 

م وسوء أعماهلم هلم فيها من شدة , فالنار مستقرهم, فأما الذين َشُقوا يف الدنيا لفساد عقيد
مـاكثني يف النـار أبـًدا مـا , ومهـا أشـنع األصـوات وأقبحهـا, ما هم فيـه مـن العـذاب زفـري وشـهيق

م وال ينتهي, دامت السموات واألرض إال ما شاء ربـك , بل هو دائم مؤكَّد, فال ينقطع عذا
فعَّـال ملـا  -أيهـا الرسـول-إن ربـك . من إخـراج عصـاة املوحـدين بعـد مـدَّة مـن مكـثهم يف النـار

  .يريد

  
ـــَمَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َمـــا َشـــاَء َربُّـــَك  َوأَمَّـــا الَّـــِذيَن ُســـِعُدوا َفِفـــي اْجلَنَّـــِة َخالِـــِديَن ِفيَهـــا َمـــا َداَمـــْت السَّ

َر َجمُْذوٍذ  َعطَاءً    )108(َغيـْ

إال , وأما الذين رزقهم اهللا السعادة فيـدخلون اجلنـة خالـدين فيهـا مـا دامـت السـموات واألرض
م يبقـون يف النـار فـرتة مـن الــزمن, وهـم عصـاة املوحــدين, الفريـق الـذي شـاء اهللا تـأخريه مث , فـإ

عداء يف اجلنــة عطــاء غــري ويعطــي ربــك هــؤالء الســ, خيرجــون منهــا إىل اجلنــة مبشــيئة اهللا ورمحتــه
  .مقطوع عنهم

  



www.islamguiden.com 

 468

ــُل َوِإنَّــا َلُموَ   ــُد آبَــاُؤُهْم ِمــْن قـَْب ــُدوَن ِإالَّ َكَمــا يـَْعُب ــُد َهــُؤالِء َمــا يـَْعُب َــٍة ِممَّــا يـَْعُب فُّــوُهْم َفــال َتُكــْن ِيف ِمْري
َر َمنُقوٍص    )109(َنِصيبَـُهْم َغيـْ

مـا يعبـدون , املشركون مـن قومـك يف شك من بطالن ما يعبد هؤالء -أيها الرسول-فال تكن 
. وإنــا ملوفــوهم مــا وعــدناهم تامــا غــري منقــوص, مــن األوثــان إال مثــل مــا يعبــد آبــاؤهم مــن قبــل

  . وهذا توجيه جلميع األمة، وإن كان لفظه موجًها إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم

  
َنــا ُموَســى اْلِكَتــاَب فَــاْخُتِلَف ِفيــِه َولَــْوال كَ   ــنَـُهْم َوِإنـَُّهــْم َوَلَقــْد آتـَيـْ ِلَمــٌة َســبَـَقْت ِمــْن َربِّــَك َلُقِضــَي بـَيـْ

  )110(َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب 

فــآمن بــه مجاعــة وكفــر بــه آخــرون  , فــاختلف فيــه قومــه, ولقــد آتينــا موســى الكتــاب وهــو التــوراة
ـم, ولوال كلمة سبقت من ربك بأنه ال يعجل خللقـه العـذاب. كما فعل قومك بالقرآن  حلـلَّ 

أيهـا -وإن الكفـار مـن اليهـود واملشـركني . يف دنياهم قضاء اهللا بإهالك املكذِّبني وجناة املـؤمنني
  .مريب -من هذا القرآن-لفي شك  -الرسول

  
  )111(َوِإنَّ ُكالًّ َلمَّا لَيـَُوفـِّيَـنـَُّهْم َربَُّك َأْعَماَهلُْم ِإنَُّه ِمبَا يـَْعَمُلوَن َخِبٌري  

أخبــارهم ليــوفينهم ربــك  -أيهــا الرســول-ملختلفــني الــذين ذكرنــا لــك وإن كــل أولئــك األقــوام ا
إن ربــك مبـا يعمــل هــؤالء املشــركون , وإن شـرًا فشــر, إن خــريًا فخــري, جـزاء أعمــاهلم يــوم القيامـة

ديد ووعيد هلم. ال خيفى عليه شيء من عملهم, خبري   .ويف هذا 

  
  )112(َتْطَغْوا ِإنَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري  فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال 

, وال تتجـاوزوا مـا حـدَّه اهللا لكـم, كمـا أمـرك ربـك أنـت ومـن تـاب معـك  -أيها النيب-فاستقم 
  .وسيجازيكم عليها, ال خيفى عليه شيء منها, إن ربَّكم مبا تعملون من األعمال كلها بصري
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ــاَء ُمثَّ ال تُنَصــُروَن َوال تـَرَْكُنــوا ِإَىل الَّــِذيَن ظََلُمــ  ــُكْم النَّــاُر َوَمــا َلُكــْم ِمــْن ُدوِن اللَّــِه ِمــْن أَْولَِي وا فـََتَمسَّ
)113(  

, وما لكم من دون اهللا من ناصر ينصـركم, فتصيبكم النار, وال متيلوا إىل هؤالء الكفار الظلمة
  .ويتوىل أموركم

  
اِكرِيَن  َوأَِقْم الصَّالَة َطَرِيف النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمنْ   اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكـَرى لِلـذَّ
)114(  

ويف ســـاعات مـــن , علـــى أمتِّ وجـــه طَـــَرَيف النهـــار يف الصـــباح واملســـاء -أيهـــا النـــيب-وأدِّ الصـــالة 
الصـالة وبيـان أن واألمـر بإقامـة , إنَّ ِفْعـَل اخلـريات يكفِّـر الـذنوب السـالفة وميحـو آثارهـا. الليل

ا وتذكر, احلسنات يذهنب السيئات   .موعظة ملن اتعظ 

  
  )115(َواْصِربْ فَِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني  

فـإن اهللا ال ; وعلـى مـا تـَْلقـى مـن األذى مـن مشـركي قومـك, علـى الصـالة -أيها النيب-واصرب 
  .يضيع ثواب احملسنني يف أعماهلم

  
َهْوَن َعـْن اْلَفَسـاِد ِيف اَألْرِض ِإالَّ قَلِـيًال ِممـَّْن َأجنَْ فـََلْوال    نَـا َكاَن ِمْن اْلُقُروِن ِمْن قـَْبِلُكْم أُْوُلوا بَِقيٍَّة يـَنـْ يـْ

ُهْم َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمَني    ) 116(ِمنـْ

, ينهـون أهـل الكفـر عـن كفـرهم, ا مـن أهـل اخلـري والصـالحفهالَّ ُوجد مـن القـرون املاضـية بقايـ
ــاهم اهللا بســبب , مل يوجــد مــن أولئــك األقــوام إال قليــل ممــن آمــن, وعــن الفســاد يف األرض فنجَّ

واتَّبع عامتهم مـن الـذين ظلمـوا أنفسـهم مـا ُمتِّعـوا فيـه مـن . ذلك ِمن عذابه حني أخذ الظاملني
  .فحقَّ عليهم العذاب, ظاملني باتباعهم ما تنعموا فيهوكانوا جمرمني , لذات الدنيا ونعيمها
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  )117(َوَما َكاَن َربَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن 

جمتنبــون , ليهلــك قريــة مــن القــرى وأهلهــا مصــلحون يف األرض -أيهــا الرســول-ومــا كــان ربــك 
  .وإمنا يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم, للفساد والظلم

  
  )118(َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني  

ولكنــه , ولــو شــاء ربــك جلعــل النــاس كلهــم مجاعــة واحــدة علــى ديــن واحــد وهــو ديــن اإلســالم
م, سبحانه مل يشأ ذلك   .وذلك مقتضى حكمته; فال يزال الناس خمتلفني يف أديا

  
َرِحـَم َربـَُّك َولِـَذِلَك َخَلَقُهـْم َوَمتـَّْت َكِلَمـُة َربـَِّك َألْمـَألنَّ َجَهـنََّم ِمـْن اْجلِنَّـِة َوالنَّـاِس َأْمجَعِـَني  ِإالَّ َمنْ  
)119(  

م ال خيتلفون يف توحيد اهللا وما جاءت به الرسـل , إال َمن رحم ربك فآمنوا به واتبعوا رسله فإ
فريــق شــقيٌّ وفريــق : ه وتعــاىل أنــه َخَلقهــم خمتلفــنيوقــد اقتضــت حكمتــه ســبحان, مــن عنــد اهللا

ـذا يتحقـق وعـد ربـك يف قضـائه وقـدره. وكل ميسر ملا ُخِلق له, سعيد أنـه سـبحانه سـيمأل : و
  .جهنم من اجلن واإلنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ومل يهتدوا لإلميان

  
ُت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَجـاَءَك ِيف َهـِذِه اْحلَـقُّ َوَمْوِعظَـٌة َوِذْكـَرى وَُكالًّ نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء الرُُّسِل َما نـُثَبِّ  

  )120(لِْلُمْؤِمِنَني 

كـل مـا حتتـاج إليـه ممـا يقـوِّي , من أخبار الرسـل الـذين كـانوا قبلـك -أيها النيب-ونقصُّ عليك 
بيــان , وقــد جــاءك يف هــذه الســورة ومــا اشــتملت عليــه مــن أخبــار, قلبــك للقيــام بأعبــاء الرســالة

ــا الكــافرون, احلــق الــذي أنــت عليــه ــا املؤمنــون , وجــاءك فيهــا موعظــة يرتــدع  وذكــرى يتــذكر 
  .باهللا ورسله
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َوانَتِظــــُروا ِإنَّــــا ُمنَتِظــــُروَن  )121(َوقُــــْل لِلَّــــِذيَن ال يـُْؤِمنُــــوَن اْعَملُــــوا َعلَــــى َمَكــــانَِتُكْم ِإنَّــــا َعــــاِمُلوَن  
)122(  

اعملـــوا مــا أنــتم عــاملون علـــى : الــذين ال يقــرُّون بوحدانيــة اهللا للكـــافرين -أيهــا الرســول-وقــل 
فإنَّــــا عــــاملون علــــى , حــــالتكم وطــــريقتكم يف مقاومــــة الــــدعوة وإيــــذاء الرســــول واملســــتجيبني لــــه

فإنَّــا منتظــرون , وانتظــروا عاقبــة أمرنــا. مكانتنــا وطريقتنــا مــن الثبــات علــى ديننــا وتنفيــذ أمــر اهللا
دي. عاقبة أمركم   .د ووعيد هلمويف هذا 

  
ـا  َولِلَِّه َغْيُب السََّمَواتِ   َواَألْرِض َوِإلَْيِه يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلُُّه فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه َوَمـا َربـَُّك ِبَغافِـٍل َعمَّ

  )123(تـَْعَمُلوَن 

وإليـــه يـُْرَجـــع األمـــر كلـــه يـــوم , وهللا ســـبحانه وتعـــاىل علـــم كـــل مـــا غـــاب يف الســـموات واألرض
, وما ربك بغافل عما تعملون من اخلري والشر, وفوِّض أمرك إليه -أيها النيب-فاعبده , لقيامةا

  .وسيجازي كالًّ بعمله

  
  
  
  

  سورة يوسف – 12

  
  

  )1(الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني 

  . سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(
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  .الواضح يف معانيه وحالله وحرامه وهداههذه آيات الكتاب البنيِّ 

  
  )2(ِإنَّا أَنَزْلَناُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن  

ـا -أيهـا العــرب-لعلكـم , إنـا أنزلنـا هـذا القـرآن بلغــة العـرب وتعملــون , تعقلـون معانيـه وتفهمو
  .ديه

  
َنـــا ِإلَْيـــَك َهـــَذا اْلُقـــْرآَن َوِإْن ُكنـــَت ِمـــْن قـَْبِلـــِه َلِمـــْن َحنْـــُن نـَُقـــصُّ َعَلْيـــَك َأْحَســـَن اْلَقَصـــِص ِمبـَــا أَوْ   َحيـْ

  )3(اْلَغاِفِلَني 

وإن كنــت قبــل , أحســن القصــص بوحينــا إليــك هــذا القــرآن -أيهــا الرســول-حنــن نقــصُّ عليــك 
  .ال تدري عنها شيًئا, إنزاله عليك ملن الغافلني عن هذه األخبار

  
أََبِت ِإينِّ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِديَن  ِإْذ قَاَل يُوُسُف ألَبِيِه يَا 
)4(  

, إين رأيــــت يف املنــــام أحــــد عشــــر كوكًبــــا: لقومــــك قــــول يوســــف ألبيــــه -أيهــــا الرســــول-اذكــــر 
يـه فكانـت هـذه الرؤيـا بشـرى ِلَمـا وصـل إليـه يوسـف عل. والشمس والقمر رأيـتهم يل سـاجدين

  .السالم من علوِّ املنزلة يف الدنيا واآلخرة

  
ــْيطَاَن ِلِإلنَســاِن َعــُدوٌّ   َقــاَل يَــا بـُــَينَّ ال تـَْقُصــْص ُرْؤيَــاَك َعَلــى ِإْخَوتِــَك فـََيِكيــُدوا َلــَك َكْيــداً ِإنَّ الشَّ

  ) 5(ُمِبٌني 
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, اإن يوســـف وأخـــاه الشـــقيق أحـــب إىل أبينـــا منـــ: إذ قـــال إخـــوة يوســـف مـــن أبيـــه فيمـــا بيـــنهم
إن أبانا لفي خطـأ بـنيِّ حيـث فضَّـلهما علينـا مـن غـري , وحنن مجاعة ذوو عدد, يفضِّلهما علينا
  .موجب نراه

  
َكَمـا وََكَذِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك َويـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اَألَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يـَْعُقـوَب  

  )6(َك ِمْن قـَْبُل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم أََمتََّها َعَلى أَبـََويْ 

وكمــا أراك ربــك هــذه الرؤيــا فكــذلك يصــطفيك ويعلمــك تفســري مــا يــراه النــاس يف منــامهم مــن 
كما أمتهـا مـن , ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة, الرؤى مما تؤول إليه واقًعا

, إن ربــك علــيم مبــن يصــطفيه مــن عبــاده. بــراهيم وإســحاق بــالنبوة والرســالةقبــل علــى أبويــك إ
  .حكيم يف تدبري أمور خلقه

  
  )7(َلَقْد َكاَن ِيف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آيَاٌت لِلسَّائِِلَني  

لقـــد كـــان يف قصـــة يوســـف وإخوتـــه عـــرب وأدلـــة تـــدل علـــى قـــدرة اهللا وحكمتـــه ملـــن يســـأل عـــن 
  .ويرغب يف معرفتها, أخبارهم

  
  )8(ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَىل أَبِيَنا ِمنَّا َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل ُمِبٍني  

, إن يوســـف وأخـــاه الشـــقيق أحـــب إىل أبينـــا منـــا: إذ قـــال إخـــوة يوســـف مـــن أبيـــه فيمـــا بيـــنهم
نيِّ حيـث فضَّـلهما علينـا مـن غـري إن أبانا لفي خطـأ بـ, وحنن مجاعة ذوو عدد, يفضِّلهما علينا
  .موجب نراه

  
  )9(اقْـتـُُلوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوُه أَْرضاً َخيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بـَْعِدِه قـَْوماً َصاِحلَِني  
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اقتلـوا يوســف أو ألقــوا بـه يف أرض جمهولــة بعيــدة عـن الُعمــران خيلُــص لكـم حــب أبــيكم وإقبالــه 
, وتكونـوا ِمـْن بعـد قـَْتـل يوسـف أو إبعـاده تـائبني إىل اهللا, وال يلتفت عنكم إىل غريكم, عليكم

  .مستغفرين له من بعد ذنبكم

  
ـــيَّارَِة ِإْن ُكنـــُتمْ   َـــِة اْجلُـــبِّ يـَْلَتِقطْـــُه بـَْعـــُض السَّ ُهْم ال تـَْقتـُلُـــوا يُوُســـَف َوأَْلُقـــوُه ِيف َغَياب ـــاَل قَائِـــٌل ِمـــنـْ  َق

  ) 10(فَاِعِلَني 

ال تقتلــوا يوســف وألقــوه يف جــوف البئــر يلتقطــه بعــض املــارَّة مــن : قائــل مــن إخــوة يوســف قــال
  .إن كنتم عازمني على فعل ما تقولون, وال حاجة إىل قتله, املسافرين فتسرتحيوا منه

  
  )11(قَاُلوا يَا أَبَانَا َما َلَك ال تَْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوِإنَّا َلُه لََناِصُحوَن 

يا أبانا ما لك ال جتعلنا أمناء على يوسف مع : -بعد اتفاقهم على إبعاده-يوسف قال إخوة 
  وخنصه خبالص النصح؟, وحنن نريد له اخلري ونشفق عليه ونرعاه, أنه أخونا

  
  )12(أَْرِسْلُه َمَعَنا َغداً يـَْرَتْع َويـَْلَعْب َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن  

ويلعــب باالســتباق وحنــوه مــن , ينــا َيْســَع وينشــط ويفــرحأرســله معنــا غــًدا عنــدما خنــرج إىل مراع
  .وإنا حلافظون له من كل ما ختاف عليه, اللعب املباح

  
ْئُب َوأَنـُْتْم َعْنُه َغاِفُلوَن     )13(قَاَل ِإينِّ لََيْحزُُنِين َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأْن يَْأُكَلُه الذِّ

, وأخشـى أن يأكلـه الـذئب, إذا ذهبـتم بـه إىل املراعـي إين لَيؤمل نفسي مفارقته يل: قال يعقوب
  .وأنتم عنه غافلون منشغلون
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ْئُب َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإذاً َخلَاِسُروَن     )14(قَاُلوا لَِئْن َأَكَلُه الذِّ

, ال خـري فينـا, وحنن مجاعة قوية إنا إًذا خلاسرون, لئن أكله الذئب: قال إخوة يوسف لوالدهم
  .ْرَجى مناوال نفع يُـ 

  
َنــا ِإلَْيــِه لَتـَُنبِّئَـــنـَُّهْم بِــَأْمرِ   ــا َذَهبُــوا بِــِه َوَأْمجَُعــوا َأْن َجيَْعلُــوُه ِيف َغَيابَــِة اْجلُــبِّ َوأَْوَحيـْ ِهْم َهــَذا َوُهــْم ال فـََلمَّ

  )15(َيْشُعُروَن 

ف لتخـربنَّ وأوحينـا إىل يوسـ, فلما ذهبوا بـه وأمجعـوا علـى إلقائـه يف جـوف البئـر. فأْرَسَلُه معهم
  .وهم ال حيُِسُّون بذلك األمر وال يشعرون به, إخوتك مستقبال بفعلهم هذا الذي فعلوه بك

  
  )16(َوَجاُءوا أَبَاُهْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن  

يبكــــون ويظهــــرون األســــف , وجــــاء إخــــوة يوســــف إىل أبــــيهم يف وقــــت الِعشــــاء مــــن أول الليــــل
  .واجلزع

  
ْئُب َوَما أَنْـَت ِمبُـْؤِمٍن لَنَـا َولَـْو  قَاُلوا يَا أَبَانَا ِإنَّا َذَهبْـ   َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ

  )17(ُكنَّا َصاِدِقَني 

فلم , وتركنا يوسف عند زادنا وثيابنا, يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق يف اَجلْري والرمي بالسهام: قالوا
ــر يف حفظــه ــا يســريًا, يف مأمننــابــل تركنــاه , نقصِّ ومــا أنــت , فأكلــه الــذئب, ومــا فارقنــاه إال وقًت

  .لشدة حبك ليوسف; مبصدِّق لنا ولو كنا موصوفني بالصدق

  
يــــٌل َواللَّــــُه   ٌر مجَِ َوَجــــاُءوا َعَلــــى َقِميِصــــِه بِــــَدٍم َكــــِذٍب قَــــاَل بَــــْل َســــوََّلْت َلُكــــْم أَنُفُســــُكْم أَْمــــراً َفَصــــبـْ

  )18(َتِصُفوَن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما 
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م, ليشهد على صـدقهم; وجاؤوا بقميصه ملطًخا بدم غري دم يوسف ; فكـان دلـيال علـى كـذ
بـل زيَّنـت , مـا األمـر كمـا تقولـون: فقال هلم أبوهم يعقوب عليه السالم. ألن القميص مل ُميَزَّقْ 

فصــربي صــرب  ,فرأيتمــوه حســًنا وفعلتمــوه, لكــم أنفســكم األمَّــارة بالســوء أمــرًا قبيًحــا يف يوســف
, وأسـتعني بـاهللا علـى احتمـال مـا تصـفون مـن الكـذب, مجيل ال شكوى معـه ألحـد مـن اخللـق

  .ال على حويل وقويت

  
ُه َعلِـيٌم َوَجاَءْت َسيَّارٌَة َفَأْرَسُلوا َوارَِدُهْم َفَأْدَىل َدْلَوُه قَاَل يَا ُبْشَرى َهَذا ُغالٌم َوَأَسرُّوُه ِبَضـاَعًة َواللَّـ 

  )19(ُلوَن ِمبَا يـَْعمَ 

ـا , فأرسلوا َمن يطلب هلم املاء, وجاءت مجاعة من املسافرين فلمـا أرسـل دلـوه يف البئـر تعلَّـق 
وأخفـى الـوارُد وأصـحابه يوسـَف مـن بقيـة , يا بشـراي هـذا غـالم نفـيس: فقال واردهم, يوسف

ملونــــه واهللا علــــيم مبــــا يع, إن هــــذه بضــــاعة استبضــــعناها: وقــــالوا, املســــافرين فلــــم يظهــــروه هلــــم
  .بيوسف

  
  )20(َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوا ِفيِه ِمْن الزَّاِهِديَن  

وكــانوا زاهـــدين فيـــه راغبـــني يف , وباعــه إخوتـــه للـــواردين مــن املســـافرين بـــثمن قليــل مـــن الـــدراهم
م ال يعلمون منزلته عند اهللا; التخلص منه   .وذلك أ

  
ــَواُه َعَســى َأْن يَنَفَعَنــا أَْو نـَتَِّخــَذُه َولَــداً وََكــَذِلَك َوقَــاَل الَّــِذي ا  ْشــتَـرَاُه ِمــْن ِمْصــَر الْمَرأَتِــِه َأْكرِِمــي َمثْـ

نَّــا لُِيوُســَف ِيف اَألْرِض َولِنـَُعلَِّمــُه ِمــْن تَْأِويــِل اَألَحاِديــِث َواللَّــُه َغالِــٌب َعلَــى أَْمــرِِه َوَلِكــنَّ َأْكثـَــ َر َمكَّ
  )21(ْعَلُموَن النَّاِس ال يَـ 

: وقـــال المرأتـــه, وهـــو الـــوزير, اشـــرتاه مـــنهم عزيزهـــا" مصـــر"وملـــا ذهـــب املســـافرون بيوســـف إىل 
أو نقيمـه عنـدنا مقـام , لعلنـا نسـتفيد مـن خدمتـه, واجعلي مقامه عنـدنا كرميًـا, أحسين معاملته
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أرض فكـــذلك مكنَّـــا لـــه يف , يـَْعِطـــف عليـــه" مصـــر"وكمـــا أجنينـــا يوســـف وجعلنـــا عزيـــز , الولـــد
واهللا . ولنعلِّمــه تفســري الــرؤى فيعــرف منهــا مــا ســيقع مســتقبال, وجعلنــاه علــى خزائنهــا, "مصــر"

ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون أن األمــر كلــه , فحكمــه نافــذ ال يبطلــه مبطــل, غالــب علــى أمــره
  .بيد اهللا

  
َناُه ُحْكماً َوِعْلماً وََكَذِلَك َجنْزِي الْ   ُه آتـَيـْ   )22(ُمْحِسِنَني َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

ومثـل هـذا اجلـزاء الـذي جزينـا بـه , وملا بلـغ يوسـف منتهـى قوتـه يف شـبابه أعطينـاه فهًمـا وعلًمـا
م ويف هــذا تســلية للرســول صــلى اهللا عليــه . يوســف علــى إحســانه جنــزي احملســنني علــى إحســا

  .وسلم

  
األَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اللَّـِه ِإنـَُّه َريبِّ  َورَاَوَدْتُه الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلََّقتْ  

  )23(َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن 

حلبهــا الشــديد لــه ; يوســف الــذي هــو يف بيتهــا إىل نفســها -برفــق ولــني-ودعــت امــرأة العزيــز 
ائـــه معـــاذ اهللا : فقـــال, هلـــمَّ إيلَّ : الـــتوق, وغلَّقـــت األبـــواب عليهـــا وعلـــى يوســـف, وحســـن 
مـن خيانـة سـيدي الـذي أحسـن منـزليت وأكـرمين , وأستجري ِمن الذي تـدعينين إليـه, أعتصم به

  .إنه ال يفلح َمن ظََلم فـََفعل ما ليس له فعله, فال أخونه يف أهله

  
َـا لَـْوال َأْن رََأى بـُْرَهـاَن َربـِِّه َكـذَ   ِلَك لَِنْصـِرَف َعْنـُه السُّـوَء َواْلَفْحَشـاَء ِإنـَُّه ِمـْن َوَلَقْد َمهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِ

  )24(ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصَني 

لـوال , وحدَّثت يوسـَف نفُسـه حـديث خطـرات لالسـتجابة, ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة
ــا حدثتــه بــه نفســه لنــدفع عنــه الســوء ; وإمنــا أرينــاه ذلــك, أن رأى آيــة مــن آيــات ربــه تزجــره عمَّ
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إنــــه مــــن عبادنــــا املطهــــرين املصــــطَفني للرســــالة الــــذين أخلصــــوا يف , احشــــة يف مجيــــع أمــــورهوالف
م هللا وتوحيده   .عباد

  
َواْســَتبَـَقا اْلبَــاَب َوقَــدَّْت َقِميَصــُه ِمــْن ُدبُــٍر َوأَْلَفيَــا َســيَِّدَها لَــَدى اْلبَــاِب قَالَــْت َمــا َجــزَاُء َمــْن أَرَاَد  

  )25(ْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم بَِأْهِلَك ُسوءاً ِإالَّ َأْن يُ 

وجــذبت قميصــه مــن , وأســرعت حتــاول اإلمســاك بــه, وأســرع يوســف إىل البــاب يريــد اخلــروج
مــا جــزاء َمــن أراد : ووجــدا زوجهــا عنــد البــاب فقالــت, لتحــول بينــه وبــني اخلــروج فشــقَّته; خلفـه

  .بامرأتك فاحشة إال أن يسجن أو يعذب العذاب املوجع

  
اَوَدتْــِين َعــْن نـَْفِســي َوَشــِهَد َشــاِهٌد ِمــْن َأْهِلَهــا ِإْن َكــاَن َقِميُصــُه قُــدَّ ِمــْن قـُبُــٍل َفَصــَدَقْت قَــاَل ِهــَي رَ  

  )26(َوُهَو ِمْن اْلَكاِذِبَني 

إن كـــان : فشـــهد صـــيب يف املهـــد ِمـــن أهلهـــا فقـــال, هـــي الـــيت طلبـــت مـــين ذلـــك: قـــال يوســـف
امها له ِّ   .هو من الكاذبنيو , قميصه ُشقَّ من األمام فصدقت يف ا

  
  )27(َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمْن الصَّاِدِقَني  

  .وهو من الصادقني, وإن كان قميصه ُشقَّ من اخللف فكذبت يف قوهلا

  
  )28(َعِظيٌم  فـََلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ  

إن هـــذا : وقـــال لزوجتـــه, فلمـــا رأى الـــزوج قمـــيص يوســـف ُشـــقَّ مـــن خلفـــه علـــم بـــراءة يوســـف
مـــِت بـــه هـــذا الشـــاب هـــو ِمـــن مجلـــة مكـــركن  إنَّ مكـــركن , -أيتهـــا النســـاء-الكـــذب الـــذي ا

  .عظيم
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  )29(َني يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْستَـْغِفرِي ِلَذنِْبِك ِإنَِّك ُكنِت ِمْن اْخلَاِطئِ  

 -أيتهـا املـرأة-واطلـيب , يا يوسف اترك ِذْكـر مـا كـان منهـا فـال تـذكره ألحـد": مصر"قال عزيز 
  .ويف افرتائك عليه, املغفرة لذنبك؛ إنك كنِت من اآلمثني يف مراودة يوسف عن نفسه

  
ِسِه َقْد َشـَغَفَها ُحبّـاً ِإنـَّا لَنَـرَاَهـا ِيف َضـالٍل َوقَاَل ِنْسَوٌة ِيف اْلَمِديَنِة اْمَرأَُة اْلَعزِيِز تـُرَاِوُد فـََتاَها َعْن نـَفْ  

  )30(ُمِبٍني 

امــرأة العزيــز : وقلــن منكــرات علــى امــرأة العزيــز, ووصــل اخلــرب إىل نســوة يف املدينــة فتحــدثن بــه
, )وهـو غالفـه(وقـد بلـغ حبهـا لـه َشـَغاف قلبهـا , وتدعوه إىل نفسها, حتاول غالمها عن نفسه

  .لفعل لفي ضالل واضحإنا لَنراها يف هذا ا

  
َعْت ِمبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َهلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنـُْهنَّ ِسكِّ   يناً َوقَاَلْت فـََلمَّا مسَِ

لِلَِّه َما َهـَذا َبَشـراً ِإْن َهـَذا ِإالَّ َملَـٌك  اْخرُْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّا رَأَيـَْنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن َحاَش 
  )31(َكِرٌمي 

ــا, فلمــا مسعــت امــرأة العزيــز بِغْيبــتهن إياهــا واحتيــاهلن يف ذمِّهــا , أرســلت إلــيهن تــدعوهن لزيار
وأعطــت كــل واحــدة مــنهن , ومــا يأكلنــه مــن الطعــام, وهيَّــأت هلــن مــا يتكــئن عليــه مــن الوســائد

ــــيـَُقطِّعن الطعــــا ــــت ليوســــف, مســــكيًنا ل ــــيهن: مث قال ــــه, اخــــرج عل ــــه وأجللن ــــه أعظمن , فلمــــا رأين
, فجــرحن أيــديهن وهــن يـَُقطِّعــن الطعــام مــن فــرط الدهشــة والــذهول, وأَخــَذهن حســنه ومجالــه

مـا هـو , ألن مجاله غـري معهـود يف البشـر; ما هذا من جنس البشر, معاذ اهللا: وقلن متعجبات
  .إال َمَلك كرمي من املالئكة

  
فَـــَذِلُكنَّ الَّـــِذي ُلْمتـُنَّـــِين ِفيـــِه َوَلَقـــْد رَاَودتُّـــُه َعـــْن نـَْفِســـِه فَاْستَـْعَصـــَم َولَـــِئْن َملْ يـَْفَعـــْل َمـــا آُمـــرُُه قَالَـــْت  
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  )32(لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوَن ِمَن الصَّاِغرِيَن 

فهـــذا الـــذي أصـــابكن يف رؤيـــتكن إيـــاه مـــا : قالـــت امـــرأة العزيـــز للنســـوة الـــاليت قطَّعـــن أيـــديهن
ليســتجيب يل ; ولقــد طلبتــه وحاولــت إغــراءه, صــابكن هــو الفــىت الــذي ُلمتـُنَّــين يف االفتتــان بــهأ

ولَيكــــونن مــــن , ولــــئن مل يفعــــل مــــا آمــــره بــــه مســــتقبال لَيعــــاقـََنبَّ بــــدخول الســــجن, فــــامتنع وأىب
  .األذالء

  
ْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكـْن ِمـْن قَاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيِه َوِإالَّ تَ  

  )33(اْجلَاِهِلَني 

يــا ربِّ الســجُن أحــب إيلَّ ممــا يــدعونين إليــه مــن : قــال يوســف مســتعيًذا ِمــن شــرهن ومكــرهن
وأكن من السفهاء الذين يرتكبون اإلمث , وإن مل تدفع عين مكرهن أَِمْل إليهن, عمل الفاحشة

  .جلهلهم

  
  )34(ْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم فَا 

ا مـن معصـية  فاستجاب اهللا ليوسف دعاءه فصـرف عنـه مـا أرادت منـه امـرأة العزيـز وصـواحبا
العلـيم مبطلبـه وحاجتـه ومـا , ودعـاء كـل داع ِمـن خلقـه, إن اهللا هو السميع لدعاء يوسف. اهللا
  .وحباجة مجيع خلقه وما يصلحهم, صلحهي

  
  )35(ُمثَّ َبَدا َهلُْم ِمْن بـَْعِد َما رَأَْوا اآليَاِت لََيْسُجنـُنَُّه َحىتَّ ِحٍني  

أن يســجنوه إىل  -مــن بعــد مــا رأوا األدلــة علــى بــراءة يوســف وعفتــه-مث ظهــر للعزيــز وأصــحابه 
  .منًعا للفضيحة; زمن يطول أو يقصر
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ـُل فـَـْوَق َوَدَخَل َمَعُه ا  لسِّْجَن فـَتَـَياِن قَاَل َأَحُدُمهَا ِإينِّ أَرَاِين َأْعِصُر َمخْـراً َوقَـاَل اآلَخـُر ِإينِّ أَرَاِين َأمحِْ
َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نـَرَاَك ِمْن اْلُمْحِسِنَني  ُر ِمْنُه نـَبِّئـْ   )36(رَْأِسي ُخْبزاً تَْأُكُل الطَّيـْ

إين رأيـــت يف املنـــام أين أعصـــر عنًبـــا ليصـــري : أحـــدمها قـــال, ودخـــل الســـجن مـــع يوســـف فـََتيـــان
يـا يوسـف -أخربنـا , إين رأيـت أين أمحـل فـوق رأسـي خبـزًا تأكـل الطـري منـه: وقال اآلخر, مخرًا
م هللا, بتفسري ما رأينا-   .ومعاملتهم خللقه, إنا نراك من الذين حيسنون يف عباد

  
الَّ نـَبَّْأُتُكَمــا بَِتْأِويِلــِه قـَْبــَل َأْن يَْأتَِيُكَمــا َذِلُكَمــا ِممَّــا َعلََّمــِين َريبِّ ِإينِّ قَــاَل ال يَْأتِيُكَمــا َطَعــاٌم تـُْرَزقَانِــِه إِ  

  )37(تـَرَْكُت ِملََّة قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن 

تكما بتفسريه قبل أن ال يأتيكما طعام ترزقانه يف حال من األحوال إال أخرب : قال هلما يوسف
ه لكمـــا ممـــا علَّمـــين ريب, يأتيكمـــا وأخلصـــت لـــه , إين آمنـــت بـــه; ذلكمـــا التعبـــري الـــذي ســـأعربِّ
  .وهم بالبعث واحلساب جاحدون, وابتعدت عن دين قوم ال يؤمنون باهللا, العبادة

  
ا َأْن ُنْشـرَِك بِاللَّـِه ِمـْن َشـْيٍء َذلِـَك ِمـْن َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسـَحَق َويـَْعُقـوَب َمـا َكـاَن لَنَـ 

َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن    )38(َفْضِل اللَِّه َعَليـْ

مـــا كـــان لنـــا أن جنعـــل هللا , واتبعـــت ديـــن آبـــائي إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب فعبـــدت اهللا وحـــده
, ممـــا تفضـــل اهللا بـــه علينـــا وعلـــى النـــاس, اهللا بالعبـــادةذلـــك التوحيـــد بـــإفراد , شـــريًكا يف عبادتـــه

  .ولكن أكثر الناس ال يشكرون اهللا على نعمة التوحيد واإلميان

  
اُر   ٌر أَْم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّ   )39(يَا َصاِحيبَِ السِّْجِن أَأَْربَاٌب ُمتَـَفرُِّقوَن َخيـْ

آهلٍة خملوقة شىت خري أم عبادة اهللا الواحد  أعبادةُ : وقال يوسف للَفَتيني اللذين معه يف السجن
  القهار؟
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َـا ِمـْن ُسـْلطَاٍن   ِإْن احلُْْكـُم َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَـاًء َمسَّْيُتُموَهـا أَنـْـُتْم َوآبَـاؤُُكْم َمـا أَنـَزَل اللَّـُه ِ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلكَ    )40(الدِّ

جعلتموها أنـتم وآبـاؤكم أربابًـا جهـال مـنكم , ما تعبدون من دون اهللا إال أمساًء ال معاين وراءها
, مـا احلكـم احلـق إال هللا تعـاىل وحـده, وضالال، مـا أنـزل اهللا مـن حجـة أو برهـان علـى صـحتها

وهـــذا هـــو الـــدين القـــيم , وأن تعبـــدوه وحـــده, أال تنقـــادوا وال ختضـــعوا لغـــريه أمـــر, ال شـــريك لـــه
  .فال يعلمون حقيقته, ولكن أكثر الناس جيهلون ذلك, الذي ال عوج فيه

  
ـُر ِمـنْ   رَْأِسـِه  يَا َصاِحيبَِ السِّْجِن أَمَّا َأَحدُُكَما فـََيْسِقي َربَُّه َمخْراً َوأَمَّا اآلَخـُر فـَُيْصـَلُب فـََتْأُكـُل الطَّيـْ

  )41(ُقِضَي اَألْمُر الَِّذي ِفيِه َتْستَـْفِتَياِن 

أما الـذي رأى أنـه يعصـر العنـب يف رؤيـاه فإنـه : إليكما تفسَري رؤياكما, يا صاحيبَّ يف السجن
وأمــا اآلخــر الــذي رأى أنــه حيمــل علــى رأســه , خيــرج مــن الســجن ويكــون ســاقي اخلمــر للملــك

  .ُقضي األمر الذي فيه تستفتيان وفُرغ منه, الطري من رأسهوتأكل , خبزًا فإنه ُيْصلب ويـُْرتك

  
ُهَما اذُْكْرِين ِعْنَد َربَِّك َفأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر َربـِِّه فـََلبِـَث ِيف   السِّـْجِن َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج ِمنـْ

  )42(ِبْضَع ِسِنَني 

 عنـد سـيِّدك امللـك وأخـربه بـأين مظلـوم اذكـرين: وقال يوسـف للـذي علـم أنـه نـاٍج مـن صـاحبيه
فمكـــث , فأنســـى الشـــيطان ذلـــك الرجـــل أن يـــذكر للملـــك حـــال يوســـف, حمبـــوس بـــال ذنـــب

  .يوسف بعد ذلك يف السجن عدة سنوات

  
َخــَر َوقَــاَل اْلَمِلــُك ِإينِّ أََرى َســْبَع بـََقــرَاٍت ِمسَــاٍن يَــْأُكُلُهنَّ َســْبٌع ِعَجــاٌف َوَســْبَع ُســْنُبالٍت ُخْضــٍر َوأُ  

  )43(يَاِبَساٍت يَا أَيـَُّها اْلَمأل أَفْـُتوِين ِيف ُرْؤيَاي ِإْن ُكنُتْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبـُُروَن 
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, يأكلهن سبع بقرات حنـيالت مـن الــُهزال, إين رأيت يف منامي سبع بقرات مسان: وقال امللك
وين عــن يــا أيهــا الســادة والكــرباء أخــرب , وســبع ســنبالت يابســات, ورأيــت ســبع ســنبالت خضــر

  .إن كنتم للرؤيا تـَُفسِّرون, هذه الرؤيا
  
  )44(قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َحنُْن بَِتْأِويِل اَألْحالِم ِبَعاِلِمَني  

  .وما حنن بتفسري األحالم بعاملني, رؤياك هذه أخالط أحالم ال تأويل هلا: قالوا

  
ُهَما َوِادََّكَر بـَْعدَ     )45(أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه َفَأْرِسُلوِن  َوقَاَل الَِّذي َجنَا ِمنـْ
  

وقــال الــذي جنــا مــن القتــل مــن صــاحَيب يوســف يف الســجن وتــذكر بعــد مــدة مــا نســي مــن أمــر 
  .فابعثوين إىل يوسف آلتيكم بتفسريها, أنا أخربكم بتأويل هذه الرؤيا: يوسف

يُق أَْفِتَنا ِيف َسـبْ  ِع بـََقـرَاٍت ِمسَـاٍن يَـْأُكُلُهنَّ َسـْبٌع ِعَجـاٌف َوَسـْبِع ُسـْنُبالٍت ُخْضـٍر يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ
  )46(َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي أَْرِجُع ِإَىل النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُموَن 

ــر لنــا رؤيــا َمــن رأى ســبع : وعنــدما وصــل الرجــل إىل يوســف قــال لــه يوســف أيهــا الصــديق فسِّ
لعلـي ; ورأى سـبع سـنبالت خضـر وأخـر يابسـات, بع بقـرات هـزيالتبقرات مسان يأكلهن س

وليعلمـــــوا مكانتـــــك , ليعلمـــــوا تأويـــــل مـــــا ســـــألتك عنـــــه; أرجــــع إىل امللـــــك وأصـــــحابه فـــــأخربهم
  .وفضلك

  
  )47( قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَني َدأَباً َفَما َحَصْدُمتْ َفَذُروُه ِيف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِليًال ِممَّا تَْأُكُلونَ  

تفسري هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنني متتابعة جادِّين : قال يوسف لسائله عن رؤيا امللك
ليـــتمَّ حفظـــه مـــن ; واتركـــوه يف ســـنبله, فمـــا حصـــدمت منـــه يف كـــل مـــرة فـــادَِّخروه, لَيْكثُـــر العطـــاء

  .إال قليال مما تأكلونه من احلبوب, وليكون أبقى, التسوُّس
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ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ قَِليًال ِممَّا ُحتِْصُنوَن ُمثَّ يَْأِيت ِمْن بَـ     )48(ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

يأكـل أهلهـا كـل مـا ادَّخـرمت هلـن , مث يأيت بعد هذه السنني اِخلْصـبة سـبع سـنني شـديدة اجلَـْدب
  .إال قليال مما حتفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة, من قبل

  
  )49( يَْأِيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن ُمثَّ  

فريفـــع اهللا تعـــاىل عـــنهم , مث يـــأيت مـــن بعـــد هـــذه الســـنني اجملدبـــة عـــام يغـــاث فيـــه النـــاس بـــاملطر
  .ويعصرون فيه الثمار من كثرة اِخلْصب والنماء, الشدة

  
ــا َجــاَءُه الرَُّســوُل قَــاَل اْرِجــْع ِإَىل َربِّــَك فَاْســأَْلُه َمــا بَــاُل النِّْســَوِة الــالَِّيت َوقَــاَل اْلَمِلــُك ائْـتُــوِين بِــِه فَـ   َلمَّ

  )50(َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ ِإنَّ َريبِّ ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم 

فلمـا جـاءه رسـول , أخرجـوا الرجـل املعـربِّ للرؤيـا مـن السـجن وأحضـروه يل: وقال امللك ألعوانـه
واطلـــب منـــه أن يســـأل النســـوة , ارجـــع إىل ســـيدك امللـــك: وه قـــال يوســـف للرســـولامللـــك يـــدع

ن معـــي وتتضـــح , لتظهـــر احلقيقـــة للجميـــع; الـــاليت جـــرحن أيـــديهن عـــن حقيقـــة أمـــرهن وشـــأ
  .إن ريب عليم بصنيعهن وأفعاهلن ال خيفى عليه شيء من ذلك, براءيت

  
نـَْفِسـِه قـُْلـَن َحـاَش لِلَّـِه َمـا َعِلْمنَـا َعَلْيـِه ِمـْن ُسـوٍء قَالَـْت  قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتـُّنَّ يُوُسـَف َعـنْ  

  )51(اْمَرأَُة اْلَعزِيِز اآلَن َحْصَحَص احلَْقُّ أَنَا رَاَودتُُّه َعْن نـَْفِسِه َوِإنَُّه َلِمْن الصَّاِدِقَني 

ه يـــوم مـــا شـــأنكن حـــني راودتـــنَّ يوســـف عـــن نفســـ: قـــال امللـــك للنســـوة الـــاليت جـــرحن أيـــديهن
عنـد ذلـك , معاذ اهللا ما علمنا عليه أدىن شيء َيشـينه: الضيافة؟ فهل رأينت منه ما يريب؟ قلن

وإنـه ملـن , فأنا اليت حاولت فتنته بإغرائه فامتنع, اآلن ظهر احلق بعد خفائه: قالت امراة العزيز
  .الصادقني يف كل ما قاله
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  )52(ِب َوَأنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َكْيَد اْخلَائِِنَني َذِلَك لِيَـْعَلَم َأينِّ َملْ َأُخْنُه بِاْلَغيْ  

, ذلك القول الذي قلته يف تنزيهه واإلقرار على نفسي ليعلم زوجي أين مل أخنـه بالكـذب عليـه
وأن اهللا ال يوفـق , واعرتفـت بـذلك إلظهـار بـراءيت وبراءتـه, وأنـين راودتـه, ومل تقع مـين الفاحشـة

  .خيانتهموال يرشدهم يف , أهل اخليانة
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  :اجلزء الثالث عشر 
  

  )53(َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألمَّارٌَة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيٌم 

إن الــــنفس لكثــــرية األمــــر لصــــاحبها بعمــــل , ومــــا أزكــــي نفســــي وال أبرئهــــا: قالــــت امــــرأة العزيــــز
ااملعاصــي طلبــا مللــذ رحــيم , إن اهللا غفــور لــذنوب َمــن تــاب ِمــن عبــاده. إال َمــن عصــمه اهللا, ا

  .م

  
  )54( َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـُتوِين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه قَاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكٌني أَِمنيٌ  

جيئـوين بـه أجعلـه مـن خلصـائي وأهـل : حـني بلغتـه بـراءة يوسـف" مصـر"وقال امللك احلاكم لـ 
قــال , وحســن خلقــه, وعظــيم أمانتــه, وعــرف براءتــه, فلمــا جــاء يوســف وكلَّمــه امللــك, مشــوريت

  .ومؤمتن على كل شيء, إنك اليوم عندنا عظيم املكانة: له

  
  )55(قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخزَاِئِن اَألْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم  

اجعلـــين واليًــا علــى خـــزائن : فقــال للملــك, ويقــيم العــدل بيـــنهم, عبـــادوأراد يوســف أن ينفــع ال
  .ذو علم وبصرية مبا أتواله, فإين خازن أمني, "مصر"

  
َها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْمحَِتَنا َمْن َنَشاُء َوال ُنِضيعُ    وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف اَألْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمنـْ

  )56(َني َأْجَر اْلُمْحِسنِ 
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ــن لــه يف أرض  ينــزل منهــا أي " مصــر"وكمــا أنعــم اهللا علــى يوســف بــاخلالص مــن الســجن مكَّ
وال يضــيع أجــر َمــن أحســن شــيًئا , يصــيب اهللا برمحتــه مــن يشــاء مــن عبــاده املتقــني. منـزل شــاءه

  .ِمن العمل الصاحل

  
ٌر لِلَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن     ) 57(َوَألْجُر اآلِخَرِة َخيـْ

ولَثــواب اآلخــرة عنــد اهللا أعظــم مــن ثــواب الــدنيا ألهــل اإلميــان والتقــوى الــذين خيــافون عقــاب 
يه, اهللا   .ويطيعونه يف أمره و

  
  )58(َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فـََعَرفـَُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن 

م اجلـدب يف-" مصر"وقِدَم إخوة يوسف إىل  , ليجلبـوا منهـا الطعـام; - أرضـهمبعد أن حلَّ 
  .ومل يعرفوه لطول املدة وتغريُّ هيئته, فدخلوا عليه فعرفهم

  
َزُهْم ِجبََهازِِهْم قَاَل ائْـُتوِين بَِأٍخ َلُكْم ِمْن أَبِيُكْم َأال تـََرْوَن َأينِّ أُوِيف اْلَكْيَل َوأَنَا  ُر  َوَلمَّا َجهَّ َخيـْ

  )59(اْلُمنزِِلَني 

وكـــانوا قـــد , مث أعطـــاهم مـــن الطعـــام مـــا طلبـــوا, إكرامهم وحســـن ضـــيافتهموقـــد أمـــر يوســـف بـــ
ائتــوين بــأخيكم مــن : فقــال -يريــدون شــقيقه-أخــربوه أن هلــم أًخــا مــن أبــيهم مل ُحيضــروه معهــم 

  وأنا خري املضيفني لكم؟, أمل تروا أين أوفيُت لكم الكيل وأكرمتكم يف الضيافة, أبيكم

  
  )60(ال َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َوال تـَْقَربُوِن فَِإْن َملْ تَْأتُوِين ِبِه فَ  

  .وال تأتوا إيلَّ , فإن مل تأتوين به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم

  



www.islamguiden.com 

 488

  )61(قَاُلواْ َسنـُرَاِوُد َعْنُه أَبَاُه َوِإنَّا َلَفاِعُلوَن  

  .ولن نقصِّر يف ذلك, سنبذل جهدنا إلقناع أبيه أن يرسله معنا: قالوا

  
َيانِِه اْجَعُلوْا ِبَضاَعتَـُهْم ِيف رَِحاهلِِْم َلَعلَُّهْم يـَْعرُِفونـََها ِإَذا انَقَلُبوْا ِإَىل َأْهِلِهْم َلَعلَُّهْم َوقَاَل ِلِفتْـ  

  )62(يـَْرِجُعوَن 

رجــاء أن يعرفــوه إذا رجعــوا إىل ; اجعلــوا مثــن مــا أخــذوه يف أمتعــتهم ســرًا: وقــال يوســف لغلمانــه
  .لريجعوا طمًعا يف عطائناويقدِّروا إكرامنا هلم؛ , أهلهم

  
َلُه َحلَاِفظُوَن  فـََلمَّا َرِجُعوا ِإَىل أَبِيِهْم قَاُلوْا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل َفَأْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا َنْكَتْل َوِإنَّا 
)63(  

نـا مسـتقَبال إنـه لـن يعطي: وقـالوا, فلما رجعوا إىل أبيهم قصُّوا عليه ما كان من إكـرام العزيـز هلـم
  .ونتعهد لك حبفظه, فأرسْله معنا حنضر الطعام وافًيا, إال إذا كان معنا أخونا الذي أخربناه به

  
ٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم   قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما أَِمنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمن قـَْبُل فَاللَُّه َخيـْ

  )64(الرَّاِمحَِني 

والتزمتم , وقد أمنتكم على أخيه يوسف من قبل" بنيامني"كيف آمنكم على : همقال هلم أبو 
خــري احلــافظني , ولكــين أثــق حبفــظ اهللا, حبفظــه فلــم تفــوا بــذلك؟ فــال أثــق بــالتزامكم وحفظكــم

  .أرجو أن يرمحين فيحفظه ويرده عليَّ , وأرحم الرامحني

  
ُردَّْت ِإلَْيِهْم َقاُلوا يَا أَبَانَا َما نـَْبِغي َهِذِه ِبَضاَعتـَُنا ُردَّْت  َوَلمَّا فـََتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا ِبَضاَعتَـُهمْ  

َنا َومنَُِري َأْهَلَنا َوَحنَْفُظ َأَخانَا َونـَْزَداُد َكْيَل بَِعٍري َذِلَك َكْيٌل َيِسٌري    )65(ِإلَيـْ
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ا أبانـا مـاذا نطلـب يـ: وملا فتحوا أوعيـتهم وجـدوا مثـن بضـاعتهم الـذي دفعـوه قـد ُردَّ إلـيهم قـالوا
; وأرســله معنــا, فكــن مطمئنًــا علــى أخينــا, أكثــر مــن هــذا؟ هــذا مثــن بضــاعتنا ردَّه العزيــز إلينــا

فـإن العزيـز يكيـل لكـل واحـد ; ونـزداد ِمحْـَل بعـري لـه, وحنفـظ أخانـا, لنجلب طعاًما وفريًا ألهلنـا
  .وذلك كيل يسري عليه, ِمحَْل بعري

  
َحىتَّ تـُْؤتُوِين َمْوثِقًا ِمْن اللَِّه لََتْأتُوَنِين ِبِه ِإالَّ َأْن ُحيَاَط ِبُكْم فـََلمَّا آتـَْوُه  قَاَل َلْن أُْرِسَلُه َمَعُكمْ  

  )66(َمْوثَِقُهْم قَاَل اللَُّه َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيٌل 

إال أن , لــن أتركــه يــذهب معكــم حــىت تتعهــدوا وحتلفــوا يل بــاهللا أن تــردوه إيلَّ : قــال هلــم يعقــوب
اهللا على : قال يعقوب, فلما أعَطْوه عهد اهللا على ما طلب, بوا عليه فال تستطيعوا ختليصهتـُْغل

  .أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا, ما نقول وكيل

  
ِه ِمْن َوقَاَل يَا َبِين ال َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبـَْواٍب ُمتَـَفرَِّقٍة َوَما أُْغِين َعنُكْم ِمْن اللَّ  

ُلوَن    )67(َشْيٍء ِإْن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوَعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمتَـوَكِّ

ـــائي إذا دخلـــتم أرض : وقـــال هلـــم أبـــوهم ـــا أبن ولكـــن , فـــال تـــدخلوا ِمـــن بـــاب واحـــد" مصـــر"ي
ـــ, حـــىت ال تصـــيبكم العـــني, ادخلوهـــا مـــن أبـــواب متفرقـــة ذا ال أدفـــع عـــنكم وإين إذ أوصـــيكم 

وعليـه وحـده يعتمـد , عليه اعتمـدت ووثقـت, فما احلكم إال هللا وحده, شيًئا قضاه اهللا عليكم
  .املؤمنون

  
ُهْم ِمْن اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة ِيف نـَفْ   ِس َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَبُوُهْم َما َكاَن يـُْغِين َعنـْ

  )68(َها َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن يـَْعُقوَب َقَضا

ولكـن  , مـا كـان ذلـك ليـدفع قضـاء اهللا عـنهم, وملا دخلـوا مـن أبـواب متفرقـة كمـا أمـرهم أبـوهم
وإن يعقوب لصاحب علٍم عظيم بـأمر , كان شفقة يف نفس يعقوب عليهم أن تصيبهم العني
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ــا دينــه ومــا , ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون عواقــب األمــور ودقــائق األشــياء, علَّمــه اهللا لــه وْحًي
  .ِمن أمر دينه -عليه السالم-يعلمه يعقوب 

  
َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه قَاَل ِإينِّ أَنَا َأُخوَك َفال تـَْبَتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  
)69(  

وقـال , ضـم يوسـف إليـه شـقيقه, ا دخل إخوة يوسـف عليـه يف منـزل ضـيافته ومعهـم شـقيقهومل
وأمـــره بكتمـــان ذلـــك . وال تغـــتمَّ مبـــا صـــنعوه يب فيمـــا مضـــى, إين أنـــا أخـــوك فـــال حتـــزن: لـــه ســـرًا
  .عنهم

  
ذٌِّن أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن فـََلمَّا َجهََّزُهْم ِجبََهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة ِيف َرْحِل َأِخيِه ُمثَّ أَذََّن ُمؤَ  
)70(  

فوضعوا اإلناء الذي كان يكيل للنـاس , أمر عماله, ومحَّل إبلهم بالطعام, فلما جهزَّهم يوسف
وملــا ركبــوا ليســريوا نــادى منــاٍد قــائال يــا , مــن حيــث ال يشــعر أحــد" بنيــامني"بــه يف متــاع أخيــه 

  .إنكم لسارقون, عامأصحاب هذه العري احملمَّلة بالط

  
  )71(قَاُلوا َوأَقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم َماَذا تـَْفِقُدوَن  

  ما الذي تفقدونه؟: قال أوالد يعقوب مقبلني على املنادي

  
  )72(قَاُلوا نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِمحُْل بَِعٍري َوأَنَا ِبِه َزِعيٌم  

ومكافــأة مــن حيضــره مقــدار , د املكيــال الــذي يكيــل امللــك بــهنفقــ: قــال املنــادي وَمــن حبضــرته
  .وأنا ِحبْمل البعري من الطعام ضامن وكفيل: وقال املنادي, ِمحْل بعري من الطعام
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َنا لِنـُْفِسَد ِيف اَألْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقَني     )73(قَاُلوا تَاللَِّه َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجئـْ

مــن أجــل " مصــر"د حتققــتم ممــا شــاهدمتوه منــا أننــا مــا جئنــا أرض واهللا لقــ: قــال إخــوة يوســف
  .وليس من صفاتنا أن نكون سارقني, اإلفساد فيها

  
  )74(قَاُلوا َفَما َجزَاُؤُه ِإْن ُكنُتْم َكاِذِبَني  

فما عقوبة السارق عندكم إن كنتم كـاذبني : قال املكلَّفون بالبحث عن املكيال إلخوة يوسف
  ارقني؟لسنا بس: يف قولكم

  
  )75(قَاُلوا َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِيف َرْحِلِه فـَُهَو َجَزاُؤُه َكَذِلَك َجنْزِي الظَّاِلِمَني  

أي يسـلَّم بسـرقته إىل . جزاء السارق َمن ُوِجد املسروق يف رحله فهو جزاؤه: قال إخوة يوسف
زي الظـــاملني جنـــ -وهـــو االســـرتقاق-مثـــل هـــذا اجلـــزاء , َمـــن ســـرق منـــه حـــىت يكـــون عبـــًدا عنـــده

  .وهذا ديننا وسنتنا يف أهل السرقة, بالسرقة

  
َن فـََبَدَأ بَِأْوِعَيِتِهْم قـَْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ُمثَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما َكا 

ُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِيف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه نـَْرفَ 
)76(  

; فبـــدأ بـــأمتعتهم قبـــل متـــاع شـــقيقه, فقـــام بنفســـه يفـــتش أمتعـــتهم, ورجعـــوا بـــإخوة يوســـف إليـــه
كـــذلك , فاســـتخرج اإلنـــاء منـــه, مث انتهـــى بوعـــاء أخيـــه, إحكاًمـــا ملـــا دبَّـــره الســـتبقاء أخيـــه معـــه

ومـا كـان لـه أن يأخـذ أخـاه يف حكـم , لذي توصَّـل بـه ألخـذ أخيـهيسَّرنا ليوسف هذا التدبري ا
إال أن مشـيئة اهللا اقتضـت هـذا التـدبري , ألنـه لـيس مـن دينـه أن يتملـك السـارق; "مصر"َمِلك 

نرفع منازل َمن نشـاء يف الـدنيا علـى . واالحتكام إىل شريعة إخوة يوسف القاضية برِقِّ السارق
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حـىت ينتهـي العلـم إىل اهللا , ق كل ذي علٍم من هو أعلـم منـهوفو . غريه كما رفعنا منزلة يوسف
  .تعاىل عامل الغيب والشهادة

  
ُتْم قَاُلوا ِإْن َيْسرِْق فـََقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قـَْبُل فََأَسرََّها يُوُسُف ِيف نـَْفِسِه وَملَْ يـُْبِدَها َهلُْم قَاَل أَنْـ  

  )77(ِصُفوَن َشرٌّ َمَكاناً َواللَُّه َأْعَلُم ِمبَا تَ 

يقصــدون يوســف عليــه (إْن ســرق هــذا فقــد ســرق أخ شــقيق لــه مــن قبــل : قــال إخــوة يوســف
, وحــدَّث نفســه قــائال أنــتم أســوأ منزلــة ممــن ذكــرمت, فــأخفى يوســف يف نفســه مــا مسعــه) الســالم

  .واهللا أعلم مبا تصفون من الكذب واالفرتاء, حيث دبَّرمت يل ما كان منكم

  
  )78(اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُه أَباً َشْيخاً َكِبرياً َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَُه ِإنَّا نـَرَاَك ِمْن اْلُمْحِسِنَني  قَاُلوا يَا أَيـَُّها 

يــا أيهــا العزيــز إن لــه والــًدا كبــريًا يف الســن حيبــه وال يطيــق : قــالوا مســتعطفني ليوفــوا بعهــد أبــيهم
  .سنني يف معاملتك لنا ولغريناإنا نراك من احمل, "بنيامني"فُخْذ أحدنا بدال من , بُعده

  
  )79(قَاَل َمَعاَذ اللَِّه َأْن نَْأُخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإذاً َلظَاِلُموَن  

كمـا -نعتصم باهللا ونستجري بـه أن نأخـذ أحـًدا غـري الـذي وجـدنا املكيـال عنـده : قال يوسف
  .بون نكون يف عداد الظاملنيفإننا إن فعلنا ما تطل, -حكمتم أنتم

  
ّيًا قَاَل َكِبريُُهْم َأملَْ تـَْعَلُموا َأنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم مَ   ْوثِقًا ِمْن فـََلمَّا اْستَـْيَئُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ

ِيل َأِيب َأْو َحيُْكَم اللَُّه ِيل َوُهَو  اللَِّه َوِمْن قـَْبُل َما فـَرَّطُتْم ِيف يُوُسَف فـََلْن أَبـْرََح اَألْرَض َحىتَّ يَْأَذنَ 
ُر اْحلَاِكِمَني    )80(َخيـْ
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قـال  , وأخـذوا يتشـاورون فيمـا بيـنهم, فلما يئسوا من إجابته إياهم ِلَما طلبوه انفردوا عن الناس
أمل تعلمـــوا أن أبـــاكم قـــد أخـــذ علـــيكم العهـــد املؤكـــد لـــرتدُّنَّ أخـــاكم إال أن : كبـــريهم يف الســـن

" مصــر"لــذلك لــن أفــارق أرض ; قبــل هــذا كــان تقصــريكم يف يوســف وغــدركم بــه ومــن, تُغلبــوا
واهللا , وأمتكــن ِمــن َأْخــِذ أخــي, أو يقضــي يل ريب بــاخلروج منهــا, حــىت يــأذن يل أيب يف مفارقتهــا

  .وأعدل َمن َفَصَل بني الناس, خُري َمن َحَكمَ 

  
َنَك َسَرَق َوَما َشِهْدنَا ِإالَّ ِمبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب اْرِجُعوا ِإَىل أَبِيُكْم فـَُقوُلوا يَا أَبَانَا ِإنَّ ابْـ  

  )81(حاِفِظَني 

ومـا شـهدنا , قد سرق" بنيامني"إن ابنك : وقولوا له, وأخربوه مبا جرى, ارجعوا أنتم إىل أبيكم
أنـه سيسـرق  ومـا كـان عنـدنا علـم الغيـب, فقـد رأينـا املكيـال يف رحلـه, بذلك إال بعد أن تـَيَـقَّنَّا
  .حني عاهدناك على ردِّه

  
  )82(َواْسَأْل اْلَقْريََة الَِّيت ُكنَّا ِفيَها َواْلِعَري الَِّيت أَقْـبَـْلَنا ِفيَها َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن  

وإننـا صـادقون فيمـا , وَمـن كـان معنـا يف القافلـة الـيت كنـا فيهـا, "مصـر"أهـل  -يا أبانـا-واسأل 
  .أخربناك به

  
يعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم قَاَل َبْل   يٌل َعَسى اللَُّه َأْن يَْأتَِيِين ِِْم مجَِ ٌر مجَِ َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفَصبـْ

  )83(احلَِْكيُم 

بل َزيـََّنت لكم أنفسكم األمَّارة بالسوء مكيدة دبَّرمتوها كما : وملا رجعوا وأخربوا أباهم قال هلم
عسـى اهللا أن يـردَّ , فصربي صرب مجيل ال جزع فيه وال شكوى معـه, ففعلتم ِمن قبل مع يوس

إنــه هــو  -وهــم يوســف وشــقيقه وأخــوهم الكبــري املتخلــف مــن أجــل أخيــه-إيلَّ أبنــائي الثالثــة 
  .احلكيم يف تدبريه, العليم حبايل



www.islamguiden.com 

 494

  
َناُه ِمنَ   ُهْم َوقَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيـْ   )84(اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيٌم  َوتـََوىلَّ َعنـْ

يــا حســرتا علــى يوســف وابيضَّــْت : وقــد ضــاق صــدره مبــا قــالوه، وقــال, وأعــرض يعقــوب عــنهم
  .ولكنه شديد الكتمان له, بذهاب سوادمها ِمن شدة احلزن فهو ممتلئ القلب حزنًا, عيناه

  
  )85(أَْو َتُكوَن ِمْن اْهلَاِلِكَني  قَاُلوا تَاللَِّه تـَْفَتأُ َتْذُكُر يُوُسَف َحىتَّ َتُكوَن َحَرضاً  

لـك , تاهللا ما تزال تتذكر يوسف: قال بنوه ويشـتدُّ حزنـك عليـه حـىت ُتْشـِرف علـى اهلـالك أو 
  .فعال فخفف عن نفسك

  
َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل اللَِّه َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن     )86(قَاَل ِإمنَّ

وأعلــم , فهـو كاشـف الضـرِّ والـبالء, ال أظهـر مهـِّي وحـزين إال هللا وحـده: جميبًـا هلـمقـال يعقـوب 
  .من رمحة اهللا وفرجه ما ال تعلمونه

  
اللَِّه يَا َبِين اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوال تـَْيَئُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَئُس ِمْن َرْوِح  

  )87(َقْوُم الَكاِفُروَن ِإالَّ الْ 

وال تقطعوا رجـاءكم , فاستقصوا أخبار يوسف وأخيه" مصر"يا أبنائي عودوا إىل : قال يعقوب
  .الكافرون به, إنه ال يقطع الرجاء من رمحة اهللا إال اجلاحدون لقدرته, من رمحة اهللا

  
َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف لََنا اْلَكْيَل  فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِه قَاُلوا يَا أَيـَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا  َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َوِجئـْ

ِقَني  َنا ِإنَّ اللََّه َجيْزِي اْلُمَتَصدِّ   )88(َوَتَصدَّْق َعَليـْ
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ـــا القحـــط : فلمـــا دخلـــوا علـــى يوســـف قـــالوا, "مصـــر"فـــذهبوا إىل  ـــا أيهـــا العزيـــز أصـــابنا وأهلن ي
ـــا مـــن قبـــل بـــالثمن اجليـــد ,وجئنـــاك بـــثمن رديء قليـــل, واجلـــدب ـــا بـــه مـــا كنـــت تعطين , فأعطن

إن اهللا تعاىل يثيب املتفضِّلني على أهل , وتصدَّْق علينا بقبض هذه الدراهم املزجاة وجتوَّز فيها
  .احلاجة بأمواهلم

  
  )89(قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم َجاِهُلوَن  

هـل تـذكرون الـذي فعلتمـوه بيوسـف وأخيـه : وعـرَّفهم بنفسـه وقـال, التهم رقَّ هلـمفلما مسـع مقـ
  من األذى يف حال َجْهلكم بعاقبة ما تفعلون؟

  
َنا ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َوَيْصِربْ    فَِإنَّ قَاُلوا أَئِنََّك ألَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعَليـْ

  )90(َه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني اللَّ 

فجمـع , قـد تفضَّـل اهللا علينـا, وهـذا شـقيقي, نعم أنا يوسف: أإنَّك ألنت يوسف؟ قال: قالوا
وإمنـا , فـإن اهللا ال يـذهب ثـواب إحسـانه, ويصـرب علـى احملـن, إنـه مـن يتـق اهللا, بيننا بعد الفرقـة

  .جيزيه أحسن اجلزاء

  
َنا َوِإْن ُكنَّا َخلَاِطِئَني قَاُلوا تَاللَِّه َلقَ     )91(ْد آثـََرَك اللَُّه َعَليـْ

وإن كنــا خلــاطئني مبــا فعلنــاه , تــاهللا لقــد َفضَّــلك اهللا علينــا وأعــزَّك بــالعلم واحللــم والفضــل: قــالوا
  .عمًدا بك وبأخيك

  
  )92(اِمحَِني قَاَل ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكْم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  
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وهو أرحم الرامحني ملن تاب من ذنبـه , يغفر اهللا لكم, ال تأنيب عليكم اليوم: قال هلم يوسف
  .وأناب إىل طاعته

  
  )93(اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِيب يَْأِت َبِصرياً َوأْتُوِين بَِأْهِلُكْم َأْمجَِعَني  

عودوا إىل أبيكم ومعكـم : فقال هلم, ربوه بذهاب بصره من البكاء عليهوملا سأهلم عن أبيه أخ
  .مث أحضروا إيلَّ مجيع أهلكم, قميصي هذا فاطرحوه على وجه أيب يـَُعْد إليه بصره

  
  )94(َوَلمَّا َفَصَلْت اْلِعُري قَاَل أَبُوُهْم ِإينِّ َألِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوال َأْن تـَُفنُِّدوِن  

إين ألجــد : ومعهــم القمــيص قــال يعقــوب ملــن حضــره, "مصــر"قافلــة مــن أرض وملــا خرجــت ال
وتزعمـــوا أن هـــذا الكـــالم صـــدر مـــين مـــن غـــري , ريـــح يوســـف لـــوال أن تســـفهوين وتســـخروا مـــين

  .شعور

  
  )95(قَاُلوا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضالِلَك اْلَقِدِمي  

  .وأنك ال تنساه, ن حب يوسفتاهللا إنك ال تزال يف خطئك القدمي مِ : قال احلاضرون عنده

  
للَِّه َما ال فـََلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصريًا قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمْن ا 

  )96(تـَْعَلُموَن 

ــر يعقــوب بــأن يوســـف حــيٌّ   وطــرح قمــيص يوســف علــى وجهــه فعـــاد, فلمــا أن جــاء مــن يُبشِّ
ألـْم أخربكم أين أعلم من اهللا ما ال تعلمونـه مـن : وعمَّه السرور فقال ملن عنده, يعقوب مبصرًا

  فضل اهللا ورمحته وكرمه؟
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  )97(قَاُلوا يَا أَبَانَا اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئَني  

إنـا كنـا خـاطئني فيمـا فعلنـاه , يا أبانا سـل لنـا ربـك أن يعفـو عنـا ويسـرت علينـا ذنوبنـا: قال بنوه
  .بيوسف وشقيقه

  
  )98(قَاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  

, إنـه هـو الغفـور لـذنوب عبـاده التـائبني, سوف أسأل ريب أن يغفـر لكـم ذنـوبكم: قال يعقوب
م   .الرحيم 

  
  )99(ِإلَْيِه أَبـََوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنَني فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى  

, فلمــا وصــلوا إليــه ضــمَّ يوســف إليــه أبويــه, قاصــدين يوســف" مصــر"وخــرج يعقــوب وأهلــه إىل 
  .ومن كل مكروه, وأنتم آمنون من اجلهد والقحط, مبشيئة اهللا" مصر"ادخلوا : وقال هلم

  
َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدًا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها  َوَرَفَع أَبـََوْيهِ  

َريبِّ َحّقًا َوَقْد َأْحَسَن ِيب ِإْذ َأْخَرَجِين ِمْن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمْن اْلَبْدِو ِمْن بـَْعِد َأْن نـَزََغ 
  )100(ْنيَ ِإْخَوِيت ِإنَّ َريبِّ َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم الشَّْيطَاُن بـَْيِين َوبَـ 

وحيَّـــاه أبـــواه وإخوتـــه األحـــد عشـــر , إكراًمـــا هلمـــا; وأْجَلـــَس أبـــاه وأمـــه علـــى ســـرير ملكـــه جبانبـــه
ُرم يف وقــد َحــ, وكــان ذلــك جــائزًا يف شــريعتهم, ال عبــادة وخضــوًعا, بالســجود لــه حتيــة وتكرميًــا

هــذا الســجود هــو تفســري رؤيــاي الــيت : وقــال يوســف ألبيــه. ســًدا لذريعــة الشــرك بــاهللا; شــريعتنا
وقــد تفضَّــل علــيَّ حــني أخــرجين , قــد جعلهــا ريب صــدقًا, قصصــتها عليــك مــن قبــل يف صــغري

مـن بعـد أن أفسـد الشـيطان رابطـة األخـوة بيـين وبـني , وجـاء بكـم إيلَّ مـن الباديـة, من السجن
احلكــــيم يف أقوالــــه , إنــــه هــــو العلــــيم مبصــــاحل عبــــاده, ن ريب لطيــــف التــــدبري ملــــا يشــــاءإ. إخــــويت
  .وأفعاله
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َواَألْرِض أَْنَت َوِيلِّ  َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمْن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِين ِمْن تَْأِويِل اَألَحاِديِث فَاِطَر السََّمَواتِ  

نـَْيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسلِ    )101(ماً َوَأحلِْْقِين بِالصَّاِحلَِني ِيف الدُّ

وعلَّمتـين مـن تفسـري الـرؤى وغـري , "مصـر"مث دعا يوسف ربه قـائال ربِّ قـد أعطيتـين مـن ملـك 
أنـــت متـــويل مجيـــع شـــأين يف الـــدنيا , يـــا خـــالق الســـموات واألرض ومبــدعهما, ذلــك مـــن العلـــم

نبيــــاء األبــــرار واألصــــفياء وأحلقــــين بعبــــادك الصــــاحلني مــــن األ, تــــوفين إليــــك مســــلًما, واآلخــــرة
  .األخيار

  
  )102(َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْمجَُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َميُْكُروَن  

ــا -أيهــا الرســول-ذلــك املــذكور مــن قصــة يوســف هــو مــن أخبــار الغيــب خنــربك بــه  ومــا  , وحًي
وهـذا . واحتـالوا عليـه وعلـى أبيـه, يوسف حني دبَّروا له اإللقاء يف البئـركنت حاضرًا مع إخوة 

  .وأن اهللا يُوِحي إليك, يدل على صدقك

  
  )103(َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِمبُْؤِمِنَني  

ولـــو َحَرْصـــَت علـــى , مبصـــدِّقيك وال متبعيـــك -أيهـــا الرســـول-ومـــا أكثـــُر املشـــركني مـــن قومـــك 
م   .ال حتزن على ذلكف, إميا

  
  )104(َوَما َتْسَأُهلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمَني  

إن الــذي أُرســلَت بــه مــن القــرآن واهلــدى , ومــا تطلــب مــن قومــك أجــرة علــى إرشــادهم لإلميــان
  .عظة للناس أمجعني يتذكرون به ويهتدون
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َها ُمْعرُِضوَن  َواتِ وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة ِيف السَّمَ   َها َوُهْم َعنـْ   )105(َواَألْرِض َميُرُّوَن َعَليـْ

كالشــمس , وكثــري مــن الــدالئل الدالــة علــى وحدانيــة اهللا وقدرتــه منتشــرة يف الســموات واألرض
ا وهم عنها معرضون, والقمر واجلبال واألشجار   .ال يفكرون فيها وال يعتربون, يشاهدو

  
  )106(ُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَرُ  

ومـا يُِقــرُّ هـؤالء املعرضــون عــن آيـات اهللا بــأن اهللا خـالقهم ورازقهــم وخــالق كـل شــيء ومســتحق 
م األوثان واألصنام   .تعاىل اهللا عن ذلك علوًّا كبريا. للعبادة وحده إال وهم مشركون يف عباد

  
  )107(اِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّه أَْو تَْأتِيَـُهْم السَّاَعُة بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن أََفَأِمُنوا َأْن تَْأتِيَـُهْم غَ  

ـــم عـــذاب مـــن اهللا يُعمُّهـــم أو أن تـــأتيهم القيامـــة , فهـــل عنـــدهم مـــا جيعلهـــم آمنـــني أن ينـــزل 
  .وهم ال يشعرون وال حيُِسُّون بذلك, فجأة

  
لَِّه َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمْن اتـَّبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكَني ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَىل ال 
)108(  

, علـى حجـة مـن اهللا ويقـني, أدعو إىل عبادة اهللا وحـده, هذه طريقيت: -أيها الرسول-قل هلم 
  .شركني مع اهللا غريهولسُت من امل, وأنزِّه اهللا سبحانه وتعاىل عن الشركاء, أنا ومن اقتدى يب

  
ظُُروا  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـَيَـنْ  

ٌر لِلَِّذيَن اتـََّقْوا أَفَ    )109(ال تـَْعِقُلوَن َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَلَداُر اآلِخَرِة َخيـْ

وهـم مـن أهـل , للناس إال رجاال منهم ننزل عليهم وحينا -أيها الرسول-وما أرسلنا من قبلك 
م الضـالون , يصـدقهم املهتـدون للحـق, فهم أقـدر علـى فهـم الـدعوة والرسـالة, احلاضرة ويكـذ
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ـــم مـــن  فيعـــاينوا كيـــف كـــان مـــآل املكـــذبني الســـابقني ومـــا حـــلَّ , أفلـــم ميشـــوا يف األرض, عنـــه
ـــم أفـــال . اهلـــالك؟ ولَثـــواب الـــدار اآلخـــرة أفضـــل مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا للـــذين آمنـــوا وخـــافوا ر

  تتفكرون فتعتربوا؟

  
بَْأُسَنا َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصرُنَا فـَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َوال يـَُردُّ  

  )110(َقْوِم اْلُمْجرِِمَني َعْن الْ 

فـإن الرسـل قبلـك مـا كـان يـأتيهم النصـر , النصـر علـى مكـذبيك -أيها الرسـول-وال تستعجل 
وأيقنــوا أن قــومهم قــد كــذبوهم وال , حــىت إذا يــئس الرســل مــن قــومهم, عــاجال حلكمــة نعلمهــا

م وال , عهمفننجـي مـن نشـاء مـن الرسـل وأتبـا, جاءهم نصرنا عنـد شـدة الكـرب, أمل يف إميا
  .ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم. يـَُردُّ عذابنا عمَّن أجرم وجترَّأ على اهللا

  
َرٌة ُألْوِيل األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ   َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

  )111(ى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهدً 

لقــــد كــــان يف نبــــأ املرســــلني الــــذي قصصــــناه عليــــك ومــــا حــــلَّ باملكــــذبني عظــــة ألهــــل العقــــول 
ولكن أنزلناه مصدقًا ملا سـبقه مـن الكتـب , ما كان هذا القرآن حديثًا مكذوبًا خمتَلًقا. السليمة
ــ, الســماوية , وحمبــوب ومكــروه وغــري ذلــك, ل وحتــرميوبيانًــا لكــل مــا حيتــاج إليــه العبــاد مــن حتلي

م, وإرشـــاًدا مـــن الضـــالل تـــدي بـــه قلـــو فيعملـــون مبـــا فيـــه مـــن األوامـــر , ورمحـــة ألهـــل اإلميـــان 
  .والنواهي
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  سورة الرعد -13

  
  

  )1(يـُْؤِمُنوَن  املر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَْقُّ َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال

  . سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) املر(

ال كمـا , هـو احلـق -أيهـا الرسـول-وهـذا القـرآن املنـزل عليـك , هذه آيات القرآن الرفيعة القدر
ومــع هــذا فــأكثر النــاس ال يصــدِّقون بــه وال , إنــك تــأيت بــه ِمــن عنــد نفســك: يقــول املشــركون

  .يعملون

  
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  ُه الَِّذي َرَفَع السََّمَواتِ اللَّ   ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخَّ

  )2(َجيْرِي َألَجٍل ُمَسمًّى يَُدبـُِّر اَألْمَر يـَُفصُِّل اآليَاِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء رَبُِّكْم تُوِقُنوَن 

ــااهللا تعــاىل هــو الــذ أي -مث اســتوى , ي رفــع الســموات الســبع بقدرتــه مــن غــري عمــد كمــا ترو
, وذلَّــل الشــمس والقمــر ملنــافع العبــاد, علــى العــرش اســتواء يليــق جباللــه وعظمتــه -عــال وارتفــع

يوضــح لكــم , يــدبِّر ســبحانه أمــور الــدنيا واآلخــرة. كــلٌّ منهمــا يــدور يف فلكــه إىل يــوم القيامــة
فتصـدقوا بوعـده ووعيـده , لتوقنـوا بـاهللا واملعـاد إليـه; وأنه ال إله إال هواآليات الدالة على قدرته 
  .وُختْلصوا العبادة له وحده

  
ْنيِ َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْنيِ اثـْنَـ  

  )3(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن  يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهارَ 

وجعــل فيهــا جبــاال تُثبُِّتهــا , وهيأهــا ملعاشــكم, وهــو ســبحانه الــذي جعــل األرض متســعة ممتــدة
ــارًا لشــربكم ومنــافعكم فكــان منهــا األبــيض , وجعــل فيهــا مــن كــل الثمــرات صــنفني اثنــني, وأ
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إن يف ذلــك كلــه َلعظــات لقــوم , النهــار بظلمتــهوجعــل الليــل يغطــي , واألســود واحللــو واحلــامض
  .فيتعظون, يتفكرون فيها

  
َواٍن ُيْسَقى ِمبَاءٍ   ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ  َوِيف اَألْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوخنَِيٌل ِصنـْ

  )4( َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن َواِحٍد َونـَُفضُِّل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض ِيف اُألُكِل ِإنَّ ِيف 

ومنهـا َسـِبخة , منهـا مـا هـو طيِّـب يُنبـُت مـا ينفـع النـاس, ويف األرض قطع جياور بعضها بعًضـا
وجعـل فيهـا زروًعـا خمتلفـة وخنـيال , ويف األرض الطيبة بسـاتني مـن أعنـاب, ِمْلحة ال تُنبت شيًئا

, ويشـرب مـن مـاء واحـد, ذلـك يف تربـة واحـدة كـل, وغـري جمتمـع فيـه, جمتمًعا يف منبت واحـد
وبعضـها أفضـل , فهذا حلو وهذا حامض, ولكنه خيتلف يف الثمار واحلجم والطعم وغري ذلك

يه, من بعض يف األكل   .إن يف ذلك َلعالمات ملن كان له قلب يعقل عن اهللا تعاىل أمره و

  
ْم َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُهلُْم أَِئَذا ُكنَّا تـُرَ   ابًا أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ

  )5(َوأُْولَِئَك اَألْغالُل ِيف َأْعَناِقِهْم َوأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ـــة فالعجـــب األشـــدُّ مـــن قـــول  -أيهـــا الرســـول-وإن تعجـــب  م بعـــد هـــذه األدل مـــن عـــدم إميـــا
م الـذي أوجـدهم مـن : فارالك أإذا متنا وكنا ترابا نُبعث من جديـد؟ أولئـك هـم اجلاحـدون بـر

وال , وأولئـك يـدخلون النـار, وأولئك تكون السالسل من النـار يف أعنـاقهم يـوم القيامـة, العدم
  .خيرجون منها أبًدا

  
ْن قـَْبِلِهْم اْلَمُثالُت َوِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت مِ  

  )6(لِلنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهْم َوِإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب 

ــــا قبــــل اإلميــــان الــــذي يرجــــى بــــه األمــــان  ويســــتعجلك املكــــذِّبون بالعقوبــــة الــــيت مل أعــــاجلهم 
ــم؟ وإن ربــك فكيــ, وقــد مضــت عقوبــات املكــذبني ِمــن قــبلهم, واحلســنات -ف ال يعتــربون 
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يفـتح هلـم بـاب , َلذو مغفرة لذنوِب َمن تاب ِمن ذنوبـه مـن النـاس علـى ظلمهـم -أيها الرسول
م, ويدعوهم إليها, املغفرة م ر وإن ربك لشديد العقاب على , وهم يظلمون أنفسهم بعصيا

  .َمن أصرَّ على الكفر والضالل ومعصية اهللا

  
َا أَْنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهاٍد َويـَُقوُل الَِّذيَن كَ     )7(َفُروا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِِّه ِإمنَّ

ولـــيس ذلـــك , هـــال جاءتـــه معجـــزة حمسوســـة كعصـــا موســـى وناقـــة صـــاحل": مكـــة"ويقـــول كفـــار 
هم ولكل أمة رسول يرشد. وخموِّف ِمن بأس اهللا, فما أنت إال مبلِّغ هلم -أيها الرسول-بيدك 

  .إىل اهللا تعاىل

  
  )8(اللَُّه يـَْعَلُم َما َحتِْمُل ُكلُّ أُنَثى َوَما َتِغيُض اَألْرَحاُم َوَما تـَْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِمبِْقَداٍر  

أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما , اهللا تعاىل يعلم ما حتمل كلُّ أنثى يف بطنها
وكــل شــيء مقــدَّر . ومــا يزيــد محلــه عليهــا, يولــد قبــل تســعة أشــهر فيســقط أو, تنقصــه األرحــام

  .عند اهللا مبقدار من النقصان أو الزيادة ال يتجاوزه

  
  )9(َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمتَـَعاِيل  

علـى املتعـال , الكبري يف ذاته وأمسائه وصفاته, ومبا هو مشاَهد, اهللا عامل مبا خفي عن األبصار
  .مجيع خلقه بذاته وقدرته وقهره

  
  )10(َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهاِر  

ويســـتوي عنـــده َمـــن اســـترت , يســـتوي يف علمـــه تعـــاىل َمـــن أخفـــى القـــول مـــنكم وَمـــن جهـــر بـــه
ا يف وضح النهار, بأعماله يف ظلمة الليل   .ومن جهر 
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ٍم َحىتَّ َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما ِبَقوْ  

  )11(ا َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوءاً َفال َمَردَّ َلُه َومَ 

حيفظونـه بـأمر اهللا وحيصـون , هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون على اإلنسان من بني يديـه ومـن خلفـه
إن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يغـريِّ نعمـة أنعمهـا علـى قـوم إال إذا . ما يصـدر عنـه مـن خـري أو شـر

وا ما أمرهم به فعصوه وليس هلم ِمـن دون اهللا ِمـن , عٍة بالًء فال مفرَّ منهوإذا أراد اهللا جبما. غريَّ
  .ويدفع عنهم املكروه, فيجلب هلم احملبوب, وال يتوىل أمورهم

  
  )12(ُهَو الَِّذي يُرِيُكْم اْلبَـْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً َويـُْنِشُئ السََّحاَب الثـَِّقاَل  

فتخـافون أن تنـزل  -سـحابوهـو النـور الالمـع مـن خـالل ال-هو الذي يريكم من آياتـه الـربق 
وبقدرتـه سـبحانه يوجـد السـحاب , وتطمعـون أن ينـزل معـه املطـر, عليكم منـه الصـواعق احملرقـة
  .احملمَّل باملاء الكثري ملنافعكم

  
َا َمْن َيَشاُء وَ   ُهْم َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِ

  )13(ُجيَاِدُلوَن ِيف اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل 

ــا ِمــن خوفهــا مــن , ويســبِّح الرعــد حبمــد اهللا تســبيًحا يــدل علــى خضــوعه لربــه وتنــزِّه املالئكــة ر
ــــا َمــــن يشــــاء مــــن خلقــــه, اهللا والكفــــار جيــــادلون يف , ويرســــل اهللا الصــــواعق املهلكــــة فيهلــــك 

  .وهو شديد احلول والقوة والبطش مبن عصاه, عثوحدانية اهللا وقدرته على الب

  
اْلَماِء َلُه َدْعَوُة احلَْقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن َهلُْم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَىل  

ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف    ) 14( َضالٍل لَِيبـْ
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واآلهلــة , فــال يُعبــد وال يـُـدعى إال هــو, )ال إلــه إال اهللا(هللا ســبحانه وتعــاىل وحــده دعــوة التوحيــد 
ا مــن دون اهللا ال جتيــب دعــاء َمــن دعاهــا وحــاهلم معهــا كحــال عطشــان ميــد يــده , الــيت يعبــدو

ال غاية يف البعد عـن وما سؤال الكافرين هلا إ, ليصل إىل فمه فال يصل إليه; إىل املاء من بعيد
  .الصواب إلشراكهم باهللا غريه

  
  )15(َواَألْرِض َطْوعاً وََكْرهاً َوِظالُهلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن ِيف السََّمَواتِ 

فيسـجد وخيضـع لـه املؤمنـون , وهللا وحده يسجد خاضـًعا منقـاًدا ُكـلُّ َمـن يف السـموات واألرض
ــــم يســــتكربون عــــن عبادتــــه; رًا، وخيضــــع لــــه الكــــافرون رغًمــــا عــــنهمطوًعــــا واختيــــا وحــــاهلم , أل

م يف ذلــــك م تكـــذِّ فتتحــــرك بإرادتـــه أول النهــــار , وتنقـــاد لعظمتــــه ظـــالل املخلوقـــات, وفطـــر
  .وآخره

  
ال َميِْلُكوَن ألَنُفِسِهْم نـَْفعاً  َواَألْرِض ُقْل اللَُّه ُقْل أَفَاختََّْذُمتْ ِمْن ُدونِِه أَْولَِياءَ  ُقْل َمْن َربُّ السََّمَواتِ  

َكاَء َوال َضرًّا ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصُري أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعُلوا لِلَِّه ُشَر 
اُر َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـََتَشابََه اْخلَْلُق َعَلْيِهْم ُقْل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء    )16(َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

ــموات واألرض ومــدبِّرمها؟ قــل: للمشــركني -أيهــا الرســول-قــل  اهللا هــو اخلــالق : َمــن خــالق السَّ
وهـم ال , أجعلتم غريه معبودين لكـم: مث قل هلم ملزًما باحلجة, وأنتم تقرون بذلك, املدبر هلما

وتـركتم عبـادة مالكهـا؟ قـل , ضـركميـَْقدرون على نفـع أنفسـهم أو ضـرها فضـال عـن نفعكـم أو 
واملـؤمن وهـو كالبصـري؟ أم  -وهـو كـاألعمى-هل يستوي عنـدكم الكـافر : -أيها الرسول-هلم 

وهـو كـالنور؟ أم أن أوليـاءهم الــذين -واإلميـان  -وهـو كالظلمـات-هـل يسـتوي عنـدكم الكفـر 
فاعتقــــدوا , اهللافتشــــابه علــــيهم َخْلــــق الشــــركاء خبلــــق , جعلــــوهم شــــركاء هللا خيلقــــون مثــــل َخْلقــــه

وهـــو , اهللا تعـــاىل خـــالق كـــل كـــائن مـــن العـــدم: -أيهـــا الرســـول-اســـتحقاقهم للعبـــادة؟ قـــل هلـــم 
ال األصـــنام , وهـــو الواحـــد القهـــار الـــذي يســـتحق األلوهيـــة والعبـــادة, املســـتحق للعبـــادة وحـــده

  .واألوثان اليت ال تضرُّ وال تنفع
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يٌَة ِبَقَدرَِها فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبدًا رَابِيًا َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِيف أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَساَلْت أَْودِ  

فـََيْذَهُب ُجَفاًء النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثْـُلُه َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه احلَْقَّ َواْلَباِطَل َفَأمَّا الزََّبُد 
  )17(نَّاَس فـََيْمُكُث ِيف اَألْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه اَألْمثَاَل َوأَمَّا َما يَنَفُع ال

فَجَرت به أودية األرض بقـدر , مث ضرب اهللا سبحانه مثال للحق والباطل مباء أنزله من السماء
ــا فوقــه ال نفــع فيــه, صــغرها وكربهــا هــو املعــادن : وضــرب مــثال آخــر. فحمــل الســيل غثــاء طافًي

ــا  , نــار لصــهرها طلًبــا للزينــة كمــا يف الــذهب والفضــةيوِقــدون عليهــا ال أو طلًبــا ملنــافع ينتفعــون 
مبثـل هـذا يضـرب , فيخرج منها خبثها مما ال فائدة فيـه كالـذي كـان مـع املـاء, كما يف النحاس

واحلــق كاملــاء , فالباطــل كغثــاء املــاء يتالشــى أو يـُْرمــى إذ ال فائــدة منــه: اهللا املثــل للحــق والباطــل
ــا, الصــايف كــذلك , كمــا بــنيَّ لكــم هــذه األمثــال, واملعــادن النقيــة تبقــى يف األرض لالنتفــاع 

ا للناس   .ليتضح احلق من الباطل واهلدى من الضالل; يضر

  
يعاً   ْم احلُْْسَىن َوالَِّذيَن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ  َوِمثْـَلُه لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرِِّ

  )18(َمَعُه الفْـَتَدْوا بِِه أُْولَِئَك َهلُْم ُسوُء احلَِْساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد 

ولـــو كـــانوا , والـــذين مل يطيعـــوا وكفـــروا بـــه هلـــم النـــار, للمـــؤمنني الـــذين أطـــاعوا اهللا ورســـوله اجلنـــة
ولـن , ألنفسـهم مـن عـذاب اهللا يـوم القيامـةميلكون كل ما يف األرض وِضْعفه معه لبـذلوه فـداء 

ومسـكنهم ومقـامهم جهـنم , أولئك حياَسبون على كل ما أسلفوه من عمل سيِّئ, يـَُتقبل منهم
  .وبئس الفراش الذي مهدوه ألنفسهم, تكون هلم فراًشا

  
َا أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى   ُر أُْوُلوا األَْلَباِب أََفَمْن يـَْعَلُم أَمنَّ َا يـََتذَكَّ ) 19(ِإمنَّ

  )20(الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوال يَنُقُضوَن اْلِميثَاَق 
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كـاألعمى عـن , من عنـد اهللا هـو احلـق فيـؤمن بـه -أيها الرسول-هل الذي يعلم أن ما جاءك 
بعهـد اهللا الـذي أمـرهم  احلق الذي مل يؤمن؟ إمنا يتعظ أصـحاب العقـول السـليمة الـذين يوفـون

  .وال ينكثون العهد املؤكد الذي عاهدوا اهللا عليه, به

  
  )21(َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َوَخيَْشْوَن َربـَُّهْم َوَخيَاُفوَن ُسوَء احلَِْساِب  

ـــمويراق, وهـــم الـــذين َيِصـــلون مـــا أمـــرهم اهللا بوصـــله كاألرحـــام واحملتـــاجني وخيشـــون أن , بـــون ر
م   .وال يغفر هلم منها شيًئا, حياسبهم على كل ذنو

  
ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنَفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة وَ   َيْدَرُءوَن َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِِّ

اِر بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُْولَِئَك َهلُْم ُعقْ    )22(َىب الدَّ

م, وهم الذين صربوا على األذى وعلى الطاعة وأدَّوا الصالة على , وعن املعصية طلًبا لرضا ر
م املفروضـــــة, أمتِّ وجوههـــــا , والنفقـــــات املســـــتحبة يف اخلفـــــاء والعلـــــن, وأدَّوا مـــــن أمـــــواهلم زكـــــا

ــذه الصــفات هلــم , ويــدفعون باحلســنة الســيئة فتمحوهــا العاقبــة احملمــودة يف أولئــك املوصــوفون 
  .اآلخرة

  
َلْيِهْم َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِِْم َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن عَ  

  )23(ِمْن ُكلِّ بَاٍب 

اآلبـــاء ومعهـــم الصـــاحلون مـــن , تلـــك العاقبـــة هـــي جنـــات عـــدن يقيمـــون فيهـــا ال يزولـــون عنهـــا
لتهنئــتهم ; وتــدخل املالئكــة علــيهم مــن كــل بــاب, والزوجــات والــذريات مــن الــذكور واإلنــات

  .بدخول اجلنة

  
اِر     )24(َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ
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فــِنْعَم عاقبــة الــدار , َســِلْمتم مــن كــل ســوء بســبب صــربكم علــى طاعــة اهللا: تقــول املالئكــة هلــم
  .اجلنة

  
ِيف  َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدونَ  

اِر    )25(اَألْرِض أُْولَِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

 يوفون بعهد اهللا بإفراده سبحانه فهم الذين ال, أما األشقياء فقد ُوِصفوا بضد صفات املؤمنني
وهـــم الـــذين يقطعـــون مـــا أمـــرهم اهللا بوصـــله ِمـــن صـــلة , بالعبـــادة بعـــد أن أكـــدوه علـــى أنفســـهم

ــــذه الصــــفات , ويفســــدون يف األرض بعمــــل املعاصــــي, األرحــــام وغريهــــا أولئــــك املوصــــوفون 
  .دار اآلخرةوهلم ما يسوءهم من العذاب الشديد يف ال, القبيحة هلم الطرد من رمحة اهللا

  
نـَْيا ِيف اآلخِ   نـَْيا َوَما اْحلََياُة الدُّ َرِة ِإالَّ َمَتاٌع اللَُّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر َوَفرُِحوا بِاْحلََياِة الدُّ
)26(  

ـــع الـــرزق ملـــن يشـــاء مـــن عبـــاده وفـــرح الكفـــار , ويضـــيِّق علـــى َمـــن يشـــاء مـــنهم, اهللا وحـــده يوسِّ
ـــعة يف , ومـــا هـــذه احليـــاة الـــدنيا بالنســـبة لآلخـــرة إال شـــيء قليـــل يتمتـــع بـــه, احليـــاة الـــدنيا بالسَّ

  .ُسرعان ما يزول

  
ْيِه َمْن َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَ  

  )27(أَنَاَب 

: قـل هلـم. هال أُنزل على حممد معجزة حمسوسة كمعجزة موسـى وعيسـى: عناًداويقول الكفار 
ويهــدي إىل دينــه احلــق , إن اهللا يضــل َمــن يشــاء مــن املعانــدين عــن اهلدايــة وال تنفعــه املعجــزات

  .َمن رجع إليه وطلب رضوانه

  



www.islamguiden.com 

 509

  )28(للَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأال ِبذِْكِر ا 

م بتوحيــد اهللا وذكــره فتطمــئن أال بطاعــة اهللا وذكــره وثوابــه تســكن , ويهــدي الــذين تســكن قلــو
  .القلوب وتستأنس

  
  ) 29(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت طُوَىب َهلُْم َوُحْسُن َمآٍب  

, وحـــال طيبـــة, الصـــاحلات هلـــم فـــرح وقـــرة عـــني وعملـــوا األعمـــال, الـــذين صـــدَّقوا بـــاهللا ورســـوله
  .ومرجع حسن إىل جنة اهللا ورضوانه

  
َنا ِإلَْيَك َوُهمْ  ُلَو َعَلْيِهْم الَِّذي أَْوَحيـْ  َيْكُفُروَن َكَذِلَك أَْرَسْلَناَك ِيف أُمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلَها أَُمٌم لَِتتـْ

  )30(ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه َمَتاِب  بِالرَّْمحَِن ُقْل ُهَو َريبِّ ال ِإَلَه ِإالَّ 

; يف أمة قد مضت ِمن قبلها أمم املرسـلني -أيها الرسول-كما أرسلنا املرسلني قبلك أرسلناك 
-قـل هلـم , وحـال قومـك اجلحـود بوحدانيـة الـرمحن, لتتلو على هذه األمة القـرآن املنـزل عليـك

عليـه , إهلًـا واحـًدا هـو ريب وحـده ال معبـود حبـق سـواه الرمحن الـذي مل تتخـذوه:  -أيها الرسول
  .وإليه مرجعي وإنابيت, اعتمدت ووثقت

  
يعاً َوَلْو َأنَّ قـُْرآنًا ُسيـَِّرْت ِبِه اْجلَِباُل أَْو ُقطَِّعْت ِبِه اَألْرُض أَْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّه اَألمْ   ُر مجَِ

يعًا َوال يـَزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبـُُهْم ِمبَا أَفـََلْم يـَْيَئْس الَِّذيَن آَمنُ  وا َأْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َهلََدى النَّاَس مجَِ
  )31(َصنَـُعوا قَارَِعٌة أَْو َحتُلُّ َقرِيباً ِمْن َدارِِهْم َحىتَّ يَْأِيتَ َوْعُد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميَعاَد 

لى الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات حمسوسة على النيب صـلى اهللا عليـه ع -تعاىل-يردُّ اهللا 
أو تتشــقق بــه األرض , فتـزول بــه اجلبــال عـن أماكنهــا, ولـو أن مثــة قرآنًــا يقــرأ: وسـلم فيقــول هلــم

ارًا لكان هذا القرآن هـو املتصـف بـذلك دون  -كما طلبوا منك-أو حييا به املوتى وُتَكلَّم , أ
أفلم يعلم املؤمنـون أن اهللا لـو . بل هللا وحده األمر كله يف املعجزات وغريها. وا بهوملا آمن, غريه
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ـــم مصـــيبة بســـبب   يشـــاء آلمـــن أهـــل األرض كلهـــم مـــن غـــري معجـــزة؟ وال يـــزال الكفـــار تنـــزل 
حـىت يـأيت , أو تنـزل تلـك املصـيبة قريبًـا مـن دارهـم, كفرهم كالقتل واألسر يف غزوات املسلمني

  .إن اهللا ال خيلف امليعاد, ليهموعد اهللا بالنصر ع

  
  )32(َوَلَقْد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروا ُمثَّ َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب  

فـال , فلقـد َسـِخَرْت أمـم مـن قبلـك برسـلهم -أيهـا الرسـول-وإذا كانوا قد سخروا من دعوتـك 
م بعقايب, ذين كفرواحتزن فقد أمهلُت ال   .وكان عقابًا شديًدا, مث أخذُ

  
ا ال يـَْعَلُم أََفَمْن ُهَو قَاِئٌم َعَلى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء ُقْل َمسُّوُهْم أَْم تـَُنبُِّئونَُه مبَِ  

َكَفُروا َمْكُرُهْم َوُصدُّوا َعْن السَِّبيِل َوَمْن ُيْضِلْل   ِيف اَألْرِض أَْم ِبظَاِهٍر ِمْن اْلَقْوِل َبْل زُيَِّن لِلَِّذينَ 
  )33(اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 

أم هــذه املخلوقــات , أحــق أن يعبــد, أفمــن هــو قــائم علــى كــل نفــس ُحيصــي عليهــا مــا تعمــل
م -من جهلهم-العاجزة؟ وهم   :-أيهـا الرسـول-قـل هلـم , جعلوا هللا شركاء ِمـن َخْلقـه يعبـدو

م م مـــا جيعلهـــم أهـــال للعبـــادة, اذكـــروا أمســـاءهم وصـــفا أم ختـــربون اهللا , ولـــن جيـــدوا مـــن صـــفا
م شـــركاء بظـــاهر مـــن اللفـــظ مـــن غـــري أن يكـــون هلـــم , بشـــركاء يف أرضـــه ال يعلمهـــم أم تســـمو

وَمــن مل يوفِّقــه اهللا . بــل حسَّــن الشــيطان للكفــار قــوهلم الباطــل وصــدَّهم عــن ســبيل اهللا. حقيقــة
  .ويوفقه إىل احلق والرشاد, فليس له أحد يهديههلدايته 

  
نـَْيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشقُّ َوَما َهلُْم ِمْن اللَِّه ِمْن َواٍق     )34(َهلُْم َعَذاٌب ِيف اْحلََياِة الدُّ

, هلــؤالء الكفــار الصــادين عــن ســبيل اهللا عــذاب شــاق يف احليــاة الــدنيا بالقتــل واألســر واخلــزي
م يف ا   .وليس هلم مانع مينعهم من عذاب اهللا, آلخرة أثقل وأشدوَلعذا
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الَِّذيَن  َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقَىب  
  )35(اتـََّقوا َوُعْقَىب اْلَكاِفرِيَن النَّاُر 

ــارصــفة اجلنــة الــيت وعــد  ــا جتــري مــن حتــت أشــجارها وقصــورها األ ــا الــذين خيشــونه أ , اهللا 
ــــزول وال يــــنقص, مثرهــــا ال ينقطــــع ــــذين خــــافوا اهللا, وظلهــــا ال ي ــــة ال ــــة باجلنــــة عاقب , تلــــك املثوب

  .وعاقبة الكافرين باهللا النار, فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه

  
َناُهْم اْلِكَتاَب يـَْفَرُحونَ   َا أُِمْرُت  َوالَِّذيَن آتـَيـْ ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوِمْن اَألْحزَاِب َمْن يُنِكُر بـَْعَضُه ُقْل ِإمنَّ

  )36(َأْن َأْعُبَد اللََّه َوال ُأْشرَِك ِبِه ِإلَْيِه أَْدُعو َوِإلَْيِه َمآِب 

والـــذين أعطينـــاهم الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى َمـــن آمـــن مـــنهم بـــك كعبـــد اهللا بـــن ســـالم 
ومــن املتحــزبني علــى الكفــر , ستبشــرون بــالقرآن املنــزل عليــك ملوافقتــه مــا عنــدهمي, والنجاشــي

ـــيد والعاقـــب, ضـــدك َمـــن ينكـــر بعـــض املنـــزل , وكعـــب بـــن األشـــرف, "جنـــران"ُأْســـقَفي , كالسَّ
, إىل عبادتــه أدعــو النــاس, وال أشــرك بــه شــيًئا, إمنــا أمــرين اهللا أن أعبــده وحــده: قــل هلــم, عليـك

  .وإليه مرجعي ومآيب

  
للَِّه ِمْن وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكماً َعَربِّياً َولَِئْن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَدَما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن ا 

  )37(َوِيلٍّ َوال َواٍق 

م أنزلنـــا إليـــك  ; القـــرآن بلغـــة العـــرب -أيهـــا الرســـول-وكمـــا أنزلنـــا الكتـــب علـــى األنبيـــاء بلســـا
 -بعـد احلـق الـذي جـاءك مـن اهللا-لـئن اتبعـت أهـواء املشـركني يف عبـادة غـري اهللا و , لتحكم بـه

  .ليس لك ناصر ينصرك ومينعك من عذابه

  
يٍَة ِإالَّ بِِإْذِن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا َهلُْم أَْزَواجًا َوُذرِّيًَّة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن يَْأِيتَ بِآ 
  )38(للَِّه ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب ا
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تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسال من البشر وجعلنا هلـم  -أيها الرسول-ما لك : وإذا قالوا
فلـيس يف ُوْسـع رســوٍل , لـو كــان رسـوال ألتـى مبـا طلبنـا مــن املعجـزات: وإذا قـالوا, أزواًجـا وذريـة

, أمر قضاه اهللا كتـاب وأجـل قـد كتبـه اهللا عنـده لكل. أن يأيت مبعجزٍة أرادها قومه إال بإذن اهللا
  .ال يتقدم وال يتأخر

  
  )39(َميُْحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب  

وعنـــده أمُّ , ويـُْبقـــي مـــا يشـــاء منهـــا حلكمـــة يعلمهـــا, ميحـــو اهللا مـــا يشـــاء مـــن األحكـــام وغريهـــا
  .وهو اللوح احملفوظ, الكتاب

  
َنا احلَِْساُب  َوِإنْ   َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليـْ   )40(َما نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَِإمنَّ

بعــض العقــاب الــذي توعَّــْدنا بــه أعــداءك مــن اخلــزي والنَّكــال يف  -أيهــا الرســول-وإن أرينــاك 
وعلينـا , فما عليك إال تبليـغ الـدعوة, ذلكوإن توفيناك قبل أن ترى , الدنيا فذلك املعجَّل هلم

  .احلساب واجلزاء

  
ُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها َواللَُّه َحيُْكُم ال ُمَعقَِّب ِحلُْكِمِه َوُهَو َسرِ   يُع أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا نَْأِيت اَألْرَض نـَنـْ

  ) 41(احلَِْساِب 

وذلـــك بفـــتح املســـلمني بـــالد , هـــاأومل يبصـــر هـــؤالء الكفـــار أنـــا نـــأيت األرض ننقصـــها مـــن أطراف
وهـو سـريع , املشركني وإحلاقها بـبالد املسـلمني؟ واهللا سـبحانه حيكـم ال معقِّـب حلكمـه وقضـائه

  .فإن كل آت قريب; فال يستعجلوا بالعذاب, احلساب

  
يعاً يـَْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ  نـَْفٍس َوَسيَـْعَلُم اْلُكفَّاُر ِلَمْن  َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فَِللَِّه اْلَمْكُر مجَِ

اِر    ) 42(ُعْقَىب الدَّ
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فيبطـل , فللـه املكـر مجيًعـا, كمـا فعـل هـؤالء معـك, ولقد دبَّر الذين من قبلهم املكايد لرسـلهم
يعلــم ســبحانه مــا تكســب كــل نفــس مــن خــري أو شــر , ويعيــده علــيهم باخليبــة والنــدم, مكــرهم

ــم إذا-وســيعلم الكفــار . فتجــازى عليــه ملــن تكــون العاقبــة احملمــودة بعــد هــذه  -قــدموا علــى ر
ا ألتباع الرسل ديد ووعيد للكافرين. الدنيا؟ إ   .ويف هذا 

  
َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلكِ  َتاِب َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيدًا بـَْيِين َوبـَيـْ

)43(  

كفـى بـاهللا شـهيًدا بصـدقي : قـل هلـم, مـا أرسـلك اهللا -يا حممـد-: كفروا لنيب اهللا  ويقول الذين
ومـا , وَكَفْت شهادة َمـن عنـده علـم الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى ممـن آمـن برسـاليت, وكذبكم

  .ومل يكتمها, واتبع احلق فصرَّح بتلك الشهادة, جئُت به من عند اهللا

  
  
  
  

  سورة إبراهيم -14

  
  

ْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز الر ِكَتاٌب  أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذِن َرِِّ
َوَما ِيف اَألْرِض َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد  اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  )1(احلَِْميِد 

)2(  

  . كالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرةسبق ال) الر(
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لُتخـــرج بـــه البشـــر مـــن الضـــالل والغـــيِّ إىل  -أيهـــا الرســـول-هـــذا القـــرآن كتـــاب أوحينـــاه إليـــك 
م وتوفيقه إيـاهم-اهلدى والنور  إىل اإلسـالم الـذي هـو طريـق اهللا الغالـب احملمـود يف   -بإذن ر
فهــو الــذي , خلًقــا وملًكــا وتصــرُّفًا, األرض اهللا الــذي لــه مــا يف الســموات ومــا يف, كــل حــال

وســوف يصــيب الــذين مل يؤمنــوا بــاهللا ومل يتبعــوا رســله يــوم . جيــب أن تكــون العبــادة لــه وحــده
  .القيامة هالك وعذاب شديد

  
ُغونَـ   نـَْيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـْ َها ِعَوجًا أُْولَِئَك ِيف الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلََياَة الدُّ

  ) 3(َضالٍل بَِعيٍد 

, وهـــؤالء الـــذين أعرضـــوا ومل يؤمنـــوا بـــاهللا ويتبعـــوا رســـله هـــم الـــذين خيتـــارون احليـــاة الـــدنيا الفانيـــة
ويريدونـــه طريًقــــا معوًجـــا ليوافــــق , ومينعـــون النــــاس عـــن اتبـــاع ديــــن اهللا, ويرتكـــون اآلخـــرة الباقيــــة

ذه ا, أهواءهم   .لصفات يف ضالل عن احلق بعيد عن كل أسباب اهلدايةأولئك املوصوفون 

  
َ َهلُْم فـَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيشَ  اُء َوُهَو َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـنيِّ

  )4(اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

فيضــل اهللا , ليوضِّــح هلــم شــريعة اهللا; ُلغــة قومــهإال ب -أيهــا النــيب-ومــا أرســلنا ِمــن رســوٍل قبلــك 
احلكـيم الـذي يضـع , وهـو العزيـز يف ملكـه, ويهـدي مـن يشـاء إىل احلـق, من يشاء عـن اهلـدى

  .األمور يف مواضعها َوْفق احلكمة

  
ْرُهْم بِأَيَّاِم اللَِّه ِإنَّ ِيف َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوذَ   كِّ

  )5(َذِلَك آليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 

وأمرنــــاه بــــأن , ولقــــد أرســــلنا موســــى إىل بــــين إســــرائيل وأيــــدناه بــــاملعجزات الدالــــة علــــى صــــدقه
إن , ويذكِّرهم بنعم اهللا ونقمه يف أيامه, يدعوهم إىل اإلميان؛ ليخرجهم من الضالل إىل اهلدى
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ــا لَــدالالت لكــل صــبَّار علــى طاعــة اهللا، وعــن حمارمــه، وعلــى أقــداره، شــكور يف هــ ذا التــذكري 
ــا, قــائم حبقــوق اهللا، يشــكر اهللا علــى نعمــه ــم هــم الــذين يعتــربون  ــهم بــذلك؛ أل وال , وخصَّ

  .يـَْغُفلون عنها

  
َجناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ أَ  

  )6(اْلَعَذاِب َويَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 

اذكــروا نعمــة اهللا علــيكم : لقومــك قصــة موســى حــني قــال لبــين إســرائيل -أيهــا الرســول-واذكــر 
ون أبنــاءكم الــذكور, كم مــن فرعــون وأتباعــه يــذيقونكم أشــد العــذابحــني أجنــا  حــىت ال , ويــذحبِّ

ويف ذلكـم , ويبقون اإلناث علـى قيـد احليـاة ذلـيالت, يأيت منهم من يستويل على ُمْلك فرعون
  .البالء واإلجناء اختبار لكم من ربكم عظيم

  
  )7(ُكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديٌد َوِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَّ  

ـًدا: وقال هلم موسـى لـئن شـكرمتوه علـى نعمـه ليزيـدنكم : واذكـروا حـني أعلـم ربكـم إعالًمـا مؤكَّ
  .ولئن جحدمت نعمة اهللا ليعذبنَّكم عذابًا شديًدا, من فضله

  
يٌد َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا أَنـُْتْم َوَمْن ِيف اَألْرِض  يعاً فَِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ محَِ   )8(مجَِ

فــإن اهللا لغــين عــن ; إن تكفــروا بــاهللا أنــتم ومجيــع أهــل األرض فلــن تضــروا اهللا شــيًئا: وقــال هلــم
  .حممود يف كل حال, مستحق للحمد والثناء, خلقه

  
وَد َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ال يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّه َأملَْ يَْأِتُكْم نـََبُأ الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َومثَُ  

ِبِه َوِإنَّا َلِفي  َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََردُّوا أَْيِديـَُهْم ِيف أَفْـَواِهِهْم َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِمبَا أُْرِسْلُتمْ 
  )9(َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونـََنا ِإلَْيِه ُمرِيٍب 
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واألمـم , قـوم نـوح وقـوم هـود وقـوم صـاحل, خـرب األمـم الـيت سـبقتكم -يا أمَّـة حممـد-أمل يأتكم 
م رسـلهم بـالرباهني الواضـحات, ال حيصي عددهم إال اهللا, اليت بعدهم فعضُّـوا أيـديهم , جـاء

ي وإنــا لفــ, إنــا ال نصــدِّق مبــا جئتمونــا بــه: وقــالوا لرســلهم, غيًظــا واســتنكافًا عــن قَبــول اإلميــان
  .شكٍّ مما تدعوننا إليه من اإلميان والتوحيد موجب للريبة

  
َواَألْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخِّرَُكْم  قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّمَواتِ 
َنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتُونَا ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى قَاُلوا ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلُ 

  )10(ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني 

ومنشـئهما , وهو خالق السـموات واألرض, ريب -وحده-أيف اهللا وعبادته : قالت هلم رسلهم
قـاءكم ويؤخر ب, ليغفر لكم ذنوبكم; وهو يدعوكم إىل اإلميان, من العدم على غري مثال سابق

اية آجالكم, يف الدنيا إىل أجل قدَّره مـا نـراكم : فال يعذبكم يف الدنيا؟ فقالوا لرسـلهم, وهو 
تريـدون أن متنعونـا . ال فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونـوا رسـال , إال بشرًا صفاتكم كصفاتنا

ى صحة ما فأتونا حبجة ظاهرة تشهد عل, من عبادة ما كان يعبده آباونا من األصنام واألوثان
  .تقولون

  
َما َكاَن قَاَلْت َهلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن َحنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َميُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَ  

  )11(وَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمنُ 

ولكـن اهللا , حًقـا مـا حنـن إال بشـر مـثلكم كمـا قلـتم: وملا مسع الرسـل مـا قالـه أقـوامهم قـالوا هلـم
, ومـا طلبــتم مــن الربهــان املبــني, يتفضـل بإنعامــه علــى َمــن يشـاء مــن عبــاده فيصــطفيهم لرســالته
يعتمـد املؤمنـون وعلى اهللا وحـده , فال ميكن لنا وال نستطيع أن نأتيكم به إال بإذن اهللا وتوفيقه

  .يف كل أمورهم

  
 فـَْلَيتَـوَكَّْل َوَما لََنا َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبـَُلَنا َولََنْصِربَنَّ َعَلى َما آَذيـُْتُمونَا َوَعَلى اللَّهِ  
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ُلوَن    )12(اْلُمتَـوَكِّ

عذابـه باتبـاع أحكـام دينـه؟ وهو الذي أرشدنا إىل طريق النجـاة مـن , وكيف ال نعتمد على اهللا
وعلى اهللا وحده جيـب أن يعتمـد املؤمنـون يف , ولنصربنَّ على إيذائكم لنا بالكالم السيئ وغريه

  .وهزمية أعدائهم, نصرهم

  
ْيِهْم َربـُُّهْم َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا فََأْوَحى ِإلَ  

  )13(لَنـُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمَني 

, لنطردنكم من بالدنـا حـىت تعـودوا إىل ديننـا: وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا هلم
  .فأوحى اهللا إىل رسله أنه سيهلك اجلاحدين الذين كفروا به وبرسله

  
  )14(ْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد َولَُنْسِكنَـنَُّكْم اَألْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك ِلمَ  

م أرض الكــــافرين بعــــد إهالكهــــم ذلــــك , ولــــنجعلن العاقبــــة احلســــنة للرســــل وأتبــــاعهم بإســــكا
, وإسكان املؤمنني أرضهم أمر مؤكد ملـن خـاف مقامـه بـني يـديَّ يـوم القيامـة, اإلهالك للكفار

  .وخشي وعيدي وعذايب

  
  )15(اٍر َعِنيٍد َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّ  

م وسـألوه النصـر علـى أعـدائهم واحلكـم بيـنهم، فاسـتجاب هلـم وهلـك كـل , وجلأ الرسل إىل ر
  .وال يقر بتوحيد اهللا وإخالص العبادة له, متكرب ال يقبل احلق وال يُْذعن له

  
  )16(ِمْن َورَائِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد  
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اوِمـــن أمـــام هـــذا الكـــافر جهـــن وُيســـقى فيهـــا مـــن القـــيح والـــدم الـــذي َخيْـــرج مـــن ; م يـَْلقـــى عـــذا
  .أجسام أهل النار

  
ِليٌظ يـََتَجرَُّعُه َوال َيَكاُد ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِمبَيٍِّت َوِمْن َورَائِِه َعَذاٌب غَ  
)17(  

فـــال , ممـــا يســـيل مـــن أهـــل النـــار مـــرة بعـــد مـــرة حيـــاول املتكـــرب ابـــتالع القـــيح والـــدم وغـــري ذلـــك
ويأتيــه العــذاب الشــديد مــن كــل نــوع ومــن كــل , ومرارتــه, لقذارتــه وحرارتــه; يســتطيع أن يبتلعــه
  .وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤمل, وما هو مبيت فيسرتيح, عضو من جسده

  
ْم َأْعَماُهلُْم َكَرَمادٍ   اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِيف يـَْوٍم َعاِصٍف ال يـَْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوا  َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ

  )18(َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد 

صـفة أعمــال الكفــار يف الــدنيا كـالرب وصــلة األرحــام كصــفة رمـاد اشــتدت بــه الــريح يف يــوم ذي 
فقــد , دون منهــا مــا يــنفعهم عنــد اهللافكــذلك أعمــاهلم ال جيــ, فلــم تــرتك لــه أثــرًا, ريــح شــديدة

هـو الضــالل , ذلـك السـعي والعمــل علـى غـري أســاس, أذهبهـا الكفـر كمــا أذهبـت الـريح الرمــاد
  .البعيد عن الطريق املستقيم

  
  )19(يٍد َواَألْرَض بِاحلَْقِّ ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِخبَْلٍق َجدِ  َأَملْ تـََرى َأنَّ اللََّه َخَلَق السََّمَواتِ  

أن اهللا أوجــد الســموات واألرض علــى الوجــه  -واملــراد عمــوم النــاس-أمل تعلــم أيهــا املخاطــب 
مـــا علـــى وحدانيتـــه, وأنـــه مل خيلقهمـــا عبثًـــا, الصـــحيح الـــدال علـــى حكمتـــه , بـــل لالســـتدالل 

وال يشـــركوا بـــه شـــيًئا؟ إن يشـــأ يـــذهبكم ويـــأت بقـــوم غـــريكم , فيعبـــدوه وحـــده, وكمـــال قدرتـــه
  .هللا يطيعون ا
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  )20(َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعزِيٍز  

  .بل هو سهل يسري, وما إهالككم واإلتيان بغريكم مبمتنع على اهللا

  
يعًا فـََقاَل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تـََبعًا فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغنُ   وَن َعنَّا ِمْن َوبـََرُزوا لِلَِّه مجَِ
َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرنَا َما لَنَ عَ  ا ِمْن َذاِب اللَِّه ِمْن َشْيٍء قَاُلوا َلْو َهَدانَا اللَُّه َهلََديـَْناُكْم َسَواٌء َعَليـْ

  )21(حمَِيٍص 

, لــيحكم بيــنهم; وظهــروا كلهــم يــوم القيامــة هللا الواحــد القهــار, وخرجــت اخلالئــق مــن قبــورهم
م دافعـون  -اليـوم-فهـل أنـتم , نـأمتر بـأمركم, نَّا لكم يف الدنيا أتباًعـاإنَّا ك: فيقول األتباع لقاد

لــــو هــــدانا اهللا إىل اإلميــــان : عنــــا مــــن عــــذاب اهللا شــــيًئا كمــــا كنــــتم َتعِــــدوننا؟ فيقــــول الرؤســــاء
يســتوي علينــا وعلــيكم الـــَجزَع والصــرب , فضــللنا وأضــللناكم, ولكنــه مل يوفقنــا, ألرشــدناكم إليــه

  .من العذاب وال منجىفليس لنا مهرب , عليه

  
اَن ِيل َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اَألْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما كَ  

ُفَسُكْم َما أَنَا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنْـ 
اٌب أَلِيٌم ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينِّ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِين ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعذَ 

)22(  

ودخـل أهـُل اجلنـة اجلنـَة وأهـُل النـاِر , بعـد أن قضـى اهللا األمـر وحاسـب َخْلقـه-وقال الشـيطان 
ووعـــدتكم وعـــًدا بـــاطال أنـــه ال بـَْعـــَث وال , إن اهللا وعـــدكم وعـــًدا حًقـــا بالبعـــث واجلـــزاء: -النـــارَ 
ــا علــى اتبــاعي, فــأخلفتكم وعــدي, جــزاء وال كانــت , ومــا كــان يل علــيكم مــن قــوة أقهــركم 

, فــال تلومــوين ولومــوا أنفســكم, ولكــن دعــوتكم إىل الكفــر والضــالل فــاتبعتموين, معــي حجــة
إين تــربَّأت ِمــن َجْعِلكــم يل , مبغيــثكم وال أنــتم مبغيثــيَّ مــن عــذاب اهللا مــا أنــا, فالــذنب ذنــبكم

هلـم  -يف إعراضهم عن احلق واتباعهم الباطل-إن الظاملني . شريًكا مع اهللا يف طاعته يف الدنيا
  .عذاب مؤمل موجع
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َها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِن َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتْتِ  

ْم حتَِيَّتـُُهْم ِفيَها َسالٌم    )23(َرِِّ

وأُدخل الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتت أشجارها وقصـورها 
ار م وحوله وقوتـه-ال خيرجون منها أبًدا , األ ئكتـه ُحيَيـَّـْون فيهـا بسـالم مـن اهللا ومال -بإذن ر

  .واملؤمنني

  
ِء َأملَْ تـََرى َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّما 
)24(  

بشــــجرة ) ال إلــــه إال اهللا(كيــــف ضــــرب اهللا مــــثال لكلمــــة التوحيــــد   -أيهــــا الرســــول-أمل تعلــــم 
  وأعالها مرتفع علوًّا حنو السماء؟, متمكن يف األرضأصلها , وهي النخلة, عظيمة

  
  )25(تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن َربـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اَألْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن  

ــا وكــذلك شــجرة اإلميــان أصــلها ثابــت يف قلــب املــؤمن علًمــا , تعطــي مثارهــا كــل وقــت بــإذن ر
وفرعهـــا مـــن األعمـــال الصـــاحلة واألخـــالق املرضـــية يُرفـــع إىل اهللا وينـــال ثوابـــه يف كـــل , قـــاًداواعت
  .فيعتربوا, ليتذكروا ويتعظوا; ويضرب اهللا األمثال للناس. وقت

  
  )26(َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن فـَْوِق اَألْرِض َما َهلَا ِمْن قـَرَاٍر  

, وهـي شـجرة احلنظـل, كشـجرة خبيثـة املأكـل واملطعـم  -وهـي كلمـة الكفـر-ل كلمة خبيثة ومث
وال فــرع , اقتلعــت مــن أعلــى األرض؛ ألن عروقهــا قريبــة مــن ســطح األرض مــا هلــا أصــل ثابــت

  .وال يـُْرَفع له عمل صاحل إىل اهللا, وكذلك الكافر ال ثبات له وال خري فيه, صاعد
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نـَْيا َوِيف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َويـَْفَعُل يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذي  َن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )27(اللَُّه َما َيَشاُء 

وهــو شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــًدا رســول , يثبِّــت اهللا الــذين آمنــوا بــالقول احلــق الراســخ
م باخلامتـة احلسـنة, ين احلـق يثبـتهم اهللا بـه يف احليـاة الـدنياوما جاء بـه مـن الـد, اهللا , وعنـد ممـا

ـدايتهم إىل اجلـواب الصـحيح َلكني 
َ
ويضـل اهللا الظـاملني عـن الصـواب , ويف القرب عند سؤال امل

  .ويفعل اهللا ما يشاء من توفيق أهل اإلميان وِخْذالن أهل الكفر والطغيان, يف الدنيا واآلخرة

  
ُلوا نِْعَمَة اللَِّه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر َأملَْ تـَرَ   َجَهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس )28(ى ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

  ) 29(اْلَقرَاُر 

إىل حــال املكــذبني مــن كفــار قــريش الــذين اســتبدلوا  -واملــراد العمــوم-أمل تنظــر أيهــا املخاطــب 
علــى نعمــة األمــن بــاحلرم وبعثــة النــيب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم  الكفــر بــاهللا بــدال عــن شــكره

فُقِتلـوا وصـار مصـريهم " بـدر"فيهم؟ وقد أنـزلوا أتباعهم دار اهلالك حني َتسـببوا بـإخراجهم إىل 
ا ويقاسون حرها, دار البوار، وهي جهنم   .وقـَُبَح املستقر مستقرهم, يدخلو

  
  ) 30(وا َعْن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتـَُّعوا فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإَىل النَّاِر َوَجَعُلوا لِلَِّه أَنَداداً لُِيِضلُّ 

-أيهـا الرسـول-قل هلـم . ليُْبعدوا الناس عن دينه; وجعل هؤالء الكفار هللا شركاء عبدوهم معه
ا سريعة الزوال; استمتعوا يف احلياة الدنيا:    .وإن مردَّكم ومرجعكم إىل عذاب جهنم, فإ

  
ْوٌم ال َباِدي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّالَة َويُنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرّاً َوَعالنَِيًة ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يَـ ُقْل ِلعِ 

  )31(بـَْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل 
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وخيرجـوا بعـض مـا أعطينـاهم , يـؤدوا الصـالة حبـدودها: لعبادي الذين آمنوا -أيها الرسول-قل 
مـن قبـل أن يـأيت يـوم القيامـة , يف وجوه اخلري الواجبة واملستحبة مسرِّين ذلك ومعلننيمن املال 

  .الذي ال ينفع فيه فداء وال صداقة

  
َواَألْرَض َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم  اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

َر َلكُ  َاَر َوَسخَّ َر َلُكْم اَأل   ) 32(ْم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخَّ

وأنزل املطر من السحاب فأحيـا , اهللا تعاىل الذي خلق السموات واألرض وأوجدمها من العدم
ــا لتســري يف البحــر بــأمره ; وذلَّــل لكــم الســفن, وأخــرج لكــم منهــا أرزاقكــم, بــه األرض بعــد مو

ار لسقياكم وسقيا دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم, مملنافعك   .وذلَّل لكم األ

  
َر َلُكْم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر  َر َلُكْم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ َوَسخَّ   )33(َوَسخَّ

مـــا; وذلَّـــل اهللا لكـــم الشـــمس والقمـــر ال يـَْفـــُرتان عـــن حركتهمـــا وذلَّـــل لكـــم , لتتحقـــق املصـــاحل 
  .وتدبِّروا معايشكم, لتبتغوا من فضله; والنهار, لتسكنوا فيه وتسرتحيوا; الليل

  
  )34(َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوَها ِإنَّ اِإلنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر 

تطيقــوا عــدها وال إحصــاءها وال وإن تعــدُّوا نَِعــم اهللا علــيكم ال , وأعطــاكم مــن كــل مــا طلبتمــوه
ا وتنوُّعها; القيام بشكرها   .كثري اجلحود لنعم ربه, إن اإلنسان َلكثري الظلم لنفسه. لكثر

  
  )35(َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد آِمناً َواْجنُْبِين َوَبِينَّ َأْن نـَْعُبَد اَألْصَناَم  
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" هـاَجر"بعد أن أسكن ابنه إمساعيل وأمه - قال إبراهيم داعًيا ربه حني -أيها الرسول-واذكر 
وأبعِـدين وأبنـائي عـن عبـادة , بلـَد أمـٍن يـأمن كـل َمـن فيهـا" مكـة"رب اجعـل : -" مكة"وادي 
  .األصنام

  
  )36( فَِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم َربِّ ِإنـَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثرياً ِمْن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِين فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاِين  

فمـن اقتـدى يب يف التوحيـد , ربِّ إن األصنام تسبَّبْت يف إبعاد كثري من النـاس عـن طريـق احلـق
-فإنــــك غفــــور لــــذنوب املــــذنبني , وَمــــن خــــالفين فيمــــا دون الشــــرك, فهــــو علــــى ديــــين وُســــنَّيت

م -بفضلك   .تعفو عمن تشاء منهم, رحيم 

  
نُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربـََّنا لُِيِقيُموا الصَّالَة فَاْجَعْل َربـََّنا ِإينِّ َأْسكَ  

  )37(أَْفِئَدًة ِمْن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمْن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن 

ربنـا إنـين فعلـت ذلـك , فيه زرع وال ماء جبوار بيتك احملـرم ربنا إين أسكنت من ذرييت بواٍد ليس
وارزقهــم , فاجعـل قلــوب بعـض خلقـك تَنـزع إلـيهم وحتـنُّ , لكـي يـؤدوا الصـالة حبـدودها; بـأمرك

  .فاستجاب اهللا دعاءه. لكي يشكروا لك على عظيم نعمك; يف هذا املكان من أنواع الثمار

  
َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِيف اَألْرِض َوال ِيف السََّماِء َربـََّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي  
)38(  

وما يغيب عن علم اهللا شيء من الكائنات يف األرض . ربنا إنك تعلم كل ما خنفيه وما نظهره
  .وال يف السماء

  
َعاِء احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَاِعي    )39(َل َوِإْسَحَق ِإنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدُّ
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احلمـــد هللا الـــذي رزقـــين علـــى ِكـــَرب ســـين ولـــديَّ إمساعيـــل : فيقـــول, يـُثْـــين إبـــراهيم علـــى اهللا تعـــاىل
وقد دعوته , إن ريب لسميع الدعاء ممن دعاه, وإسحاق بعد دعائي أن يهب يل من الصاحلني

  .ومل خييِّب رجائي

  
  )40( ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّيت َربـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاِء َربِّ اْجَعْلِين  

, واجعـل مـن ذريـيت َمـن حيـافظ عليهـا, رب اجعلين مداوًما علـى أداء الصـالة علـى أمت وجوههـا
  .ربنا واستجب دعائي وتقبَّل عباديت

  
  )41(وُم احلَِْساُب َربـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَقُ  

وهــذا قبــل أن يتبــنيَّ لــه أن (, ربنــا اغفــر يل مــا وقــع مــين ممــا ال يســلم منــه البشــر واغفــر لوالــديَّ 
  .واغفر للمؤمنني مجيًعا يوم يقوم الناس للحساب واجلزاء) والده عدو هللا

  
َا يـَُؤخِّ    )42(ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر َوال َحتَْسَنبَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإمنَّ

مـن التكـذيب بـك وبغـريك مـن : أن اهللا غافـل عمـا يعملـه الظـاملون -أيها الرسـول-وال حتسنب 
م ليـــوم شـــديد ترتفـــع فيـــه , وإيـــذاء املـــؤمنني وغـــري ذلـــك مـــن املعاصـــي, الرســـل ُر عقـــا إمنـــا يـــؤخِّ

م وال تـَْغَمض   .هذا تسلية لرسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلمويف . ِمن هول ما تراه; عيو

  
  )43(ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء  

يوم يقـوم الظـاملون مـن قبـورهم مسـرعني إلجابـة الـداعي رافعـي رؤوسـهم ال يبصـرون شـيًئا هلـول 
م خالية ليس , املوقف   .لكثرة اخلوف والوجل من هول ما ترى; فيها شيءوقلو
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ْرنَا ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِبْ   َدْعَوَتَك  َوأَنِذْر النَّاَس يـَْوَم يَْأتِيِهْم اْلَعَذاُب فـَيَـُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا َربـََّنا َأخِّ
  )44(ْم ِمْن َزَواٍل َونـَتَِّبْع الرُُّسَل أَوََملْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قـَْبُل َما َلكُ 

وعنـد ذلـك يقـول , النـاس الـذين أرسـلُتَك إلـيهم عـذاب اهللا يـوم القيامـة -أيهـا الرسـول-وأنذر 
فيقـال . ربنـا أَْمِهْلنـا إىل وقـت قريـب نـؤمن بـك ونصـدق رسـلك: الذين ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر

فلــــم , ىل اآلخــــرةأمل تقســــموا يف حيــــاتكم أنــــه ال زوال لكــــم عــــن احليــــاة الــــدنيا إ: هلــــم توبيًخــــا
ذا البعث؟ قوا    تصدِّ

  
َ َلُكْم َكْيَف فـََعْلَنا ِِْم َوَضَربـَْنا َلُكْم اَألمْ   ثَاَل َوَسَكنُتْم ِيف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُموا أَنُفَسُهْم َوتـَبَـنيَّ
)45 (  

مبـا -وعلمـتم , وحللتم يف مساكن الكافرين السابقني الذين ظلمـوا أنفسـهم كقـوم هـود وصـاحل
م من اهلالك -رأيتم وُأخربمت   فلم تعتربوا؟, وضربنا لكم األمثال يف القرآن, ما أنزلناه 

  
  )46(َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم لِتَـُزوَل ِمْنُه اْجلَِباُل 

, وعنـد اهللا مكـرهم فهـو حمـيط بـه ,وقد دبَّر املشركون الشرَّ للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم بقتلـه
ومل , ومـــا كـــان مكـــرهم لتـــزول منـــه اجلبـــال وال غريهـــا لضـــعفه وَوَهنـــه, وقـــد عـــاد مكـــرهم علـــيهم

  .وإمنا ضرُّوا أنفسهم, يضرُّوا اهللا شيًئا

  
  )47(َفال َحتَْسَنبَّ اللََّه ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم  

. أن اهللا خيلـف رسـله مـا وعـدهم بـه مـن النصـر وإهـالك مكـذبيهم -أيهـا الرسـول- فال حتسـنب
  .منـــــــــــــــــتقم مــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــه أشــــــــــــــــد انتقـــــــــــــــــام, إن اهللا عزيــــــــــــــــز ال ميتنــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه شــــــــــــــــيء

  . فهو موجَّه لعموم األمة, واخلطاب وإن كان خاصًّا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم
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َر اَألْرِض َوالسَّ   ُل اَألْرُض َغيـْ اِر يـَْوَم تـَُبدَّ   )48(َمَواُت َوبـََرُزوا لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّ

وانتقــام اهللا تعــاىل ِمــن أعدائــه يف يــوم القيامــة يــوم تـَُبــدَّل هــذه األرض بــأرض أخــرى بيضــاء نقيَّــة  
وختـرج اخلالئـق مـن قبورهـا أحيـاء ظـاهرين للقـاء اهللا , وكذلك تـَُبدَّل السموات بغريهـا, كالفضة

  .بعظمته وأمسائه وصفاته وأفعاله وقهره لكل شيءاملتفرد , الواحد القهار

  
  )49(َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اَألْصَفاِد  

قـــد قُرِنـــت أيـــديهم وأرجلهـــم , اجملـــرمني يـــوم القيامـــة مقيـــدين بـــالقيود -أيهـــا الرســـول-وتـُْبِصـــُر 
  .وهم يف ُذلٍّ وهوان, بالسالسل

  
  ) 50(رَاٍن َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر َسرَابِيُلُهْم ِمْن َقطِ  

م من الَقِطران الشديد االشتعال   .وتلفح وجوههم النار فتحرقها, ثيا

  
  )51(لَِيْجزَِي اللَُّه ُكلَّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب 

ـم  جيـازي كـل إنسـان مبـا عمـل واهللا, جـزاء هلـم مبـا كسـبوا مـن اآلثـام يف الـدنيا; فـََعل اهللا ذلك 
  .إن اهللا سريع احلساب, ِمن خري أو شر

  
َر أُْوُلوا األَْلَباِب   َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكَّ   )52(َهَذا َبالٌغ لِلنَّاِس َولِيُنَذُروا ِبِه َولِيَـْعَلُموا أَمنَّ

, حهم وختـــويفهملنصـــ; بـــالغ وإعـــالم للنـــاس -أيهـــا الرســـول-هـــذا القـــرآن الـــذي أنزلنـــاه إليـــك 
وليـــتعظ بـــه أصـــحاب , فيعبـــدوه وحـــده ال شـــريك لـــه, ولكـــي يوقنـــوا أن اهللا هـــو اإللـــه الواحـــد

  .السليمة العقول
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  :اجلزء الرابع عشر 

  

  سورة الحجر -15

  
  )1(الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقـُْرآٍن ُمِبٍني 

  . سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(

تلك اآليات العظيمة هي آيات الكتاب العزيـز املنـزل علـى حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، وهـي 
فالكتـاب هـو القـرآن . آيات قرآن موضِّح للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدلـِّه علـى املقصـود

  .مجع اهللا له بني االمسني

  
  )2(ُرَمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمَني  

سيتمىن الكفار حني يرون خروج عصاة املؤمنني من النار أن لو كـانوا موحـدين؛ ليخرجـوا كمـا 
  .خرجوا

  
  )3(َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُْلِهِهْم اَألَمُل َفَسْوَف يـَْعَلُموَن  

ويشــغلهم الطمــع فيهــا عــن طاعــة , ويســتمتعوا بــدنياهم, الكفــار يــأكلوا -أيهــا الرســول-اتــرك 
  .فسوف يعلمون عاقبة أمرهم اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة, هللا

  
  )4(َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َوَهلَا ِكَتاٌب َمْعُلوٌم  
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ــم تكــذيًبا لــك  فإنــا ال نـُْهلــك قريــة إال وإلهالكهــا  -أيهــا الرســول-وإذا طلبــوا نــزول العــذاب 
  .سبقهم ال نـُْهلكهم حىت يبلغوه، مثل َمن, أجل مقدَّر

  
  )5(َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن  

  .فتنقص منه, وال تتقدم عليه, ال تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه

  
ُكْنَت ِمْن َلْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَمالِئَكِة ِإْن  ) 6(َوقَاُلوا يَا أَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن  

  )7(الصَّاِدِقَني 

يـــا أيهـــا الـــذي نـُـــزِّل عليـــه القـــرآن إنـــك : وقـــال املكـــذبون حملمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اســـتهزاءً 
  .لتشهد أن اهللا أرسلك; -إن كنت صادقًا-هال تأتينا باملالئكة , لذاهب العقل

  
  )8(ْنَظرِيَن َما نـُنَـزُِّل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَما َكانُوا ِإذاً مُ  

ومـا كـانوا , إننا ال ننزل املالئكـة إال بالعـذاب الـذي ال إمهـال فيـه ملـن مل يـؤمن: وردَّ اهللا عليهم
  .حني تنزل املالئكة بالعذاب ِمبُْمهلني

  
  )9(ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن  

ى اهللا عليـه وسـلم، وإنـَّا نتعهـد حبفظـه ِمـن أن يُـزاد فيـه إنَّا حنن نزَّلنا القرآن على النيب حممـد صـل
  .أو يضيع منه شيء, أو يـُنـَْقص منه

  
َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُوَن ) 10(َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف ِشَيِع اَألوَِّلَني  
)11(  
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فما من رسوٍل جـاءهم إال كـانوا , رسال يف ِفَرق األولني -لأيها الرسو -ولقد أرسلنا من قبلك 
فكمـا فـََعـل بـك هـؤالء املشـركون . ويف هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم. منه يسخرون

  .فكذلك فُِعَل مبن قبلك من الرسل

  
  )13(ُسنَُّة اَألوَِّلَني  ال يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَقْد َخَلتْ ) 12(َكَذِلَك َنْسُلُكُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمَني   

كذلك نفعل ذلـك , كما أدخلنا الكفر يف قلوب األمم السابقة باالستهزاء بالرسل وتكذيبهم
ال ُيَصـــدِّقون بالـــذكر , يف قلـــوب مشـــركي قومـــك الـــذين أجرمـــوا بـــالكفر بـــاهللا وتكـــذيب رســـوله

َســـــيـُْهلك , وهـــــؤالء ِمـــــْثلهم, وقـــــد مضـــــت ســـــنَّة األولـــــني بـــــإهالك الكفـــــار, الـــــذي أُنـــــزل إليـــــك
  .املستمرون منهم على الكفر والتكذيب

  
َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل َحنُْن )14(َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيِهْم بَاباً ِمْن السََّماِء َفظَلُّوا ِفيِه يـَْعُرُجوَن   َلَقاُلوا ِإمنَّ

  )15(قـَْوٌم َمْسُحوُروَن 

روا صــاعدين فيــه حــىت يشــاهدوا مــا يف بابًــا مــن الســماء فاســتم" مكــة"ولــو فتحنــا علــى كفــار 
, حـىت رأينـا مـا مل نـرَ , ُسـِحَرْت أبصـارنا: ولقـالوا, ملـا صـدَّقوا, السماء من عجائب ملكوت اهللا

  .وما حنن إال مسحورون يف عقولنا من حممد

  
  )16(َوَلَقْد َجَعْلَنا ِيف السََّماِء بـُُروجاً َوَزيـَّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن  

ويستدل بـذلك علـى , أنا جعلنا يف السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها: ومن أدلة قدرتنا
ويتـأملون , وَزيـَّنَّا هذه السماء بالنجوم ملن ينظرون إليها, الطرقات واألوقات واِخلْصب واَجلْدب

  .فيعتربون

  
  )17(َوَحِفْظَناَها ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َرِجيٍم  
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  .كي ال يصل إليها; مطرود من رمحة اهللاوحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم 

  
  )18(ِإالَّ َمْن اْستَـَرَق السَّْمَع َفأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب ُمِبٌني  

فأدركــه وحلقــه كوكــب , إال مــن اخــتلس الســمع ِمــن كــالم أهــل املــأل األعلــى يف بعــض األوقــات
  .ابوقد يـُْلقي الشيطان إىل وليه بعض ما اسرتَقه قبل أن حيرقه الشه. مضيء حيرقه

  
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن   َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْبتـْ   )19(َواَألْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ

وأنبتنــا فيهــا مــن كــل أنــواع النبــات مــا هــو , وألقينــا فيهــا جبــاال تثبتهــا, واألرض مــددناها متســعة
  .مقدَّر معلوم مما حيتاج إليه العباد

  
  )20(ْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبرَازِِقَني َوَجَعْلَنا َلكُ  

, وجعلنـــا لكـــم فيهـــا مـــا بـــه تعيشـــون مـــن احلَـــْرث، ومـــن املاشـــية، ومـــن أنـــواع املكاســـب وغريهـــا
وإمنـا هـو علـى , ولـيس رزقهـم علـيكم, وخلقنا لكـم مـن الذريـة واخلـدم والـدوابِّ مـا تنتفعـون بـه

  .ااهللا رب العاملني تفضال منه وتكرمً 

  
  )21(َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم  

ومـا ننزلـه إال مبقـدار حمـدد  , وما من شيء من منافع العباد إال عندنا خزائنه من مجيع الصنوف
ـــه حب, فـــاخلزائن بيـــد اهللا يعطـــي مـــن يشـــاء ومينـــع مـــن يشـــاء, كمـــا نشـــاء وكمـــا نريـــد ســـب رمحت

  .وحكمته البالغة, الواسعة

  
َناُكُموُه َوَما أَنـُْتْم َلُه ِخبَازِِنَني     )22(َوأَْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح َفأَنـَْزْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْسَقيـْ
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فأنزلنــا مــن الســحاب , وحتمــل املطــر واخلــري والنفــع, وأرســلنا الريــاح وســخرناها تـَُلقِّــح الســحاب
وما أنتم بقادرين على خزنه وادِّخاره، ولكـن خنزنـه , أعددناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكمماء 

  .لكم رمحة بكم، وإحسانًا إليكم

  
  )23(َوِإنَّا لََنْحُن ُحنِْي َوُمنِيُت َوَحنُْن اْلَوارِثُوَن  

وحنـن , ومنيـت مـن كـان حيًـا بعـد انقضـاء أجلـه, وإنَّا لنحن حنيي َمن كان ميًتا خبلقه من العـدم
  .الوارثون األرض وَمن عليها

  
  )24(َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَـْقِدِمَني ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن  

  .وَمن سيأيت إىل يوم القيامة, وَمن هو حيٌّ , ولقد علمنا َمن هلك منكم ِمن لدن آدم

  
  )25(َعِليٌم  َوِإنَّ َربََّك ُهَو َحيُْشُرُهْم ِإنَُّه َحِكيمٌ  

  .عليم ال خيفى عليه شيء, إنه حكيم يف تدبريه, وإن ربك هو حيشرهم للحساب واجلزاء

  
  )26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن  

وهــذا الطــني اليــابس مــن طــني , ولقــد خلقنــا آدم ِمــن طــني يــابس إذا نُِقــر عليــه ُمســع لــه صــوت
  .ِمن طول مكثه;  لونه ورحيهأسود متغريِّ 

  
  )27(َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم  

  .وهو إبليس ِمن قـَْبل خلق آدم من نار شديدة احلرارة ال دخان هلا, وخلقنا أبا اجلن
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  )28(ٍإ َمْسُنوٍن َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن محََ  

وهـذا الطـني , إين خـالق إنسـانًا مـن طـني يـابس: حني قال ربك للمالئكـة -أيها النيب-واذكر 
  .اليابس من طني أسود متغريِّ اللون

  
  )29(فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن  

ال , فُخــرُّوا لــه ســاجدين ســجود حتيــة وتكــرمي, روحفــإذا ســوَّيته وأكملــت صــورته ونفخــت فيــه الــ
  .سجود عبادة

  
  )31(ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َأْن َيُكوَن َمَع السَّاِجِديَن ) 30(َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن  

ــم مل ميتنـــع مــنهم أحـــد لكــن إبلـــيس امتنـــع أن , فســجد املالئكـــة كلهــم أمجعـــون كمــا أمـــرهم ر
  .م مع املالئكة الساجدينيسجد آلد

  
  )32(قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن  

  ما لك أال تسجد مع املالئكة؟: قال اهللا إلبليس

  
  )33(قَاَل َملْ َأُكْن َألْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن  

ال يليــق يب أن أســجد إلنســان أَوجْدتَــُه مــن طــني يــابس كــان : دهقــال إبلــيس مظهــرًا كــربه وحســ
  .طيًنا أسود متغريًا
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َها فَِإنََّك َرِجيٌم   يِن ) 34(قَاَل فَاْخرُْج ِمنـْ   )35(َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَىل يـَْوِم الدِّ

البعـد مـن وإن عليـك اللعنـة و , فإنـك مطـرود مـن كـل خـري, فاخرج مـن اجلنـة: قال اهللا تعاىل له
  .رمحيت إىل يوم يـُبـَْعث الناس للحساب واجلزاء

  
َعثُوَن     )36(قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

  .وهو يوم القيامة, رب أخِّرين يف الدنيا إىل اليوم الذي تـَبـَْعث فيه عبادك: قال إبليس

  
  )38(ِت اْلَمْعُلوِم ِإَىل يـَْوِم اْلَوقْ ) 37(قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظرِيَن  

, فإنك ممن أخَّْرُت هالكهم إىل اليوم الذي ميوت فيه كل اخللق بعد النفخـة األوىل: قال اهللا له
  .وإمنا ُأجيَب إىل ذلك استدراًجا له وإمهاال وفتنة للثقلني, ال إىل يوم البعث

  
ُهْم ) 39(ألْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني قَاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين ألزَيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض وَ   ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

  )40(اْلُمْخَلِصَني 

ــــَننَّ لذريــــة آدم معاصــــيك يف األرض: قــــال إبلــــيس , ربِّ بســــبب مــــا أغــــويتين وأضــــللتين ألحسِّ
إال عبــادك الــذين هــديتهم فأخلصــوا لــك العبــادة وحــدك , وألضــلنهم أمجعــني عــن طريــق اهلــدى

  .دون سائر خلقك

  
ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمْن اتـَّبَـَعَك ِمْن ) 41(اَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم قَ  

  )42(اْلَغاِويَن 
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إن عبادي الـذين أخلصـوا يل . هذا طريق مستقيم معتدل موصل إيلَّ وإىل دار كراميت: قال اهللا
م تضـلُّ  لكـن سـلطانك علـى َمـِن , هم بـه عـن الصـراط املسـتقيمال أجعل لك سلطانًا على قلـو

  .اتبعك ِمَن الضالني املشركني الذين رضوا بواليتك وطاعتك بدال من طاعيت

  
ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ) 43(َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعَني   َعُة أَبـَْواٍب ِلُكلِّ بَاٍب ِمنـْ   )44(َهلَا َسبـْ

, هلا سبعة أبواب كل باب أسـفل مـن اآلخـر, موعُد إبليس وأتباعه أمجعنيوإن النار الشديدة لَ 
  .لكل باٍب ِمن أتباع إبليس قسم ونصيب حبسب أعماهلم

  
َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ) 46(اْدُخُلوَها ِبَسالٍم آِمِنَني ) 45(ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  

َها ِمبُْخَرِجَني ) 47(َلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلَني ِغلٍّ ِإْخَواناً عَ    )48(ال َميَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ

ـار جاريـة يقـال هلـم ى يف بسـاتني وأ ادخلـوا : إن الذين اتقوا اهللا بامتثال ما أمر واجتناب ما 
م مـــن. هـــذه اجلنـــات ســـاملني مـــن كـــل ســـوء آمنـــني مـــن كـــل عـــذاب حقـــد  ونزعنـــا مـــا يف قلـــو

تتقابـــل وجـــوههم , جيلســـون علـــى أســـرَّة عظيمـــة, يعيشـــون يف اجلنـــة إخوانًـــا متحـــابني, وعـــداوة
  .وهم باقون فيها أبًدا, ال يصيبهم فيها تعب وال إعياء, تواصال وحتابًبا

  
ُهْم َعْن ) 50(َوَأنَّ َعَذاِيب ُهَو اْلَعَذاُب األَلِيُم ) 49(نـَبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم   َونـَبِّئـْ

  )51(َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم 

ــم، وأن عــذايب هــو , عبــادي أين أنــا الغفــور للمــؤمنني التــائبني -أيهــا الرســول-أخــرب  الــرحيم 
عـن ضـيوف إبـراهيم مـن املالئكـة  -أيهـا الرسـول-وأخـربهم . العذاب املؤمل املوجع لغري التـائبني

الك قوم لوط, الذين بشَّروه بالولد   .و

  
  )52(ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسالماً قَاَل ِإنَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن  
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إنـا : قـال, مث قـدَّم هلـم الطعـام فلـم يـأكلوا, فرد علـيهم السـالم; سالًما: حني دخلوا عليه فقالوا
  .منكم فزعون

  
  )53(قَاُلوا ال تـَْوَجْل ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم َعِليٍم  

  .هو إسحاق, ال تفزع إنَّا جئنا نبشرك بولد كثري العلم بالدين: ئكة لهقالت املال

  
  )54(قَاَل أََبشَّْرُمتُوِين َعَلى َأْن َمسَِّين اْلِكبَـُر فَِبَم تـَُبشُِّروَن  

  فبأي أعجوبة تبشِّرونين؟, وأنا كبري وزوجيت كذلك, أبشَّرمتوين بالولد: قال إبراهيم متعجًبا

  
  )55(َك بِاحلَْقِّ َفال َتُكْن ِمْن اْلَقاِنِطَني قَاُلوا َبشَّْرنَا 

  .فال تكن من اليائسني أن يولد لك, بشَّرناك باحلق الذي أعلَمنا به اهللا: قالوا

  
  )57(قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسُلوَن ) 56(قَاَل َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرْمحَِة َربِِّه ِإالَّ الضَّالُّوَن  

فمــا األمــر اخلطــري : قــال. ييــئس مــن رمحــة ربــه إال اخلــاطئون املنصــرفون عــن طريــق احلــق ال: قــال
  من عند اهللا؟ -أيها املرسلون-الذي جئتم من أجله 

  
 ِإالَّ اْمَرأََتهُ ) 59(ِإالَّ آَل ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّوُهْم َأْمجَِعَني ) 58(قَاُلوا ِإنَّا أُْرِسْلَنا ِإَىل قـَْوٍم ُجمْرِِمَني  

ْرنَا ِإنـََّها َلِمْن اْلَغاِبرِيَن    )60(َقدَّ
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ـــه: قـــالوا فلـــن , إن اهللا أرســـلنا إلهـــالك قـــوم لـــوط املشـــركني الضـــالني إال لوًطـــا وأهلـــه املـــؤمنني ب
لكـــن زوجتـــه الكـــافرة قضـــينا بـــأمر اهللا بإهالكهـــا مـــع البـــاقني يف , لكهـــم وســـننجيهم أمجعـــني

  .العذاب

  
  )62(قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم ُمْنَكُروَن ) 61(ْرَسُلوَن فـََلمَّا َجاَء آَل ُلوٍط اْلمُ  

  .إنكم قوم غري معروفني يل: قال هلم, فلما وصل املالئكة املرسلون إىل لوط

  
َناَك ِمبَا َكانُوا ِفيِه َميْتَـُروَن   َناَك بِاحلَْقِّ َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن ) 63(قَاُلوا َبْل ِجئـْ َك َفَأْسِر بَِأْهلِ ) 64(َوأَتـَيـْ

  )65(ِبِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َواتَِّبْع أَْدبَاَرُهْم َوال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث تـُْؤَمُروَن 

وجئنـاك بـاحلق , فإنَّا جئنا بالعـذاب الـذي كـان يشـك فيـه قومـك وال ُيَصـدِّقون, ال َختَفْ : قالوا
بعــد مــرور جــزء مــن , هلــك املؤمنــونفــاخرج ِمــن بيــنهم ومعــك أ, وإنــا لصــادقون, مــن عنــد اهللا

واحـذروا أن يلتفـت مـنكم , لـئال يتخلـف مـنهم أحـد فينالـه العـذاب; وسـر أنـت وراءهـم, الليل
  .لتكونوا يف مكان أمني; وأسرعوا إىل حيث أمركم اهللا, أحد

  
َنا ِإلَْيِه َذِلَك اَألْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤالِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحَني     )66(َوَقَضيـْ

  .وحينا إىل لوط أن قومك مستأَصلون باهلالك عن آخرهم عند طلوع الصبحوأ

  
  )67(َوَجاَء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُروَن  

وهـم فرحـون يستبشــرون , وجـاء أهـل مدينـة لـوط إىل لـوط حـني علمـوا مبـن عنـده مـن الضـيوف
م الفاحشة; بضيوفه   .ليأخذوهم ويفعلوا 
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  )69(َواتـَُّقوا اللََّه َوال ُختُْزوِن ) 68(ِفي َفال تـَْفَضُحوِن قَاَل ِإنَّ َهُؤالِء َضيْ  

وال , وخــــافوا عقــــاب اهللا, إن هــــؤالء ضــــيفي وهــــم يف محــــاييت فــــال تفضــــحوين: قــــال هلــــم لــــوط
  .فتوقعوين يف الذل واهلوان بإيذائكم لضيويف, تتعرضوا هلم

  
  )70(قَاُلوا أَوََملْ نـَنـَْهَك َعْن اْلَعاَلِمَني  

  ألنَّا نريد منهم الفاحشة؟; أومل نـَنـَْهَك أن تضيِّف أحدا من العاملني: هقال قوم

  
  )71(قَاَل َهُؤالِء بـََناِيت ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلَني  

ومساهن بناته؛ , هؤالء نساؤكم بنايت فتزوَّجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم: قال لوط هلم
  .حرَّم اهللا عليكم من إتيان الرجالوال تفعلوا ما , ألن نيب األمة مبنزلة األب هلم

  
ِْم يـَْعَمُهوَن  

  )73(َفَأَخَذتْـُهْم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقَني ) 72(َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِ

وقد أقسم اهللا , أما املخلوق فال جيوز له القسم إال باهللا, يقسم اخلالق مبن يشاء ومبا يشاء
إن قوم لوط يف غفلة شديدة يرتددون . سلم تشريًفا لهتعاىل حبياة حممد صلى اهللا عليه و 

م صاعقة العذاب وقت شروق الشمس, ويتمادون   .حىت حلَّْت 

  
يٍل     )74(َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ

  .متصلب متنيوأمطرنا عليهم حجارة من طني , فقلبنا قُراهم فجعلنا عاليها سافلها

  
َني   ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لِْلُمْؤِمِنَني ) 76(َوِإنـََّها لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم ) 75(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لِْلُمتَـَومسِِّ
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)77 (  

م َلعظاٍت للناظرين املعتربين وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها املسافرون املارُّون , إن فيما أصا
  .هلم َلداللًة بيِّنًة للمصدقني العاملني بشرع اهللا إن يف إهالكنا. ا

  
ُهْم َوِإنـَُّهَما لَِبِإَماٍم ُمِبٍني ) 78(َوِإْن َكاَن َأْصَحاُب األَْيَكِة َلظَاِلِمَني    )79(فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ

ظاملني ألنفسهم لكفرهم باهللا  - وهم قوم شعيب-وقد كان أصحاب املدينة امللتفة الشجر 
وإن مساكن قوم لوط وشعيب , فانتقمنا منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة, رميورسوهلم الك

ما الناس يف سفرهم فيعتربون   .لفي طريق واضح ميرُّ 

  
  )80(َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب احلِْْجِر اْلُمْرَسِلَني  

لكل وهم مثود فكانوا بذلك مكذبني , صاحلًا عليه السالم" وادي اِحلْجر"ولقد كذَّب سكان 
م على دين واحد; ألن من كذَّب نبًيا فقد كذَّب األنبياء كلهم; املرسلني   .أل

  
َها ُمْعِرِضَني   َناُهْم آيَاتَِنا َفَكانُوا َعنـْ   )81(َوآتـَيـْ

, ومن مجلتها الناقة, وآتينا قوم صاحل آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صاحل من احلق
ا   .دين معرضنيوكانوا عنها مبتع, فلم يعتربوا 

  
  )82(وََكانُوا يـَْنِحُتوَن ِمْن اْجلَِباِل بـُُيوتاً آِمِنَني  

  .وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو خترب, فيتخذون منها بيوتًا, وكانوا ينحتون اجلبال
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ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن ) 83(َفَأَخَذتْـُهْم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحَني     )84(َفَما َأْغَىن َعنـْ

فما دفع عنهم عذاَب اهللا األمواُل واحلصوُن , م صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرينفأخذ
  .وال ما أُعطوه من قوة وجاه, يف اجلبال

  
نَـُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوِإنَّ السَّاَعَة آلتَِيٌة فَاْصَفْح الصَّْفَح اجلَِْميَل  َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتِ   َواَألْرَض َوَما بـَيـْ
)85(  

وأنه , وما خَلْقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق دالتني على كمال خالقهما واقتداره
وإن الساعة اليت تقوم فيها القيامة آلتية ال . الذي ال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك له

اوز واصفح عنهم وجت, عن املشركني - أيها الرسول-فاعف , لتوىفَّ كل نفس مبا عملت; حمالة
  .عما يفعلونه

  
  )86(ِإنَّ َربََّك ُهَو اخلَْالَُّق اْلَعِليُم  

وال , فال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء, العليم به, إنَّ ربك هو اخلالَّق لكل شيء
  .خيفى عليه

  
َناَك َسْبعاً ِمْن اْلَمثَاِين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم     )87(َوَلَقْد آتـَيـْ

وآتيناك القرآن , وهي سبع آيات تكرر يف كل صالة, فاحتة القرآن -نيبأيها ال-ولقد آتيناك 
  .العظيم

  
ُهْم َوال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤمِ   نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواجًا ِمنـْ ِنَني ال َمتُدَّنَّ َعيـْ
)88(  
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, وال حتزن على كفرهم, ا من الكفار ِمن ُمَتع الدنياال تنظر بعينيك وتتمنَّ ما َمتـَّْعنا به أصنافً 
  .وتواَضْع للمؤمنني باهللا ورسوله

  
  )90(َكَما أَنـَْزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمَني ) 89(َوُقْل ِإينِّ أَنَا النَِّذيُر اْلُمِبُني  

ومنذركم أن , إين أنا املنذر املوضِّح ملا يهتدي به الناس إىل اإلميان باهللا رب العاملني: وقل
وكفروا ببعضه , فآمنوا ببعضه, كما أنزله اهللا على الذين قسَّموا القرآن, يصيبكم العذاب

  .اآلخر من اليهود والنصارى وغريهم

  
  )91(الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَني  

, ومنهم من يقول َكَهانة, سحر: فمنهم من يقول, وهم الذين جعلوا القرآن أقساًما وأجزاء
  .ليصدوا الناس عن اهلدى; نهم من يقول غري ذلك، يصرِّفونه حبسب أهوائهموم

  
  )93(َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ) 92(فـََوَربَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعَني  

م, فوربك لنحاسبنَّهم يوم القيامة ولنجزينهم أمجعني وحتريفه , عن تقسيمهم للقرآن بافرتاءا
ويف هذا . ومن املعاصي واآلثام, ا كانوا يعملونه من عبادة األوثانوغري ذلك مم, وتبديله

  .ترهيب وزجر هلم من اإلقامة على هذه األفعال القبيحة

  
  )94(فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض َعْن اْلُمْشرِِكَني  

ا   .يقولونفقد برَّأك اهللا ممَّا , وال تبال باملشركني, فاجهر بدعوة احلق اليت أمرك اهللا 

  
َناَك اْلُمْستَـْهزِِئَني    )96(الَِّذيَن َجيَْعُلوَن َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر َفَسْوَف يـَْعَلُموَن ) 95(ِإنَّا َكَفيـْ
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الذين اختذوا شريًكا مع اهللا من األوثان , إنَّا َكَفْيناك املستهزئني الساخرين من زعماء قريش
  .يا واآلخرةفسوف يعلمون عاقبة عملهم يف الدن, وغريها

  
  )97(َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقوُلوَن  

  .بسبب ما يقوله املشركون فيك ويف دعوتك; - أيها الرسول-ولقد نعلم بانقباض صدرك 

  
  )98(َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك وَُكْن ِمْن السَّاِجِديَن  

وكن من املصلِّني هللا , شاكرًا له مثنيا عليه وَسبِّح حبمده, فافزع إىل ربك عند ضيق صدرك
  .فإن ذلك يكفيك ما أمهَّك, العابدين له

  
  )99(َواْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقُني  

وامتثل رسول اهللا صلى . وهو املوت, واستِمرَّ يف عبادة ربك مدة حياتك حىت يأتيك اليقني
  .حىت أتاه اليقني من ربه, ا يف عبادة اهللافلم يزل دائبً , اهللا عليه وسلم أمر ربه

  
  

  سورة النحل -16

  
  )1(أََتى أَْمُر اللَِّه َفال َتْستَـْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يُْشرُِكوَن 

فال تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد  - أيها الكفار-قـَُرب قيام الساعة وقضاء اهللا بعذابكم 
  .سبحانه وتعاىل عن الشرك والشركاءتنزَّه اهللا . الرسول لكم
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نَا فَاتـَُّقوِن يـُنَـزُِّل اْلَمالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَنِذُروا أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَ  
)2(  

فوا الناس من بأن خوِّ : ينزِّل اهللا املالئكة بالوحي ِمن أمره على َمن يشاء من عباده املرسلني
  .فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة واإلخالص, وأنه ال معبود حبق إال أنا, الشرك

  
  )3(َواَألْرَض بِاحلَْقِّ تـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن  َخَلَق السََّمَواتِ  

ما العباد على عظمة خالقهما; خلق اهللا السموات واألرض باحلق وأنه وحده , ليستِدل 
  .وتعاظم عن شركهم -سبحانه-تنزَّه , ق للعبادةاملستح

  
  )4(َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني  

فيصبح شديد اخلصومة واجلدال لربه يف , َخَلق اإلنسان من ماء مهني فإذا به يـَْقوى ويغرتُّ 
، ونسي اهللا الذي خلقه من "َرِميمٌ َمن ُحيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي : "كقوله, وغري ذلك, إنكار البعث

  .العدم

  
َها تَْأُكُلوَن     )5(َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

وجعل يف أصوافها وأوبارها  -أيها الناس- واألنعاَم من اإلبل والبقر والغنم خلقها اهللا لكم 
ا, الدفء ا وجلودها وركو   .ومنها ما تأكلون, ومنافع ُأخر يف ألبا

  
  )6(َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني َتْسَرُحوَن  

ا إىل منازهلا يف املساء ا , ولكم فيها زينة ُتْدخل السرور عليكم عندما تـَُردُّو وعندما ُختْرجو
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  .للمرعى يف الصباح

  
  )7(لِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ األَنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم َوَحتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإَىل بـََلٍد َملْ َتُكونُوا بَا 

مل تكونـوا مسـتطيعني الوصـول إليـه إال , وحتمل هذه األنعام ما ثـَُقل من أمتعـتكم إىل بلـد بعيـد
حيـث سـخَّر لكـم مـا , إن ربكم َلرؤوف رحيم بكـم, جبهد شديد من أنفسكم ومشقة عظيمة

  .وله الشكر فله احلمد, حتتاجون إليه

  
  )8(َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَخيُْلُق َما ال تـَْعَلُموَن  

وخيلــق ; ولتكــون مجَــاال لكــم ومنظــرًا حســًنا, لكــي تركبوهــا; وخلــق لكــم اخليــل والبغــال واحلمــري
  .نًا به وشكرا لهلتزدادوا إميا; لكم من وسائل الركوب وغريها ما ال ِعْلَم لكم به

  
َها َجائٌِر َوَلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني     )9(َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَِّبيِل َوِمنـْ

ومــن الطــرق مــا هــو مائــل ال يُوصــل , وهــو اإلســالم, وعلــى اهللا بيــان الطريــق املســتقيم ِهلــدايتكم
ء اهللا هــدايتكم هلــداكم ولــو شــا. وهــو كــل مــا خــالف اإلســالم مــن امللــل والنحــل, إىل اهلدايــة

  .مجيًعا لإلميان

  
  )10(ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  

وأخـرج لكـم بـه شـجرًا , فجعل لكـم منـه مـاًء تشـربونه, هو الذي أنزل لكم من السحاب مطرًا
  .م َدرُّها ونْفُعهاويعود عليك, تـَْرَعْون فيه دواّبكم

  
َقْوٍم يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواَألْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لِ  
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  )11(يـَتَـَفكَُّروَن 

ذا املاء الواحد الزروع املختلفـة , ألعنـابوُخيـرج بـه الزيتـون والنخيـل وا, ُخيرج لكم من األرض 
, إن يف ذلــــك اإلخــــراج لداللــــًة واضــــحة لقــــوم يتــــأملون. وُخيــــرج بــــه كــــل أنــــواع الثمــــار والفواكــــه

  .فيعتربون

  
َر َلُكْم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاتٍ   لَِقْوٍم  َوَسخَّ

  )12(يـَْعِقُلوَن 

والقمـــر نـــورًا , وســـخَّر لكـــم الشـــمس ضـــياء, والنهـــار ملعاشـــكم, خَّر لكـــم الليـــل لـــراحتكموســـ
والنجـوم يف السـماء مـذلالت لكـم بـأمر اهللا , وغـري ذلـك مـن املنـافع, وملعرفة السنني واحلسـاب

ـــا يف الظلمـــات, ونضـــج الثمـــار والـــزروع, ملعرفـــة األوقـــات إن يف ذلـــك التســـخري . واالهتـــداء 
  .لقوم سيعقلون عن اهللا حججه وبراهينه َلدالئَل واضحةً 

  
  )13(َوَما َذرَأَ َلُكْم ِيف اَألْرِض ُخمَْتِلفاً أَْلَوانُُه ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن  

وغــري ذلــك ممــا ختتلــف ألوانــه , وســخَّر مــا خلقــه لكــم يف األرض مــن الــدوابِّ والثمــار واملعــادن
ويعلمـــون أنَّ يف , ْلـــق واخـــتالف األلـــوان واملنـــافع َلعـــربًة لقـــوم يتعظـــونإن يف ذلـــك اخلَ . ومنافعـــه

  .تسخري هذه األشياء عالماٍت على وحدانية اهللا تعاىل وإفراده بالعبادة

  
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلَْمًا َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتَـ   َرى اْلُفْلَك َوُهَو الَِّذي َسخَّ

  )14(َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

وتستخرجوا منه زينة , لتأكلوا مما تصطادون من مسكه حلًما طريًا; وهو الذي سخَّر لكم البحر
ا كــاللؤلؤ واملرجــان ــاوترك, وتــرى الســفن العظيمــة تشــق وجــه املــاء تــذهب وجتــيء, تـَْلَبســو ; بو
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, ولعلكـم تشـكرون هللا تعـاىل علـى عظـيم إنعامـه علـيكم, لتطلبوا رزق اهللا بالتجـارة والـربح فيهـا
  .فال تعبدون غريه

  
  )15(َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوأَنـَْهاراً َوُسُبًال لََّعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  

ــارًا, ل بكــموأرســى يف األرض جبــاال تثبتهــا حــىت ال متيــ وجعــل , لتشــربوا منهــا; وجعــل فيهــا أ
ا; فيها طرقًا ا يف الوصول إىل األماكن اليت تقصدو   .لتهتدوا 

  
  )16(َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدوَن  

ارًا ا على الطرق  ا ليال, وجعل يف األرض معامل تستدلُّون    .كما جعل النجوم لالهتداء 

  
  )17(ُلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكَُّروَن أََفَمْن خيَْ  

أجتعلون اهللا الذي خيلق كل هذه األشـياء وغريهـا يف اسـتحقاق العبـادة كاآلهلـة املزعومـة الـيت ال 
  فتفردوه بالعبادة؟, ختلق شيًئا؟ أفال تتذكرون عظمة اهللا

  
  )18(َلَغُفوٌر َرِحيٌم  َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوَها ِإنَّ اللَّهَ  

ـا وتنوعهـا; وإن حتاولوا َحْصَر نَِعم اهللا عليكم ال تـَُفوا َحبْصرها إن اهللا َلغفـور لكـم رحـيم . لكثر
وال , وال يقطعهـــــا عـــــنكم لتفـــــريطكم, بكـــــم؛ إذ يتجـــــاوز عـــــن تقصـــــريكم يف أداء شـــــكر الـــــنعم

  .يعاجلكم بالعقوبة

  
  )19(تـُْعِلُنوَن َواللَُّه يـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما  
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, ســـواء مـــا ختفونـــه منهـــا يف نفوســـكم ومـــا تظهرونـــه لغـــريكم, واهللا ســـبحانه يعلـــم كـــل أعمـــالكم
  .وسيجازيكم عليها

  
  )20(َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َخيُْلُقوَن َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقوَن  

, فهـي خملوقـات صـنعها الكفـار بأيـديهم, واآلهلة اليت يعبدها املشركون ال ختلق شيًئا وإن َصـُغر
ا؟   فكيف يعبدو

  
َعثُوَن   ُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبـْ   )21(أَْمَواٌت َغيـْ

وهـي معهـم , هم مجيًعا مجادات ال حياة فيهـا وال تشـعر بالوقـت الـذي يبعـث اهللا فيـه عابـديها
م مجيًعا يف النار يوم القيامة   .لُيلقى 

  
  )22(ْم ِإَلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن ِإَهلُكُ  

م جاحـدة , إهلكم املستحق وحده للعبادة هو اهللا اإلله الواحد فالـذين ال يؤمنـون بالبعـث قلـو
  .وعبادة اهللا وحده, فهم متكربون عن قبول احلق, لعدم خوفهم من عقابه; وحدانيته سبحانه

  
  )23(ال َجَرَم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِيَن  

وســيجازيهم علــى , ومــا يظهرونــه منهــا, حًقــا أنَّ اهللا يعلــم مــا خيفونــه ِمــن عقائــد وأقــوال وأفعــال
  .وسيجازيهم على ذلك, بادته واالنقياد لهإنه عز وجل ال حيب املستكربين عن ع, ذلك

  
  )24(َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َماَذا أَنَزَل َربُُّكْم قَاُلوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني  
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مـا : وإذا ُسِئل هؤالء املشركون عمَّا نزل على النيب حممد صلى اهللا عليـه وسـلم قـالوا كـذبًا وزورًا
  .أتى إال بقصص السابقني وأباطيلهم

  
يَزُِروَن  ْحِمُلوا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال َساَء َمالِيَ  
)25(  

وَحيْملـوا مـن  -ال يـُْغَفر هلـم منهـا شـيء -ستكون عاقبتهم أن حيملوا آثامهم كاملة يوم القيامة 
ـــُبَح مـــا . بعـــدوهم عـــن اإلســـالم مـــن غـــري نقـــص مـــن آثـــامهملي; آثـــام الـــذين كـــذبوا علـــيهم أال قـَ

  .حيملونه من آثام

  
َيانـَُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهْم السَّْقُف ِمْن فـَْوقِ   ِهْم َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفأََتى اللَُّه بـُنـْ

  )26(َوأَتَاُهْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن 

فـأتى , ومـا جـاؤوا بـه مـن دعـوة احلـق, قد دبَّر الكفار من قـَْبـل هـؤالء املشـركني املكايـد لرسـلهم
م مــــن أساســــه وقاعدتــــه وأتــــاهم اهلــــالك ِمــــن , فســــقط علــــيهم الســــقف ِمــــن فــــوقهم, اهللا بنيــــا

  .من حيث ال حيتسبون وال يتوقعون أنه يأتيهم منه, مأمنهم

  
يِهْم َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم قَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِإنَّ ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُخيْزِ  

الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهْم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم َفأَْلَقْوا ) 27(اخلِْْزَي اْليَـْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِيَن 
  )28(نَّا نـَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بـََلى ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن السََّلَم َما كُ 

أين شركائي من اآلهلـة الـيت عبـدمتوها : ويقول, مث يوم القيامة يفضحهم اهللا بالعذاب ويذهلُّم به
م ألجل, ليدفعوا عنكم العذاب; من دوين هم؟ قال وقد كنتم حتاربون األنبياء واملؤمنني وتعادو

الــذين تقــبض , إن الــذل يف هــذا اليــوم والعــذاب علــى الكــافرين بــاهللا ورســله: العلمــاء الربــانيون
, فاستْســَلموا ألمــر اهللا حــني رأوا املــوت, املالئكــة أرواحهــم يف حــال ظلمهــم ألنفســهم بــالكفر
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: ل هلــمفيقــا, مــا كنــا نعمــل شــيًئا مــن املعاصــي: وقــالوا, وأنكــروا مــا كــانوا يعبــدون مــن دون اهللا
ا, َكَذبْتم   .وسيجازيكم عليها, إن اهللا عليم بأعمالكم كلها, قد كنتم تعملو

  
ِيَن     )29(فَاْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فـََلِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

وا عن اإلميان ب, ال خترجون منها أبًدا, فادخلوا أبواب جهنم اهللا وعن فلبئست مقرًا للذين تكربَّ
  .عبادته وحده وطاعته

  
نـَْيا َحَسَنٌة وَ   َلَداُر َوِقيَل لِلَِّذيَن اتـََّقْوا َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكْم قَاُلوا َخْريًا لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِيف َهِذِه الدُّ

ٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقَني    ) 30(اآلِخَرِة َخيـْ

ا الذي أنزل اهللا على النيب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم؟ م: وإذا قيل للمؤمنني اخلائفني من اهللا
وَدَعْوا عبـاد اهللا إىل , للذين آمنوا باهللا ورسوله يف هذه الدنيا. أنزل اهللا عليه اخلري واهلدى: قالوا

ولَـدار اآلخـرة هلـم , وَسـَعة الـرزق, َمْكُرَمة كبرية من النصر هلـم يف الـدنيا, اإلميان والعمل الصاحل
  .ولَِنْعم داُر املتقني اخلائفني من اهللا اآلخرةُ , مما أُوتوه يف الدنياخري وأعظم 

  
تَِّقَني َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َهلُْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذِلَك َجيْزِي اللَُّه اْلمُ 

َني يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكْم اْدُخُلوا اْجلَنََّة ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهْم اْلَمالِئَكُة طَيِّبِ ) 31(
)32(  

جتــري مــن حتــت أشــجارها وقصــورها , ال خيرجــون منهــا أبــًدا, يســتقرون فيهــا, جنــات إقامــة هلــم
ار مبثل هذا اجلزاء الطيب جيزي اهللا أهل خشيته وتقواه , هلم فيها كل ما تشتهيه أنفسهم, األ
م طاهرة من الكفر, ين تقبض املالئكُة أرواَحهمالذ , سـالم علـيكم: تقول املالئكـة هلـم, وقلوُ

ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون مـن اإلميـان بـاهللا واالنقيـاد , حتية خاصة لكم وسالمة من كل آفة
  .ألمره
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َربَِّك َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَما  َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيَـُهْم اْلَمالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ أَْمرُ  

  )33(ظََلَمُهْم اللَُّه َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن 

أو يـأيت أمـر اهللا , لتقبض أرواحهم وهـم علـى الكفـر; ما ينتظر املشركون إال أن تأتيهم املالئكة
ومـــا , فـــأهلكهم اهللا, ار ِمـــن قـــبلهمكمـــا كـــذَّب هـــؤالء كـــذَّب الكفـــ, بعـــذاب عاجـــل يهلكهـــم
ـــم, ظلمهـــم اهللا بـــإهالكهم ولكـــنهم هـــم الـــذين كـــانوا يظلمـــون أنفســـهم مبـــا , وإنـــزال العـــذاب 
  .جعلهم أهال للعذاب

  
  )34(َفَأَصابـَُهْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون  

م اليت عملوه م عقوبة ذنو م العذاب الذي كانوا يسخرون منه, افنزلت    .وأحاط 

  
ِمْن َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمَنا  

  )35(ِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََهْل َعَلى الرُّسُ 

, ال حنـن وال آباؤنـا ِمـن قبلنـا, لو شاء اهللا أن نعبده وحده ما عبدنا أحًدا غـريه: وقال املشركون
; وهـم كـاذبون, مبثل هـذا االحتجـاج الباطـل احـتج الكفـار السـابقون, وال َحرََّمنا شيًئا مل حيرمه

ـاهم ومكَّـنهم مـن القيـا وجعـل هلـم قـوة ومشـيئة تصـدر عنهـا , م مبـا كلَّفهـم بـهفإن اهللا أمرهم و
فلـيس علـى , فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل هلم, أفعاهلم

  .الرسل املنِذرين هلم إال التبليغ الواضح ملا ُكلِّفوا به

  
ُهْم  َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأْن اُْعُبُدوا اللَّهَ   ُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمنـْ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـْ

ِبَني    )36(َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة َفِسريُوا ِيف اَألْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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عبـادة غـريه مـن  ولقـد بعثنـا يف كـل أمـة سـبَقْت رسـوال آمـرًا هلـم بعبـادة اهللا وطاعتـه وحـده وتـَـْركِ 
فكــان مــنهم َمــن هــدى , الشــياطني واألوثــان واألمــوات وغــري ذلــك ممــا يتخــذ مــن دون اهللا ولًيــا

فلـم يوفقـه , فوجبـت عليـه الضـاللة, ومـنهم املعانـد الـذي اتبـع سـبيل الغـيِّ , فاتبع املرسـلني, اهللا
ـم ِمـن وم, وأبصروا بأعينكم كيف كان مآل هؤالء املكذبني, فامشوا يف األرض. اهللا اذا حلَّ 

  لتعتربوا؟; دمار

  
  )37(ِإْن َحتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن  

أقصــى جهــدك هلدايــة هــؤالء املشــركني فــاعلم أن اهللا ال يهــدي َمــن  -أيهــا الرســول-إن تبــذل 
  .ومينع عنهم عذابه, موليس هلم من دون اهللا أحد ينصره, يضلُّ 

  
ِِْم ال يـَبـَْعُث اللَُّه َمْن َميُوُت بـََلى َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا َوَلِكنَّ َأْكثـَرَ   النَّاِس  َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا

  )38(ال يـَْعَلُموَن 

بلــى , وتفــرَّق وحلــف هــؤالء املشــركون بــاهللا أميانًــا مغلَّظــة أن اهللا ال يبعــث َمــن ميــوت بعــدما بَِلــيَ 
, ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون قــدرة اهللا علــى البعــث, وعــًدا عليــه حًقــا, ســيبعثهم اهللا حتًمــا

  .فينكرونه

  
َ َهلُْم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِذِبَني     )39(لِيُبَـنيِّ

ويعلـم الكفـار املنكـرون لـه , حقيقـة البعـث الـذي اختلفـوا فيـه ليبني هلـم; يبعث اهللا مجيع العباد
م على باطل م كاذبون حني حلفوا أْن ال بعث, أ   .وأ

  
َا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن     )40(ِإمنَّ
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  .، فإذا هو كائن موجود"كن" :فإنَّا إذا أردنا شيًئا فإمنا نقول له, إنَّ أمر البعث يسري علينا

  
نـَْيا َحَسَنًة َوَألْجُر اآلِخَرِة َأكْ   بَـُر َلْو  َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ

  )41(َكانُوا يـَْعَلُموَن 

نسـكننهم يف الـدنيا دارًا ل, فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلـم, والذين تركوا ديارهم ِمن أجل اهللا
م فيها اجلنة; وألجر اآلخرة أكرب, حسنة لو كان املتخلفون عن اهلجرة يعلمون علـم . ألن ثوا

  .ما ختلَّف منهم أحد عن ذلك, يقني ما عند اهللا من األجر والثواب للمهاجرين يف سبيله

  
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن     )42(الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َرِِّ

, املهاجرون يف سبيل اهللا هم الذين صربوا على أوامر اهللا وعن نواهيه وعلى أقداره املؤملـةهؤالء 
م وحده يعتمدون   .فاستحقوا هذه املنزلة العظيمة, وعلى ر

  
  )43(َلُموَن َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَعْ  

نــوحي , إال رســال مــن الرجــال ال مــن املالئكــة -أيهــا الرســول-ومــا أرســلنا يف الســابقني قبلــك 
, ال تصــــدقون بــــذلك فاســــألوا أهــــل الكتــــب الســــابقة -يــــا مشــــركي قــــريش-وإن كنــــتم , إلــــيهم

ـم بشـر, خيربوكم أن األنبياء كانوا بشـرًا ن واآليـة عامـة يف كـل مسـألة مـ. إن كنـتم ال تعلمـون أ
إذا مل يكن عند اإلنسان علم منها أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخني , مسائل الدين

  .يف العلم 

  
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـفَ     )44(كَُّروَن بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
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 -أيهـا الرسـول-وأنزلنـا إليـك , لسابقني بالـدالئل الواضـحة وبالكتـب السـماويةوأَْرَسْلنا الرسل ا
  .ولكي يتدبروه ويهتدوا به, لتوضح للناس ما خفي ِمن معانيه وأحكامه; القرآن

  
ْن َحْيُث ال أََفَأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن َخيِْسَف اللَُّه ِِْم اَألْرَض َأْو يَْأتِيَـُهْم اْلَعَذاُب مِ  

أَْو يَْأُخَذُهْم َعَلى َختَوٍُّف فَِإنَّ ) 46(أَْو يَْأُخَذُهْم ِيف تـََقلُِّبِهْم َفَما ُهْم ِمبُْعِجزِيَن ) 45(َيْشُعُروَن 
  )47(َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم 

ــــم األرض كمــــا فعــــل بقــــارون أو يــــأتيهم , أفــــأمن الكفــــار املــــدبِّرون للمكايــــد أن خيســــف اهللا 
ــونه وال يتوقعونــهالعــ وهــم يتقلبــون يف أســفارهم , أو يأخــذهم العــذاب, ذاب مــن مكــان ال حيُِسُّ

ألنـه القـوي الـذي ال يعجـزه ; وتصرفهم؟ فما هـم بسـابقني اهللا وال فائتيـه وال نـاجني مـن عذابـه
أو يأخذهم اهللا بنقص من األمـوال واألنفـس والثمـرات، أو يف حـال خـوفهم مـن أخـذه , شيء
م, م لرؤوف خبلقهفإن ربك, هلم   .رحيم 

  
ُهْم أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء يـَتَـَفيَُّأ ِظاللُُه َعْن اْلَيِمِني َوالشََّماِئِل ُسجَّدًا لِلَِّه وَ  

  )48(َداِخُروَن 

يـل مت, كاجلبـال واألشـجار, فلم ينظروا إىل ما خلق اهللا من شيء له ظـل, َأَعِمَي هؤالء الكفار
ــا  ــارًا والقمــر لــيال كلهــا خاضــعة لعظمــة ر ــا وتــارة مشــاال تبًعــا حلركــة الشــمس  ظالهلــا تــارة مييًن

  وهي حتت تسخريه وتدبريه وقهره؟, وجالله

  
  )49(َوَما ِيف اَألْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُهْم ال َيْسَتْكِربُوَن  َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِيف السََّمَواتِ  

وهـم , واملالئكـة يسـجدون هللا,  وحده يسجد كل ما يف السموات ومـا يف األرض ِمـن دابـةوهللا
م. ال يستكربون عن عبادته   .وخصَّهم بالذكر بعد العموم لَفْضلهم وشرفهم وكثرة عباد
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  )50(َخيَاُفوَن َربـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  

م الذي ويفعلـون مـا يـُـْؤمرون بـه , هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفات خياف املالئكة ر
كمــا يليــق جباللــه , إثبــات صــفة العلــو والفوقيــة هللا علــى مجيــع خلقــه: ويف اآليــة. مــن طاعــة اهللا

  .وكماله

  
َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهبُ     )51(وِن َوقَاَل اللَُّه ال تـَتَِّخُذوا ِإَهلَْنيِ اثـْنَـْنيِ ِإمنَّ

  .فخافوين دون سواي, إمنا معبودكم إله واحد, ال تعبدوا إهلني اثنني: وقال اهللا لعباده

  
َر اللَِّه تـَتـَُّقوَن  َوَلُه َما ِيف السََّمَواتِ   يُن َواِصباً أَفـََغيـْ   )52(َواَألْرِض َوَلُه الدِّ

بـادة والطاعـة واإلخـالص ولـه وحـده الع, وهللا كل ما يف السموات واألرض خلًقا وملًكـا وعبيـًدا
  أيليق بكم أن ختافوا غري اهللا وتعبدوه؟, دائًما

  
  )53(َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمْن اللَِّه ُمثَّ ِإَذا َمسَُّكْم الضُّرُّ فَِإلَْيِه َجتَْأُروَن  

, فِمــَن اهللا وحــده, وغــري ذلــك, وَســَعة رزٍق وولــد, أو صــحة جســم, ومــا بكــم ِمــن نعمــِة هدايــةٍ 
ـــا علــــيكمفهـــ ــــْنِعم 

ُ
مث إذا نـــزل بكــــم الســـقم والــــبالء والقحـــط فــــإىل اهللا وحـــده َتِضــــجُّون , و امل

  .بالدعاء 

  
ْم ُيْشرُِكوَن     )54(ُمثَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإَذا َفرِيٌق ِمْنُكْم ِبَرِِّ

ـْنِعم علـيهم بال, مث إذا كشف عنكم البالء والسقم
ُ
م امل نجـاة يتخـذون معـه إذا مجاعة منكم بر

  .الشركاء واألولياء
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َناُهْم فـََتَمتـَُّعوا َفَسْوَف تـَْعَلُموَن     )55(لَِيْكُفُروا ِمبَا آتـَيـْ

, ومصـريها إىل الـزوال, فاسـتمتعوا بـدنياكم, ومنها َكْشُف الـبالء عـنهم, ليجحدوا نعمنا عليهم
  .فسوف تعلمون عاقبة كفركم وعصيانكم

  
  )56(ْعَلُموَن َنِصيباً ِممَّا َرَزقْـَناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم تـَْفتَـُروَن َوَجيَْعُلوَن ِلَما ال يَـ  

ــم جيعلــون لألصــنام الــيت اختــذوها آهلــة وهــي ال تعلــم شــيًئا وال تنفــع وال , وِمــن قبــيح أعمــاهلم أ
ــا تقربًــا إليهــا, تضــر يــوم القيامــة عمــا كنــتم  تــاهللا لتســأُلنَّ . جــزًءا مــن أمــواهلم الــيت رزقهــم اهللا 

  .ختتلقونه من الكذب على اهللا

  
  )57(َوَجيَْعُلوَن لِلَِّه اْلبَـَناِت ُسْبَحانَُه َوَهلُْم َما َيْشتَـُهوَن  

وجيعلـون ألنفسـهم , تنزَّه اهللا عـن قـوهلم, املالئكة بنات اهللا: فيقولون, وجيعل الكفار هللا البنات
  .ما حيبون من البنني

  
  )58(َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيٌم  َوِإَذا ُبشِّرَ  

  .وامتأل غمًّا وحزنًا, كراهية ملا مسع; وإذا جاء َمن خيرب أحدهم بوالدة أنثى اسودَّ وجهه

  
لتـُّرَاِب َأال َساَء َما يـَتَـَواَرى ِمْن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِيف ا 

  )59(َحيُْكُموَن 
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يســتخفي ِمــن قومــه كراهــة أن يلقــاهم متلبًســا مبــا ســاءه مــن احلــزن والعــار؛ بســبب البنــت الــيت 
أم يـــدفنها حيـــة يف , أيبقيهـــا حيـــة علـــى ذلٍّ وهـــوان: ومتحـــريًا يف أمـــر هـــذه املولـــودة, ُولِـــدت لـــه

  .نات هللا والذكور هلمالرتاب؟ أال بئس احلكم الذي حكموه ِمن َجْعل الب

  
  ) 60(لِلَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َولِلَِّه اْلَمَثُل اَألْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

, الصفة القبيحـة مـن العجـز واحلاجـة واجلهـل والكفـر, للذين ال يؤمنون باآلخرة وال يعملون هلا
احلكــــيم يف , وهــــو العزيــــز يف ملكــــه, ل واالســــتغناء عــــن خلقــــهوهللا الصـــفات العليــــا مــــن الكمــــا

  .تدبريه

  
ُرُهْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّ  َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يـَُؤخِّ ى فَِإَذا َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تـََرَك َعَليـْ

  ) 61(وَن َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدمُ 

ولكــن يبقــيهم إىل , ولــو يؤاخــذ اهللا النــاس بكفــرهم وافــرتائهم مــا تــرك علــى األرض َمــن يتحــرَّك
اية آجاهلم   .وال يتقدمون, فإذا جاء أجلهم ال يتأخرون عنه وقًتا يسريًا, وقت حمدد هو 

  
َهلُْم احلُْْسَىن ال َجَرَم َأنَّ َهلُْم النَّاَر َوأَنـَُّهْم  َوَجيَْعُلوَن لِلَِّه َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسَنتـُُهْم اْلَكِذَب َأنَّ 

  )62(ُمْفَرطُوَن 

ــم جيعلــون هللا مــا يكرهونــه ألنفســهم مــن البنــات: ومــن قبــائحهم إن : وتقــول ألســنتهم كــذبًا, أ
م فيها َمْرتوكون َمْنسيون, حًقا أن هلم النار, هلم حسن العاقبة   .وأ

  
َنا ِإَىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك فـََزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم فـَُهَو َولِيـُُّهْم اْليَـْوَم َوَهلُْم َعَذاٌب تَاللَِّه َلَقْد َأْرَسلْ  

  )63(أَلِيٌم 
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فحسَّـن هلـم الشـيطان مـا عملـوه مـن  -أيهـا الرسـول-تاهللا لقد أرسلنا رسال إىل أمم ِمـن قبلـك 
وهلـم يف اآلخـرة عـذاب ألـيم , تـولٍّ إغـواءهم يف الـدنيافهـو م, الكفر والتكذيب وعبـادة غـري اهللا

  .موجع

  
َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمنُ    ) 64(وَن َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتُبَـنيِّ

; فيه من الدين واألحكامإال لتوضح للناس ما اختلفوا  -أيها الرسول-وما أنزلنا عليك القرآن 
  .لتقوم احلجة عليهم ببيانك ورشًدا ورمحة لقوم يؤمنون

  
َا ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ    )65( َواللَُّه أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ

إن , رض بعـد أن كانـت قاحلـة يابسـةفـأخرج بـه النبـات مـن األ, واهللا أنزل مـن السـحاب مطـرًا
لقــــوم , يف إنــــزال املطــــر وإنبــــات النبــــات لَــــدليال علــــى قــــدرة اهللا علــــى البعــــث وعلــــى الوحدانيــــة

  .ويتقونه, ويطيعون اهللا, ويتدبرون, يسمعون

  
َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف بُطُونِِه ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َوَدمٍ   لََبنًا َخاِلصًا َسائِغاً  َوِإنَّ َلُكْم ِيف األَنـَْعاِم َلِعبـْ

  )66(لِلشَّارِِبَني 

فقـــد شـــاهدمت أننـــا , َلعظـــة -وهـــي اإلبـــل والبقـــر والغـــنم-يف األنعـــام  -أيهـــا النـــاس-وإن لكـــم 
وبــني دم خالًصــا مــن   -وهــو مــا يف الَكــِرش-نســقيكم مــن ضــروعها لبًنــا خارًجــا مــن بــني فـَــْرث 

  .لذيًذا ال يـََغصُّ به َمن َشرِبَه, كل الشوائب

  
ِقُلوَن َوِمْن َمثَرَاِت النَِّخيِل َواَألْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسنًا ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم يـَعْ  
)67(  
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وهــذا -فتجعلونــه مخــرًا ُمْســِكرًا , وِمــن نَِعمنــا علــيكم مــا تأخذونــه مــن مثــرات النخيــل واألعنــاب
فيمـا ذكـر لَـدليال علـى قـدرة اهللا ِلقـوٍم يعقلـون الرباهـني فيعتـربون  إن. وطعاًما طيًبا -قبل حترميها

  .ا

  
ِذي ِمْن اْجلَِباِل بـُُيوتاً َوِمْن الشََّجِر َوِممَّا يـَْعرُِشوَن     )68(َوَأْوَحى َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأْن اختَِّ

وفيمـــا يبـــين , لشـــجرويف ا, النحـــل بـــأن اجعلـــي لـــك بيوتًـــا يف اجلبـــال -أيهـــا النـــيب-وأْهلـَــَم ربـــك 
  .الناس من البيوت والسُُّقف

  
َا َشرَاٌب ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُهُ   ِفيِه  ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال َخيْرُُج ِمْن بُطُوِ

  )69(ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

لطلب الرزق يف اجلبال وخـالل ; فاسلكي طرق ربك مذللة لك, ِمن كل مثرة تشتهينها مث ُكلي
خيـــرج مـــن بطـــون . ال تضـــلي يف الَعـــْود إليهـــا وإن بـَُعـــَدتْ , وقـــد جعلهـــا ســـهلة عليـــكِ , الشـــجر

فيــــه شــــفاء للنــــاس مــــن , النحـــل عســــل خمتلــــف األلــــوان ِمـــن بيــــاض وصــــفرة ومحــــرة وغــــري ذلـــك
  .فيعتربون, ل َلداللة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرونإن فيما يصنعه النح. األمراض

  
ْيئاً ِإنَّ اللََّه َواللَُّه َخَلَقُكْم ُمثَّ يـَتَـَوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ال يـَْعَلَم بـَْعَد ِعْلٍم شَ  

  )70(َعِليٌم َقِديٌر 

اية أعماركمواهللا سجانه وتعاىل خلقكم مث مييت ومنكم َمن يصري إىل أردأ العمـر وهـو , كم يف 
أحـــاط علمـــه , إن اهللا علـــيم قـــدير, كمـــا كـــان يف طفولتـــه ال يعلـــم شـــيًئا ممـــا كـــان يعلمـــه, اهلـــرم

  .مث يبعثه, فاهللا الذي ردَّ اإلنسان إىل هذه احلالة قادر على أن مييته, وقدرته بكل شيء

  
ى بـَْعٍض ِيف الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبرَادِّي رِْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعلَ  
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  )71(أَْميَانـُُهْم فـَُهْم ِفيِه َسَواٌء أَفَِبِنْعَمِة اللَِّه َجيَْحُدوَن 

, فمـنكم غـين ومـنكم فقـري, واهللا َفضَّل بعضكم علـى بعـض فيمـا أعطـاكم يف الـدنيا مـن الـرزق
فـــال يعطـــي املـــالكون مملـــوكيهم ممـــا أعطـــاهم اهللا مـــا يصـــريون بـــه , ومـــنكم مملـــوك ومـــنكم مالـــك

فلمـاذا رضـوا أن جيعلـوا هللا , فإذا مل يرضوا بذلك ألنفسهم, شركاء هلم متساوين معهم يف املال
  .شركاء من عبيده؟ إن هذا َلمن أعظم الظلم واجلحود لِنعم اهللا عز وجل

  
نُفِسُكْم أَْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَني َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمْن َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَ  

  ) 72(الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَِّه ُهْم َيْكُفُروَن 

ء وجعـل لكـم مـنهن األبنـا, لتسـرتيح نفوسـكم معهـن; واهللا سبحانه جعل ِمـن جنسـكم أزواجـا
. ورزقكـم مـن األطعمـة الطيبـة مـن الثمـار واحلبـوب واللحـوم وغـري ذلـك, وِمن نسـلهنَّ األحفـاد

وال يشــكرون لــه , وبــنعم اهللا الــيت ال حتصــى جيحــدون, أفبالباطــل مــن ألوهيــة شــركائهم يؤمنــون
  بإفراده جل وعال بالعبادة؟

  
  )73(َواَألْرِض َشْيئاً َوال َيْسَتِطيُعوَن  ِمْن السََّمَواتِ  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َميِْلُك َهلُْم رِْزقاً 

وال مـــن , ويعبـــد املشـــركون أصـــناًما ال متلـــك أن تعطـــيهم شـــيًئا مـــن الـــرزق مـــن الســـماء كـــاملطر
م ال يقدرون; وال يتأتى منهم أن ميلكوه, فهم ال ميلكون شيًئا, األرض كالزرع   .أل

  
  )74(اَل ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن َفال َتْضرِبُوا لِلَِّه اَألْمثَ  

هللا أشـباًها ممـاثلني لـه ِمـن  -أيهـا النـاس-فـال جتعلـوا , وإذا َعِلمتم أن األصنام واألوثـان ال تنفـع
م معــه يف العبــادة وأنــتم غــافلون ال تعلمــون خطــأكم , إن اهللا يعلــم مــا تفعلــون. َخْلقــه تشــركو

  .وسوء عاقبتكم
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 َب اللَُّه َمَثًال َعْبدًا َممُْلوكًا ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرَزقْـَناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسنًا فـَُهَو يُنِفُق ِمْنهُ َضرَ  

  )75(ِسرّاً َوَجْهراً َهْل َيْستَـُووَن احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

رجــال مملوًكــا عــاجزًا عــن التصــرف ال ميلــك : الشــرك ضــرب اهللا مــثال بــنيَّ فيــه فســاد عقيــدة أهــل
ويعطـي منـه يف اخلفـاء , ميلـك التصـرف فيـه, له مال حالل رَزَقه اهللا بـه, ورجال آخر حرًا, شيًئا

والعلـــن، فهـــل يقـــول عاقـــل بالتســـاوي بـــني الـــرجلني؟ فكـــذلك اهللا اخلـــالق املالـــك املتصـــرف ال 
فهــو املســتحق للحمــد , ا؟ احلمــد هللا وحــدهفكيــف ُتَســوُّون بينهمــ, يســتوي مــع خلقــه وعبيــده

  .وأنه وحده املستحق للعبادة, بل أكثر املشركني ال يعلمون أن احلمد والنعمة هللا, والثناء

  
 هُّ الَوَضَرَب اللَُّه َمَثًال َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا أَْبَكُم ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه أَيـَْنَما يـَُوجِّ  

  )76(يَْأِت ِخبَْريٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

ال , أحـــدمها أخـــرس أصـــم ال يـَْفَهـــم وال يـُْفِهـــم: وضـــرب اهللا مـــثال آخـــر لـــبطالن الشـــرك رجلـــني
ا أرسـله ألمـر إذ, وهـو عـبء ثقيـل علـى َمـن يَلـي أمـره ويعولـه, يقدر على منفعة نفسـه أو غـريه

يـــأمر , ينفـــع نفســـه وغـــريه, ورجـــل آخـــر ســـليم احلـــواس, وال يعـــود عليـــه خبـــري, يقضـــيه ال يـــنجح
فهـــل يســـتوي الـــرجالن يف نظـــر العقـــالء؟ , وهـــو علـــى طريـــق واضـــح ال عـــوج فيـــه, باإلنصـــاف

  فكيف ُتَسوُّون بني الصنم األبكم األصمِّ وبني اهللا القادر املنعم بكل خري؟

  
َواَألْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو أَقْـَرُب ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ  السََّمَواتِ  َولِلَِّه َغْيبُ  

  )77(َشْيٍء َقِديٌر 

وما شأن القيامة يف سـرعة جميئهـا إال  , وهللا سبحانه وتعاىل ِعْلُم ما غاب يف السموات واألرض
  .إن اهللا على كل شيء قدير. رع من ذلكبل هو أس, كنظرة سريعة بالبصر
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َة َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئدَ  
  )78(َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 تـــدركون شـــيًئا ممـــا ال, واهللا ســـبحانه وتعـــاىل أخـــرجكم ِمـــن بطـــون أمهـــاتكم بعـــد مـــدة احلمـــل
لعلكـم تشـكرون هللا تعـاىل ; وجعل لكـم وسـائل اإلدراك مـن السـمع والبصـر والقلـوب, حولكم

  .وتفردونه عز وجل بالعبادة, على تلك النعم

  
يَاٍت ِلَقْوٍم َأملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ ُمَسخَّرَاٍت ِيف َجوِّ السََّماِء َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ اللَُّه ِإنَّ ِيف َذِلَك آل 

  )79(يـُْؤِمُنوَن 

أمل ينظـــر املشـــركون إىل الطـــري مـــذلالت للطـــريان يف اهلـــواء بـــني الســـماء واألرض بـــأمر اهللا؟ مـــا 
إن يف ذلــــك التــــذليل . وأقــــدرها عليــــه, ميســــكهن عــــن الوقــــوع إال هــــو ســــبحانه مبــــا َخَلقــــه هلــــا

  .اهللاواإلمساك َلدالالت لقوم يؤمنون مبا يرونه من األدلة على قدرة 

  
َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد األَنـَْعاِم بـُُيوتًا َتْسَتِخفُّونـََها يـَْوَم  

  )80(َظْعِنُكْم َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها أَثَاثاً َوَمَتاعاً ِإَىل ِحٍني 

, وأنــتم مقيمــون يف احلضــر,  ســبحانه جعــل لكــم مــن بيــوتكم راحــة واســتقرارًا مــع أهلكــمواهللا
, خيَِــفُّ علــيكم ِمحْلهــا وقــت تـَْرحــالكم, وجعــل لكــم يف ســفركم خياًمــا وقبابًــا مــن جلــود األنعــام
وأوبــار , وجعــل لكــم مــن أصــواف الغــنم, وخيــف علــيكم َنْصــبها وقــت إقــامتكم بعــد التـَّْرحــال

ـا إىل أجـل , املعـز أثاثًـا لكـم مـن أكسـية وألبسـة وأغطيـة وفـرش وزينـة وأشعار, اإلبل تتمتعـون 
  .مسمَّى ووقت معلوم

  
احلَْرَّ  َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظالًال َوَجَعَل َلُكْم ِمْن اْجلَِباِل َأْكَناناً َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل َتِقيُكمْ  

  )81(َسُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن َوَسرَابِيَل َتِقيُكْم بَأْ 



www.islamguiden.com 

 562

وجعــل لكــم يف اجلبــال مــن املغــارات , واهللا جعــل لكــم مــا تســتظلُّون بــه مــن األشــجار وغريهــا
, وجعـل لكـم ثيابًـا مـن القطـن والصـوف وغريمهـا, والكهوف أماكن تلجؤون إليهـا عنـد احلاجـة

, وجعــل لكــم مــن احلديــد مــا يــردُّ عــنكم الطعــن واألذى يف حــروبكم, حتفظكــم مــن احلــر والــربد
ــذه الــنعم يــتمُّ نعمتــه علــيكم ببيــان الــدين احلــق لتستســلموا ألمــر اهللا ; كمــا أنعــم اهللا علــيكم 

  .وال تشركوا به شيًئا يف عبادته, وحده

  
َا َعَلْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبُني     )82(فَِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

فمــا عليــك إال الــبالغ , بعــدما رأوا مــن اآليــات فــال حتــزن -أيهــا الرســول-ضــوا عنــك فــإن أعر 
  .وأما اهلداية فإلينا, الواضح ملا أُْرِسْلَت به

  
  )83(يـَْعرُِفوَن نِْعَمَة اللَِّه ُمثَّ يُنِكُرونـََها َوَأْكثـَُرُهْم اْلَكاِفُروَن  

مث جيحـدون , اهللا عليه وسلم إلـيهم يعرف هؤالء املشركون نعمة اهللا عليهم بإرسال حممد صلى
ا, وأكثر قومه اجلاحدون لنبوته, نبوته   .ال املقرون 

  
  )84(َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً ُمثَّ ال يـُْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َوال ُهْم ُيْستَـْعَتُبوَن  

ن كـل أمـة رسـوهلا شـاهًدا علـى حني نبعث مـ, ما يكون يوم القيامة -أيها الرسول-واذكر هلم 
وال , مث ال يـُـؤذن للــذين كفــروا باالعتــذار عمــا وقــع مــنهم, وُكْفــر َمــن َكَفــر, إميــان مــن آمــن منهــا

م بالتوبة والعمل الصاحل   .فقد مضى أوان ذلك, يُْطلب منهم إرضاُء ر

  
ُهْم َوال     )85(ُهْم يُنَظُروَن َوِإَذا رََأى الَِّذيَن ظََلُموا اْلَعَذاَب َفال ُخيَفَُّف َعنـْ
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وال , وال ُميْهلــون, وإذا شــاهد الــذين كفــروا عــذاب اهللا يف اآلخــرة فــال خيفــف عــنهم منــه شــيء
م   .يؤخر عذا

  
َفأَْلَقْوا َوِإَذا رََأى الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُشرََكاَءُهْم قَاُلوا َربـََّنا َهُؤالء ُشرََكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو ِمْن ُدوِنَك  

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن ) 86(ِإلَْيِهْم اْلَقْوَل ِإنَُّكْم َلَكاِذبُوَن  َوأَْلَقْوا ِإَىل اللَِّه يـَْوَمِئٍذ السََّلَم َوَضلَّ َعنـْ
)87(  

ربنــا هـؤالء شــركاؤنا الــذين  : قــالوا, وإذا أبصـر املشــركون يـوم القيامــة آهلــتهم الـيت عبــدوها مـع اهللا
 -أيها املشركون-إنكم : وقالت, طَقِت اآلهلة بتكذيب َمن عبدوهافن, كنا نعبدهم ِمن دونك

وال زعمنــــا أننــــا , فلــــم نــــأمركم بــــذلك, حــــني جعلتمونــــا شــــركاء هللا وعبــــدمتونا معــــه, َلكــــاذبون
, وأظهــر املشــركون االستســالم واخلضــوع هللا يــوم القيامــة،  فــاللوم علــيكم, مســتحقون لأللوهيــة

  .وأن آهلتهم تشفع هلم, كاذيبوغاب عنهم ما كانوا خيتلقونه من األ

  

  
  )88(الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه زِْدنَاُهْم َعَذاباً فـَْوَق الَعَذاِب ِمبَا َكانُوا يـُْفِسُدوَن  

ومنعــوا غــريهم عـن اإلميــان بــاهللا , وكـذَّبوك -أيهــا الرســول-الـذين جحــدوا وحدانيــة اهللا ونبوتـك 
وهـذا بسـبب ; ا علـى كفـرهم وعـذابًا علـى صـدِّهم النـاس عـن اتبـاع احلـقزدناهم عـذاب, ورسوله

  .تعمُّدهم اإلفساد وإضالل العباد بالكفر واملعصية

  
َنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى َهُؤالء َونـَزَّْلَنا   َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ

َياناً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني َعَلْيَك اْلِكَتاَب    )89(تِبـْ

هـــو , حـــني نبعـــث يـــوم القيامـــة يف كـــل أمـــة مـــن األمـــم شـــهيًدا علـــيهم -أيهـــا الرســـول-واذكـــر 
م شـهيًدا علـى  -أيهـا الرسـول-وجئنـا بـك , الرسول الذي بعثـه اهللا إلـيهم مـن أنفسـهم وبلسـا
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, كأحكــام احلــالل واحلــرام, ليــك القــرآن توضــيًحا لكــل أمــر حيتــاج إىل بيــانوقــد نـَزَّْلنــا ع, أمتــك
, ورمحـــة ملـــن صـــدَّق وعمـــل بـــه, وليكـــون هدايـــة مـــن الضـــالل, وغـــري ذلـــك, والثـــواب والعقـــاب

  .وبشارة طيبة للمؤمنني حبسن مصريهم

  
نـَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويَـ  

  )90(يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 

إن اهللا سـبحانه وتعــاىل يــأمر عبــاده يف هــذا القــرآن بالعــدل واإلنصــاف يف حقــه بتوحيــده وعــدم 
ويــأمر باإلحســان يف حقــه بعبادتــه , ويف حــق عبــاده بإعطــاء كــل ذي حــق حقــه, اإلشــراك بــه

ويـأمر بإعطـاء ذوي القرابـة , وإىل اخللق يف األقـوال واألفعـال, فرائضه على الوجه املشروعوأداء 
وينهى عن كـل مـا قـَـُبَح قـوال أو عمـال وعمـا ينكـره الشـرع وال يرضـاه مـن , ما به صلتهم وبرُّهم
يَِعظكــم  -ــذا األمــر وهــذا النهــي-واهللا , وعــن ظلــم النــاس والتعــدي علــيهم, الكفــر واملعاصــي

ا; ركم العواقبويذكِّ    .لكي تتذكروا أوامر اهللا وتنتفعوا 

  
ُكْم َكِفيالً َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُمتْ َوال تَنُقُضوا اَألْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتْم اللََّه َعَليْ  

  )91(ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلوَن 

أو بيــنكم وبــني  -تعــاىل-عهــد أوجبتمــوه علــى أنفســكم بيــنكم وبــني اهللا  والتزمــوا الوفــاء بكــل
ـــْدمتوها, النـــاس فيمـــا ال خيـــالف كتـــاب اهللا وســـنة نبيـــه وقـــد , وال ترجعـــوا يف األميـــان بعـــد أن أكَّ

  .وسيجزيكم عليه, إن اهللا يعلم ما تفعلونه. جعلتم اهللا عليكم كفيال وضامًنا حني عاهدمتوه

  
َنُكْم َأْن َتُكوَن َوال َتُكونُوا َكالَّ   ِيت نـََقَضْت َغْزَهلَا ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة أَنَكاثًا تـَتَِّخُذوَن أَْميَاَنُكْم َدَخًال بـَيـْ

ُلوُكْم اللَُّه ِبِه َولَيُبَـيـَِّننَّ َلُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكْنُتْم  َا يـَبـْ   )92(َن ِفيِه َختَْتِلُفو أُمٌَّة ِهَي أَْرَىب ِمْن أُمٍَّة ِإمنَّ
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جتعلــون , مث نقضــته, فيكــون َمــثَلكم مثــل امــرأة غزلــت َغــْزال وأحكمتــه, وال ترجعــوا يف عهــودكم
وتنقضون عهدكم إذا وجدمت مجاعة , أميانكم اليت حلفتموها عند التعاهد خديعة ملن عاهدمتوه

لعهود ومـا إمنـا خيتـربكم اهللا مبـا أمـركم بـه مـن الوفـاء بـا, أكثر ماال ومنفعة مـن الـذين عاهـدمتوهم
وليبنيِّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيـه ختتلفـون يف الـدنيا مـن اإلميـان بـاهللا , اكم عنه ِمن نقضها

  .ونبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
َعمَّا ُكنُتْم  َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتْسأَُلنَّ  

  )93(تـَْعَمُلوَن 

, وألـزمكم بـه, وهـي اإلسـالم واإلميـان, فجعلكم على ملـة واحـدة, ولو شاء اهللا لوفَّقكم كلكم
ويهـدي َمـن , فـال يهديـه عـدال منـه, ولكنه سبحانه ُيضلُّ َمن يشاء ممن علم منه إيثار الضالل

لنَّكم اهللا مجيًعـا يـوم القيامـة عمـا كنـتم وليسـأ, فيوفقـه فضـال منـه, يشاء ِممَّن علم منه إيثار احلق
اكم عنه, تعملون يف الدنيا فيما أمركم به   .وسيجازيكم على ذلك, و

  
َا َوَتُذوُقوا السُّوَء ِمبَا َصَدْدُمتْ عَ   َنُكْم فـََتزِلَّ َقَدٌم بـَْعَد ثـُُبوِ ْن َسِبيِل َوال تـَتَِّخُذوا أَْميَاَنُكْم َدَخًال بـَيـْ

  )94(َعَذاٌب َعِظيٌم  اللَِّه َوَلُكمْ 

ا خديعة ملن حلفتم هلم كمـن , فتهلكوا بعد أن كنـتم آمنـني, وال جتعلوا من األميان اليت حتلفو
ــا مبــا تســببتم فيــه ِمــن َمْنــع ; وتــذوقوا مــا يســوؤكم مــن العــذاب يف الــدنيا, زلقــت قدمــه بعــد ثبو

  .ذاب عظيمولكم يف اآلخرة ع, غريكم عن هذا الدين ملا رأوه منكم من الغدر

  
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن   َا ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيـْ   )95(َوال َتْشتَـُروا ِبَعْهِد اللَِّه َمثَناً قَِليًال ِإمنَّ
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إن مـا عنـد اهللا مـن الثـواب , لتستبدلوا مكانه عرًضا قليال من متاع الدنيا; وال تنقضوا عهد اهللا
فتــدبَّروا الفــرق بــني , إن كنــتم مــن أهــل العلــم, ن القليــلعلــى الوفــاء أفضــل لكــم مــن هــذا الــثم

  .خيـَْري الدنيا واآلخرة

  
ُلوَن َما ِعْندَُكْم يَنَفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعمَ  
)96(  

ولنُِثيــنبَّ . لكــم مــن الــرزق والثــواب ال يــزولومــا عنــد اهللا , مــا عنــدكم مــن حطــام الــدنيا يــذهب
م بأحسن أعماهلم -ومنها الوفاء بالعهد-الذين حتمَّلوا مشاق التكاليف  فنعطـيهم علـى , ثوا

  .كما نعطيهم على أعالها تفضُّال, أدناها

  
يَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَ  

  )97(َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

فلنحيينــه يف الــدنيا حيــاة , وهــو مــؤمن بــاهللا ورســوله, َمــن عمــل عمــال صــاحلًا ذكــرًا كــان أم أنثــى
م بأحسن ما عملوا يف الدنيا, ولو كان قليل املال, سعيدة مطمئنة   .ولنجزينَّهم يف اآلخرة ثوا

  
  ) 98(فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  

أن تقرأ شيًئا من القـرآن فاسـتعذ بـاهللا ِمـن شـرِّ الشـيطان املطـرود مـن  -أيها املؤمن-فإذا أردت 
  .رمحة اهللا قائال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعلَ  َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن ) 99(ى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرِِّ ِإمنَّ

  )100(يـَتَـَولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن 
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ـــم وحـــده يعتمـــدون, إن الشـــيطان لـــيس لـــه تســـلٌُّط علـــى املـــؤمنني بـــاهللا ورســـوله إمنـــا . وعلـــى ر
مشــركون بــاهللا  -بســبب طاعتــه-والــذين هــم , ُمعينًــا هلــم وأطــاعوه تســلُّطه علــى الــذين جعلــوه

  .تعاىل

  
َا أَْنَت ُمْفَرتٍ َبْل َأْكثـَُرُهْم   ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة َواللَُّه َأْعَلُم ِمبَا يـُنَـزُِّل قَاُلوا ِإمنَّ ال يـَْعَلُموَن َوِإَذا َبدَّ
)101(  

لنا آية بآية أخرى لـم مبصـلحة َخْلقـه مبـا ينزلـه مـن األحكـام يف األوقـات واهللا اخلالق أع, وإذا بدَّ
وحممـد صـلى . كـاذب خمَتلِـق علـى اهللا مـا مل يـَُقْلـه  -يـا حممـد-إمنـا أنـت : قال الكفار, املختلفة

م وال بشرعه وأحكامه. اهللا عليه وسلم ليس كما يزعمون   .بل أكثرهم ال ِعْلم هلم بر

  
  )102(بَِّك بِاحلَْقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَ  

بــل نـَزَّلــه جربيــل ِمــن ربــك بالصــدق , لــيس القــرآن خمتَلًقــا ِمــن عنــدي: -أيهــا الرســول-قــل هلــم 
ـــا للمـــؤمنني; والعـــدل وبشـــارة طيبـــة ملـــن أســـلموا وخضـــعوا هللا رب , وهدايـــة مـــن الضـــالل, تثبيًت

  .ملنيالعا

  
َا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لِ   َساٌن َعَرِيبٌّ َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن ِإمنَّ

  )103(ُمِبٌني 

فـــإن ; كــذبوا. إن النــيب يتلقـــى القــرآن ِمـــن بشــر ِمــن بـــين آدم: ولقــد نعلــم أن املشـــركني يقولــون
والقــرآن عــريب , ي نســبوا إليــه تعلــيم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أعجمــي ال يُفصــحلســان الــذ

  .غاية يف الوضوح والبيان

  
  )104(ِإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِآيَاِت اللَِّه ال يـَْهِديِهْم اللَُّه َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  
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وهلم يف اآلخرة عذاب مـؤمل , احلق إن الكفار الذين ال يصدقون بالقرآن ال يوفقهم اهللا إلصابة
  .موجع

  
َا يـَْفَرتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِآيَاِت اللَِّه َوأُْولَِئَك ُهْم اْلَكاِذبُوَن     )105(ِإمنَّ

أمــا حممــد . وأولئــك هــم الكــاذبون يف قــوهلم ذلــك, إمنــا خيتلــق الكــذَب َمــن ال يــؤمن بــاهللا وآياتــه
ويقــول عليــه مــا مل , ؤمن بربــه اخلاضــع لـه فمحــال أن يكــذب علــى اهللاصـلى اهللا عليــه وســلم املــ

  .يقله

  
اْلُكْفِر َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح بِ  

نـَْيا ) 106(َذاٌب َعِظيٌم َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اللَِّه َوَهلُْم عَ  َذِلَك بِأَنـَُّهْم اْسَتَحبُّوا اْحلََياَة الدُّ
  )107(َعَلى اآلِخَرِة َوَأنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 

إال َمــن , فعلــيهم غضــب مــن اهللا, إمنــا يفــرتي الكــذب َمــن نطــق بكلمــة الكفــر وارتــدَّ بعــد إميانــه
, فـال لـوم عليـه, فنطق به خوفًـا مـن اهلـالك وقلبـه ثابـت علـى اإلميـان, أُرغم على النطق بالكفر

; وهلـم عـذاب عظـيم, فعلـيهم غضـب شـديد مـن اهللا, لكن من نطق بـالكفر واطمـأن قلبـه إليـه
ـا, وذلك بسـبب إيثـارهم الـدنيا وزينتهـا وأن اهللا ال يهـدي , وتفضـيلهم إياهـا علـى اآلخـرة وثوا

  .ابوال يوفقهم للحق والصو , الكافرين

  
  )108(أُْولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى قـُُلوِِْم َوَمسِْعِهْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلَغاِفُلوَن  

م بـالكفر وإيثـار الـدنيا علـى اآلخـرة فـال يصـل إليهـا نـور , أولئك هم الذين ختم اهللا على قلـو
فــال يــرون , وأعمــى أبصــارهم, ا مســاع تــدبُّروأصــم مسعهــم عــن آيــات اهللا فــال يســمعو, اهلدايــة

  .وأولئك هم الغافلون عمَّا أعدَّ اهللا هلم من العذاب, الرباهني الدالة على ألوهية اهللا
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  )109(ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اآلِخَرِة ُهْم اْخلَاِسُروَن  

ــــم يف اآلخـــــرة هــــم اخلاســــرون اهلـــــالكون م إىل مــــا فيــــه, حًقــــا إ م  الــــذين صــــرفوا حيـــــا عـــــذا
  .وهالكهم

  
ُفوٌر ُمثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بـَْعِد َما فُِتُنوا ُمثَّ َجاَهُدوا َوَصبَـُروا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدَها َلغَ  

  )110(َرِحيٌم 

م املشـركون" مكـة"مث إن ربك للمستضـعفني يف  حـىت وافقـوهم علـى مـا هـم عليـه , الـذين عـذَّ
م مطمئنـة باإلميـان, تنوهم بالتلفظ مبـا يرضـيهمفف, ظاهرًا وملـَّا أمكـنهم اخلـالص هـاجروا , وقلـو
مــن بعـــد -إن ربــك , وصـــربوا علــى مشــاق التكـــاليف, مث جاهــدوا يف ســبيل اهللا, "املدينــة"إىل 

م , َلغفور هلم -توبتهم   .رحيم 

  
  )111(ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن يـَْوَم تَْأِيت ُكلُّ نـَْفٍس ُجتَاِدُل َعْن نـَْفِسَها َوتـَُوىفَّ   

ــا -أيهــا الرســول-وذكــرهم  وتعتــذر بكــل , بيــوم القيامــة حــني تــأيت كــل نفــس ختاصــم عــن ذا
وال , فــال يزيــدهم يف العقــاب, ويــويف اهللا كــل نفــس جــزاء مــا َعِمَلْتــه مــن غــري ظلــم هلــا, املعــاذير

  .ينقصهم من الثواب

  
َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم َوَضَرَب اللَُّه  

  )112(اللَِّه َفَأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن 

يأتيهـا , واطمئنان ِمن ضيق العيش, ءكانت يف أمان من االعتدا" مكة"وضرب اهللا مثال بلدة 
, ومل يشــكروا لــه, وأشــركوا بــه, فجحــد أهُلهــا نَِعــَم اهللا علــيهم, رزقهــا هنيًئــا ســهال مــن كــل جهــة

الـيت كانـت , واخلوف مـن سـرايا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وجيوشـه, فعاقبهم اهللا باجلوع
  .وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم الباطل; ختيفهم
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بُوُه َفَأَخَذُهْم اْلَعَذاُب َوُهْم ظَاِلُموَن َوَلَقْد   ُهْم َفَكذَّ   )113(َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنـْ

هــو النــيب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم، يعرفــون , رســوال مــنهم" مكــة"ولقــد أرســل اهللا إىل أهــل 
فأخـذهم العـذاب مـن الشــدائد , ومل يصـدقوه, فلـم يقبلـوا مـا جـاءهم بـه, نسـبه وصـدقه وأمانتـه

والصــدِّ عــن , وهــم ظــاملون ألنفســهم بالشــرك بــاهللا" بــدر"وقـَْتــل عظمــائهم يف , ع واخلــوفواجلــو 
  .سبيله

  
  )114(َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َحالًال طَيِّباً َواْشُكُروا نِْعَمَة اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدوَن  

واشكروا نعمة اهللا علـيكم , حالال مستطابًا وجعله لكم, مما رزقكم اهللا -أيها املؤمنون-فكلوا 
ــــا وَصــــْرفها يف طاعــــة اهللا ــــا منقــــادين ألمــــره ســــامعني مطيعــــني لــــه، , بــــاالعرتاف  إن كنــــتم حقًّ

  .تعبدونه وحده ال شريك له

  
َم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْريِ اللَِّه بِ   َا َحرََّم َعَلْيُكْم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َر بَاٍغ َوال َعاٍد ِإمنَّ ِه َفَمْن اْضطُرَّ َغيـْ

  ) 115(فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

ومـا , وحلـم اخلنزيـر, والدم املسفوح من الذبيح عند ذحبـه, إمنا حرَّم اهللا عليكم امليتة من احليوان
ت وهـو لكن َمن أجلأته ضرورة اخلوف من املوت إىل َأْكِل شيء ِمن هذه احملرما, ذبح لغري اهللا

  .ال يعاقبه على ما فعل, رحيم به, فإن اهللا غفور له, وال متجاوٍز حدَّ الضرورة, غري ظامل

  
َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكْم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ 

  )116(َكِذَب ال يـُْفِلُحوَن الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه الْ 
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وهـذا , هـذا حـالل ِلمـا حرَّمـه اهللا: للكـذب الـذي تصـفه ألسـنتكم -أيها املشـركون-وال تقولوا 
إن الـذين خيتلقـون , لتختلقوا على اهللا الكذب بنسبة التحليل والتحرمي إليه; حرام ِلما أَحلَّه اهللا

  .خرةعلى اهللا الكذب ال يفوزون خبري يف الدنيا وال يف اآل

  
  )117(َمَتاٌع قَِليٌل َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  

  .وهلم يف اآلخرة عذاب موجع, متاعهم يف الدنيا متاع زائل ضئيل

  
َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهْم  

  )118(َيْظِلُموَن 

وشحوم البقـر , وهو كل ذي ظُُفر, ِمن قبل -أيها الرسول-لى اليهود َحرَّمنا ما أخربناك به وع
ومــا ظلمنــاهم بتحــرمي ذلــك , إال مــا َمحََلْتــه ظهورهــا أو أمعاؤهــا أو كــان خمتلطًــا بعظــم, والغــنم
  .فاستحقوا التحرمي عقوبة هلم, ولكن كانوا ظاملني ألنفسهم بالكفر والبغي, عليهم

  
َها ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعدِ ُمثَّ  

  )119(َلَغُفوٌر َرِحيٌم 

ـا لســخط اهللا  فكــل عــاص -مث إن ربـك للــذين فعلــوا املعاصـي يف حــال جهلهــم لعاقبتهــا وإجيا
ا بـالتحرميهللا خمطًئا أو متعمًدا 

ً
ذا االعتبار وإن كان عامل ـا  -فهو جاهل  ، مث رجعـوا إىل اهللا عمَّ

ــــــذنوب ــــــه مــــــن ال ــــــك , وأصــــــلحوا نفوســــــهم وأعمــــــاهلم, كــــــانوا علي ــــــوبتهم -إن رب ــــــن بعــــــد ت ِم
م, َلغفور هلم -وإصالحهم   .رحيم 

  
َشاِكرًا ألَنـُْعِمِه اْجَتَباُه ) 120(ْلُمْشرِِكَني ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتًا لِلَِّه َحِنيفًا وَملَْ َيُكْن ِمَن ا 

نـَْيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِيف اآلِخَرِة َلِمْن الصَّاِحلَِني ) 121(َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  َناُه ِيف الدُّ َوآتـَيـْ
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)122(  

ــًدا هللا ال مييــل عــن ديــن اإلســ, وكــان طائعــا خاضــًعا هللا, إن إبـراهيم كــان إماًمــا يف اخلــري الم موحِّ
, وأرشـده إىل الطريـق املسـتقيم, اختـاره اهللا لرسـالته, وكـان شـاكرًا لـنعم اهللا عليـه, غري مشرك بـه
والولــد , وآتينــاه يف الــدنيا نعمــة حســنة مــن الثنــاء عليــه يف اآلِخــرين والقــدوة بــه, وهــو اإلســالم

  .اليةوإنه عند اهللا يف اآلخرة ملن الصاحلني أصحاب املنازل الع, الصاحل

  
َنا ِإلَْيَك َأْن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني     )123(ُمثَّ َأْوَحيـْ

وال , وأن اسـتقم عليـه, أن اتبع دين اإلسالم كما اتبعه إبـراهيم -أيها الرسول-مث أوحينا إليك 
  .غريهفإن إبراهيم مل يكن من املشركني مع اهللا , حتَِْد عنه

  
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما    َا ُجِعَل السَّْبُت َعَلى الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َوِإنَّ َربََّك لََيْحُكُم بـَيـْ َكانُوا ِفيِه ِإمنَّ

  )124(َخيَْتِلُفوَن 

 ,إمنا جعل اهللا تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على نبيهم
لَــــيحكم بــــني  -أيهــــا الرســـول-فـــإن ربــــك . واختـــاروه بــــدل يـــوم اجلمعــــة الــــذي أُِمـــروا بتعظيمــــه
  .وجيازي كال مبا يستحقه, املختلفني يوم القيامة فيما اختلفوا فيه على نبيهم

  
ْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي أَ  

  )125(ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

بالطريقـة احلكيمـة الـيت , أنـت وَمـِن اتبعـك إىل ديـن ربـك وطريقـه املسـتقيم -أيها الرسول-ادُع 
وانصــح هلــم , وخاِطــب النــاس باألســلوب املناســب هلــم, أوحاهــا اهللا إليــك يف الكتــاب والســنة

وجـادهلم بأحسـن طـرق اجملادلـة مـن الرفـق , وينفـرهم مـن الشـر, يـرغبهم يف اخلـري, نصًحا حسًنا
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فهـو أعلـم مبـن ضـلَّ , أمـا هـدايتهم فعلـى اهللا وحـده, وقد بلَّْغتَ , فما عليك إال البالغ. واللني
  .وهو أعلم باملهتدين, عن سبيله

  
ٌر لِلصَّاِبرِيَن َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل     )126(َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ

ولــئن , فــال تزيــدوا عمــا فعلــوه بكــم, القصــاص ممــن اعتــدوا علــيكم -أيهــا املؤمنــون-وإن أردمت 
  .ويف اآلخرة باألجر العظيم, صربمت هلو خري لكم يف الدنيا بالنصر

  
ُرَك ِإالَّ بِ     )127(اللَِّه َوال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن َواْصِربْ َوَما َصبـْ

ومــا صــربك إال , علــى مــا أصــابك ِمــن أذى يف اهللا حــىت يأتيــك الفــرج -أيهــا الرســول-واصــرب 
وال , وال حتـزن علـى َمـن خالفـك ومل يسـتجب لـدعوتك, فهو الذي يعينـك عليـه ويثبتـك, باهللا

  .فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال; دهمتغتم ِمن مكرهم وكي

  
  )128(ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنوَن  

ى بالنصر والتأييد ومع , إن اهللا سبحانه وتعاىل مع الذين اتقوه بامتثال ما أمر واجتناب ما 
 .بعونه وتوفيقه ونصره, الذين حيسنون أداء فرائضه والقيام حبقوقه ولزوم طاعته
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  :اجلزء اخلامس عشر 

  

  سورة اإلسراء -17

  
ُه ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْولَ 

  )1(لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنَّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري 

ميجِّد اهللا نفسه ويعظم شأنه، لقدرتـه علـى مـا ال يقـدر عليـه أحـد سـواه، ال إلـه غـريه، وال رب 
سواه، فهو الذي أسرى بعبده حممد صلى اهللا عليه وسلم زمًنا من الليل جبسده وروحـه، يقظـة 

الـذي بـارك اهللا " بيـت املقـدس"إىل املسـجد األقصـى بــ " مكـة"ال مناًمـا، مـن املسـجد احلـرام بــ 
حوله يف الزروع والثمار وغري ذلك، وجعله حمال لكثري من األنبياء؛ ليشـاهد عجائـب قـدرة اهللا 

إن اهللا ســبحانه وتعــاىل هــو الســميع جلميــع األصــوات، البصــري بكــل ُمْبَصــر، . وأدلــة وحدانيتــه
  .فيعطي ُكال ما يستحقه يف الدنيا واآلخرة

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه هُ     )2(ًدى لَِبِين ِإْسرَائِيَل َأالَّ تـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِين وَِكيًال َوآتـَيـْ

وكما كرَّم اهللا حممًدا صلى اهللا عليـه وسـلم باإلسـراء، َكـرَّم موسـى عليـه السـالم بإعطائـه التـوراة، 
ـــيهم عـــن اختـــاذ غـــري اهللا تعـــاىل ولًيـــا أو  وجعلهـــا بيانًـــا للحـــق وإرشـــاًدا لبـــين إســـرائيل، متضـــمنة 

  .ا يفوضون إليه أمورهممعبودً 

  
  )3(ُذرِّيََّة َمْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً  

يـــا ســـاللة الـــذين أجنينـــاهم وَمحَْلنـــاهم مـــع نـــوح يف الســـفينة ال تشـــركوا بـــاهللا يف عبادتـــه، وكونـــوا 
  .سانه وجوارحهشاكرين لنعمه، مقتدين بنوح عليه السالم؛ إنه كان عبًدا شكورًا هللا بقلبه ول
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َنا ِإَىل َبِين إْسرائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدنَّ ِيف اَألْرِض َمرَّتـَْنيِ َولَتَـْعُلنَّ ُعُلّواً َكِبرياً     )4(َوَقَضيـْ

وأخربنـــا بـــين إســـرائيل يف التـــوراة الـــيت أُنزلـــت علـــيهم بأنـــه ال بـــد أن يقـــع مـــنهم إفســـاد مـــرتني يف 
  .م، وقـَْتل األنبياء والتكرب والطغيان والعدوانوما وااله بالظل" بيت املقدس"

  
يَاِر وََكانَ    فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ

  )5(َوْعداً َمْفُعوًال 

م فــإذا وقــع مــنهم اإلفســاد األول َســلَّْطنا علــيهم عبــاًدا لنــا ذوي  شــجاعة وقــوة شــديدة، يغلبــو
م، فطافوا بني ديارهم مفسدين، وكان ذلك وعًدا ال بدَّ ِمن وقوعه؛ لوجود  م ويشردو ويقتلو

  .سببه منهم

  
  ) 6(ُمثَّ َرَدْدنَا َلُكْم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفرياً  

الغلبـة والظهـور علـى أعـدائكم الـذين ُسـلِّطوا علـيكم، وأكثرنـا  -يا بـين إسـرائيل-َدْدنا لكم مث رَ 
أرزاقكـــم وأوالدكـــم، وقـَوَّينـــاكم وجعلنـــاكم أكثـــر عـــدًدا مـــن عـــدوكم؛ وذلـــك بســـبب إحســـانكم 

  .وخضوعكم هللا

  
َء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ألَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها فَِإَذا َجا

  )7(َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيَُتبـُِّروا َما َعَلْوا تـَْتِبرياً 

إن أحســـنتم أفعـــالكم وأقـــوالكم فقـــد أحســـنتم ألنفســـكم؛ ألن ثـــواب ذلـــك عائـــد إلـــيكم، وإن 
ان موعد اإلفساد الثـاين َسـلَّْطنا علـيكم أعـداءكم مـرة أسأمت فعقاب ذلك عائد عليكم، فإذا ح

بيـت "أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم، فتظهر آثار اإلهانة واملذلة على وجـوهكم، وليـدخلوا علـيكم 
  .فيخرِّبوه، كما خرَّبوه أول مرة، وليدمروا كل ما وقع حتت أيديهم تدمريًا كامال" املقدس
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  )8(ِإْن ُعْدُمتْ ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصرياً َعَسى َربُُّكْم َأْن يـَْرَمحَُكْم وَ  

أن يـــرمحكم بعـــد انتقامـــه إن تبـــتم وأصـــلحتم، وإن عـــدمت إىل  -يـــا بـــين إســـرائيل-عســـى ربكـــم 
وجعلنــا جهــنم لكــم وللكــافرين عامــة ســجًنا ال . اإلفســاد والظلــم ُعــْدنا إىل عقــابكم ومــذلَّتكم

ه اآلية وما قبلها، حتذير هلذه األمة من العمل باملعاصـي؛ لـئال يصـيبها ويف هذ. خروج منه أبدا
  .مثل ما أصاب بين إسرائيل، فسنن اهللا واحدة ال تبدل وال تغري

  
َأْجراً   مْ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ هلَُ  

  )10(َوَأنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً ) 9(َكِبرياً 

ـــاه علـــى عبـــدنا حممـــد يرشـــد النـــاس إىل أحســـن الطـــرق، وهـــي ملـــة  إن هـــذا القـــرآن الـــذي أنزلن
ــا ــاهم عنــه، بــأن هلــم  اإلســالم، ويبشــر املــؤمنني الــذين يعملــون مبــا أمــرهم اهللا بــه، وينتهــون عمَّ

ثوابًـــا عظيًمـــا، وأن الـــذين ال يصـــدقون بالـــدار اآلخـــرة ومـــا فيهـــا مـــن اجلـــزاء أعـــددنا هلـــم عـــذابًا 
  .موجًعا يف النار

  
  )11(َوَيدُْع اِإلنَساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِاخلَْْريِ وََكاَن اِإلنَساُن َعُجوًال  

ه بالشر، وذلك عند الغضب، مثل ما يـدعو ويدعو اإلنسان أحيانًا على نفسه أو ولده أو مال
باخلري، وهـذا مـن جهـل اإلنسـان وعجلتـه، ومـن رمحـة اهللا بـه أنـه يسـتجيب لـه يف دعائـه بـاخلري 

  .دون الشر؛ ألنه يعلم منه عدم القصد إىل إرادة ذلك، وكان اإلنسان بطبعه عجوال

  
َة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـَتَـْنيِ َفَمَحْونَا آيَ  

  )12(َربُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِِّنَني َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصيًال 



www.islamguiden.com 

 577

وهـــي -الليـــل  وجعلنـــا الليـــل والنهـــار عالمتـــني دالَّتـــني علـــى وحـــدانيتنا وقـــدرتنا، فَمَحْونـــا عالمـــة
مضـيئة؛ ليبصـر اإلنسـان يف ضـوء النهـار كيـف  -وهـي الشـمس-وجعلنا عالمة النهار  -القمر

مــن تعاقــب -يتصــرف يف شــؤون معاشــه، وخيلــد يف الليــل إىل الســكن والراحــة، ولــيعلم النــاس 
عـــــدد الســـــنني وحســـــاب األشـــــهر واأليـــــام، فريتبـــــون عليهـــــا مـــــا يشـــــاؤون مـــــن  -الليـــــل والنهـــــار

  .شيء بيَّناه تبييًنا كافًياوكل . مصاحلهم

  
  )13(وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاباً يـَْلَقاُه َمنُشوراً  

وكـــل إنســـان جيعـــل اهللا مـــا عملـــه ِمـــن خـــري أو شـــر مالزًمـــا لـــه، فـــال حياَســـب بعمـــل غـــريه، وال 
  .رج اهللا له يوم القيامة كتابًا قد ُسجِّلت فيه أعماله يراه مفتوًحاحياَسب غريه بعمله، وخي

  
  )14(اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً  

اقــرأ كتــاب أعمالــك، فيقــرأ، وإن مل يكــن يعــرف القــراءة يف الــدنيا، تكفيــك نفســك : يقــال لــه
وهذا من أعظـم العـدل واإلنصـاف أن . جزاء اليوم حمصية عليك عملك، فتعرف ما عليها من

ا حسيًبا عليك: يقال للعبد   .حاِسْب نفسك، كفى 

  
َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى   َا َيِضلُّ َعَليـْ َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ َوَما ُكنَّا َمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ

ِبَني َحىتَّ نـَبـَْعَث َرسُ    )15(وًال ُمَعذِّ

من اهتدى فاتبع طريق احلق فإمنا يعود ثواب ذلك عليه وحـده، ومـن حـاد واتبـع طريـق الباطـل 
وال يعـذب . فإمنا يعود عقاب ذلك عليه وحده، وال حتمـل نفـس مذنبـة إمث نفـس مذنبـة أخـرى

  .اهللا أحًدا إال بعد إقامة احلجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب

  
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمرياً َوِإَذا أََرْدنَا أَ   َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ   )16(ْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ
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وإذا أردنا إهالك أهل قرية لظلمهم أََمْرنا مرتفيهم بطاعة اهللا وتوحيـده وتصـديق رسـله، وغـريهم 
بوا رســـله، فحــــقَّ  ـــم وكــــذَّ علـــيهم القــــول بالعـــذاب الــــذي ال مـــردَّ لــــه،  تبـــع هلــــم، فعَصـــوا أمــــر ر

  .فاستأصلناهم باهلالك التام

  
  )17(وََكْم َأْهَلْكَنا ِمْن اْلُقُروِن ِمْن بـَْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً  

أنـه  -ا الرسـولأيهـ-وكفـى بربـك . وكثريا أهلكنا من األمم املكذبة رسلها ِمن بعد نـيب اهللا نـوح
  .عامل جبميع أعمال عباده، ال ختفى عليه خافية

  
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُمثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها مَ   ْذُموماً َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

  )18(َمْدُحوراً 

 يصدِّق باآلخرة، ومل يعمل هلـا، عجَّـل اهللا من كان طلبه الدنيا العاجلة، وسعى هلا وحدها، ومل
له فيهـا مـا يشـاؤه اللّـه ويريـده ممـا كتبـه لـه يف اللـوح احملفـوظ، مث جيعـل اهللا لـه يف اآلخـرة جهـنم، 
  .يدخلها ملوًما مطروًدا من رمحته عز وجل؛ وذلك بسبب إرادته الدنيا وسعيه هلا دون اآلخرة

  
  )19(ا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْولَِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكوراً َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى هلََ  

وَمن قصـد بعملـه الصـاحل ثـواب الـدار اآلخـرة الباقيـة، وسـعى هلـا بطاعـة اهللا تعـاىل، وهـو مـؤمن 
م، وسيثابون عليه   .باهللا وثوابه وعظيم جزائه، فأولئك كان عملهم مقبوال ُمدَّخرًا هلم عند ر

  
  )20( منُِدُّ َهُؤالء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك َحمْظُوراً ُكالًّ   
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كل فريق من العاملني للدنيا الفانيـة، والعـاملني لآلخـرة الباقيـة نزيـده ِمـن رزقنـا، فنـرزق املـؤمنني 
ربــك ممنوعــا مــن  والكــافرين يف الــدنيا؛ فــإن الــرزق ِمــن عطــاء ربــك تفضــال منــه، ومــا كــان عطــاء

  .أحد مؤمًنا كان أم كافرًا

  
  )21(انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكبَـُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيًال  

يف كيفيــــة تفضــــيل اهللا بعــــض النــــاس علــــى بعــــض يف الــــدنيا يف الــــرزق  -أيهــــا الرســــول-تأمــــل 
  .للمؤمنني وأكرب تفضيالوالعمل، وَلآلخرة أكُرب درجات 

  
  )22(ال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوًال  

  .مع اهللا شريًكا له يف عبادته، فتبوء باملذمة واِخلْذالن -أيها اإلنسان-ال جتعل 

  
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكالُمهَا َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحسَ   انًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِمياً    )23(َفال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوال تـَنـْ

وألـــزم وأوجـــب أن يفـــرد ســـبحانه وتعـــاىل وحـــده بالعبـــادة، وأمـــر  -أيهـــا اإلنســـان-وأََمـــر ربـــك 
، وخباصــة حالــُة الشــيخوخة، فــال تضــجر وال تســتثقل شــيًئا تــراه مــن باإلحســان إىل األب واألم

أحــدمها أو منهمــا، وال تســمعهما قــوال ســيًئا، حــىت وال التــأفيف الــذي هــو أدىن مراتــب القــول 
مــا، وقــل هلمــا  قــوال لينًــا  -دائمــا-الســيئ، وال يصــدر منــك إليهمــا فعــل قبــيح، ولكــن ارفــق 

  .لطيًفا

  
  )24(الذُّلِّ ِمْن الرَّْمحَِة َوُقْل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغرياً  َواْخِفْض َهلَُما َجَناحَ  
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مــا، واطلــب مــن ربــك أن يرمحهمــا برمحتــه الواســعة  وُكــْن ألمــك وأبيــك ذلــيال متواضــًعا رمحــة 
  .أحياًء وأمواتًا، كما صربا على تربيتك طفال ضعيف احلول والقوة

  
  )25(ِيف نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاِحلَِني فَِإنَُّه َكاَن ِلَألوَّاِبَني َغُفوراً  َربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا 

إن تكـــن إرادتكـــم ومقاصـــدكم . أعلـــم مبـــا يف ضـــمائركم مـــن خـــري وشـــر -أيهـــا النـــاس-ربكـــم 
للراجعني إليه يف مجيع األوقات غفورًا، فَمن  -سبحانه-مرضاة اهللا وما يقربكم إليه، فإنه كان 

اهللا أنه ليس يف قلبه إال اإلنابة إليه وحمبته، فإنه يعفو عنه، ويغفر له ما يعرض من صغائر  َعِلمَ 
  .الذنوب، مما هو من مقتضى الطبائع البشرية

  
ْر تـَْبِذيراً     ) 26(َوآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوال تـَُبذِّ

بـــة بـــك، وأعطـــه حقـــه مـــن اإلحســـان والـــرب، وأعـــط املســـكني وأحِســـْن إىل كـــل َمـــن لـــه صـــلة قرا
احملتـــاج واملســـافر املنقطـــع عـــن أهلـــه ومالـــه، وال تنفـــق مالـــك يف غـــري طاعـــة اهللا، أو علـــى وجـــه 

  .اإلسراف والتبذير

  
رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفوراً    )27(ِإنَّ اْلُمَبذِّ

رفني واملنفقني أمـواهلم يف معاصـي اهللا هـم أشـباه الشـياطني يف الشـر والفسـاد واملعصـية، إن املس
  .وكان الشيطان كثري الكفران شديَد اجلحود لنعمة ربه

  
ُهْم ابِْتَغاَء َرْمحٍَة ِمْن َربَِّك تـَْرُجوَها فـَُقْل َهلُْم قـَْوًال َمْيُسوراً     )28(َوِإمَّا تـُْعِرَضنَّ َعنـْ
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ن إعطاء هؤالء الذين أُِمْرت بإعطائهم؛ لعدم وجود ما تعطيهم منه طلبًـا لـرزق وإن أعرضت ع
تنتظره من عند ربك، فقل هلم قوال ليـًِّنا لطيًفا، كالدعاء هلـم بـالغىن وسـعة الـرزق، وِعـْدهم بـأن 

  .اهللا إذا أيسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه

  
  )29(َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوماً َحمُْسوراً  َوال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقكَ  

وال متســـك يـــدك عـــن اإلنفـــاق يف ســـبيل اخلـــري، مضـــيـًِّقا علـــى نفســـك وأهلـــك واحملتـــاجني، وال 
تســرف يف اإلنفــاق، فتعطــي فــوق طاقتــك، فتقعــد ملوًمــا يلومــك النــاس ويــذمونك، نادًمــا علــى 

  .تبذيرك وضياع مالك

  
  )30(َربََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً ِإنَّ  

إن ربك يوسِّع الرزق علـى بعـض النـاس، ويضـيِّقه علـى بعضـهم، َوفْـق علمـه وحكمتـه سـبحانه 
  .إنه هو املطَِّلع على خفايا عباده، ال يغيب عن علمه شيء من أحواهلم. وتعاىل

  
َلُهْم َكاَن ِخْطئاً َكِبرياً    )31(َوال تـَْقتـُُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ

أوالدكـم خوفًـا مـن الفقـر؛ فإنـه  -أيهـا النـاس-وإذا علمتم أن الرزق بيد اهللا سبحانه فال تقتلوا 
  .ما يرزق اآلباء، إنَّ قـَْتَل األوالد ذنب عظيمهو الرزاق لعباده، يرزق األبناء ك -سبحانه-

  
  )32(َوال تـَْقَربُوا الزَِّىن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  

  .وال تقربوا الزىن ودواعيه؛ كي ال تقعوا فيه، إنه كان فعال بالغ القبح، وبئس الطريق طريقه

  
ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفال  َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَّهُ  
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  )33(ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصوراً 

وال تقتلــوا الــنفس الــيت حــرم اهللا قـَْتلهــا إال بــاحلق الشــرعي كالقصــاص أو رجــم الــزاين احملصــن أو 
حـــق شـــرعي فقـــد جعلنـــا لـــويل أمـــره ِمـــن وارث أو حـــاكم حجـــة يف  ومـــن قُتِـــل بغـــري. قتـــل املرتـــد

طلب قـَْتل قاتله أو الدية، وال يصح لويل أمر املقتول أن جياوز حدَّ اهللا يف القصاص كأن يقتـل 
بالواحــد اثنــني أو مجاعــة، أو ُميَثِّــل بالقاتــل، إن اهللا معــني ويلَّ املقتــول علــى القاتــل حــىت يــتمكن 

  .ِمن قـَْتله قصاًصا

  
ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعهْ   ُلَغ َأُشدَّ َد َكاَن َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

  )34(َمْسُئوًال 

وال تتصرَّفوا يف أموال األطفال الذين مات آباؤهم، وصاروا يف كفالتكم، إال بالطريقة اليت هـي 
تثمــري والتنميــة، حــىت يبلــغ الطفــل اليتــيم ســنَّ البلــوغ، وحســن التصــرف يف أحســن هلــم، وهــي ال

إن العهـد يسـأل اهللا عنـه صـاحبه يـوم القيامـة، فيثيبـه . املال، وأمتوا الوفـاء بكـل عهـد التـزمتم بـه
  .إذا أمته ووفَّاه، ويعاقبه إذا خان فيه

  
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال  َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاسِ     )35(اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ

وأمتــوا الكيــل، وال تنقصــوه إذا ِكْلــتم لغــريكم، وزِنــوا بــامليزان الســوي، إن العــدل يف الكيــل والــوزن 
  .خري لكم يف الدنيا، وأحسن عاقبة عند اهللا يف اآلخرة

  
  )36(َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال  َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمعَ  

إن اإلنسان مسؤول عما استعَمل فيـه . ما ال تعلم، بل تأكَّد وتثبَّت -أيها اإلنسان-وال تتبع 
  .مسعه وبصره وفؤاده، فإذا استعَملها يف اخلري نال الثواب، وإذا استعملها يف الشر نال العقاب
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ُلَغ اْجلَِباَل طُوًال  َوال    )37(َمتِْش ِيف اَألْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َختْرَِق اَألْرَض َوَلْن تـَبـْ

وال متـــش يف األرض خمتـــاال متكـــربا؛ فإنـــك لـــن َختْـــرِق األرض باملشـــي عليهـــا، ولـــن تبلـــغ اجلبـــال 
  .طوال خيالء وتكربًا

  
  )38(هاً ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُرو   

  .مجيع ما تقدَّم ِذْكرُه من أوامر ونواٍه، يكره اهللا سيَِّئه، وال يرضاه لعباده

  
وماً َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم َملُ  

  )39(َمْدُحوراً 

ــ حناه مــن هــذه األحكــام اجلليلــة، مــن األمــر مبحاســن األعمــال، والنهــي ذلــك الــذي بيَّنــاه ووضَّ
مـــع اهللا تعـــاىل  -أيهـــا اإلنســـان-وال جتعـــل . عـــن أراذل األخـــالق ممـــا أوحينـــاه إليـــك أيهـــا النـــيب

شريًكا له يف عبادته، فتـُْقذف يف نار جهنم تلومك نفسك والناس، وتكون مطروًدا مبعـًدا مـن  
  .كل خري

  
  )40(بُُّكْم بِاْلَبِنَني َواختَََّذ ِمْن اْلَمالِئَكِة ِإنَاثاً ِإنَُّكْم لَتَـُقوُلوَن قـَْوًال َعِظيماً أََفَأْصَفاُكْم رَ  

بإعطـائكم البنـني، واختـذ لنفسـه املالئكـة بنـات؟ إن قـولكم  -أيهـا املشـركون-أفخصَّكم ربكم 
  .هذا بالغ القبح والبشاعة، ال يليق باهللا سبحانه وتعاىل

  
  )41(رَّفْـَنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّروا َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ نـُُفوراً َوَلَقْد صَ  
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ولقـــد وضَّـــْحنا ونوَّْعنـــا يف هـــذا القـــرآن األحكـــام واألمثـــال واملـــواعظ؛ ليـــتعظ النـــاس ويتـــدبروا مـــا 
 يـــنفعهم فيأخـــذوه، ومـــا يضـــرهم فيـــَدعوه، ومـــا يزيـــد البيـــان والتوضـــيح الظـــاملني إال تباعـــًدا عـــن

  .احلق، وغفلة عن النظر واالعتبار

  
  )42(ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِهلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإذاً البـْتَـَغْوا ِإَىل ِذي اْلَعْرِش َسِبيًال  

لــو أن مــع اهللا آهلــة أخــرى، إًذا لطلَبــْت تلــك اآلهلــة طريًقــا إىل : للمشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
  .مغالبة اهللا ذي العرش العظيم

  
  )43(َحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يـَُقولُوَن ُعُلّواً َكِبرياً ُسبْ  

  .تنزَّه اهللا وتقدَّس َعمَّا يقوله املشركون وتعاىل علًوا كبريًا

  
ُتَسبُِّح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن ال  

  )44(ُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً تـَْفقَ 

السموات السبع واألرضون، وَمن فيهن ِمن مجيع املخلوقات، وكل شيء  -سبحانه-ُتَسبِّح له 
أيهـا -يف هذا الوجود ينزه اهللا تعاىل تنزيًها مقرونًا بالثناء واحلمد له سبحانه، ولكـن ال تـدركون 

  .كان حليًما بعباده ال يعاجل َمن عصاه بالعقوبة، غفورًا هلمإنه سبحانه  . ذلك -الناس

  
َنَك َوبـَْنيَ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً َمْسُتوراً     )45(َوِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بـَيـْ

حجابًـا  وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤالء املشركون، جعلنا بينك وبـني الـذين ال يؤمنـون بـاآلخرة
  .ساترًا حيجب عقوهلم عن فـَْهِم القرآن؛ عقابًا هلم على كفرهم وإنكارهم
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ِِْم َوْقرًا َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك ِيف اْلُقْرآِن َوحْ   َدُه َولَّْوا َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذا
  )46(َعَلى أَْدبَارِِهْم نـُُفوراً 

ـــم صـــمًما؛ لـــئال وجعل ـــا علـــى قلـــوب املشـــركني أغطيـــة؛ لـــئال يفهمـــوا القـــرآن، وجعلنـــا يف آذا ن
م  يسمعوه، وإذا ذََكْرَت ربـك يف القـرآن داعيًـا لتوحيـده ناهيًـا عـن الشـرك بـه رجعـوا علـى أعقـا

  .نافرين من قولك؛ استكبارًا واستعظاًما من أن يوحِّدوا اهللا تعاىل يف عبادته

  
ِمبَا َيْسَتِمُعوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َوِإْذ ُهْم َجنَْوى ِإْذ يـَُقوُل الظَّاِلُموَن ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ  َحنُْن َأْعَلمُ  

  )47(َرُجًال َمْسُحوراً 

حنــــن أعلــــم بالــــذي يســــتمعه رؤســــاء قــــريش، إذ يســــتمعون إليــــك، ومقاصــــدهم ســــيئة، فلــــيس 
مــا تتبعــون إال رجــال : ، ونعلــم تَنــاجيهم حــني يقولــوناســتماعهم ألجــل االسرتشــاد وقَبــول احلــق

  .أصابه السحر فاختلط عقله

  
  )48(انظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اَألْمثَاَل َفَضلُّوا َفال َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًال  

فجـاروا واحنرفـوا، ومل !! إن حممًدا ساحر شـاعر جمنـون: متعجًبا من قوهلم -أيها الرسول-تفكر 
  .طريق احلق والصوابيهتدوا إىل 

  
ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً     )49(َوقَاُلوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً أَئِنَّا َلَمبـْ

ـــا ـــا جديـــًدا بعـــد أن تبلـــى عظـــامهم، وتصـــري فُتاًت ـــا : وقـــال املشـــركون منكـــرين أن ُخيَْلقـــوا َخْلًق أئِن
  ملبعوثون يوم القيامة بعثًا جديًدا؟

  
  )50(ارًَة أَْو َحِديداً ُقْل ُكونُوا ِحجَ  
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إن -كونــوا حجــارة أو حديــًدا يف الشــدة والقــوة : علــى جهــة التعجيــز -أيهــا الرســول-قــل هلــم 
  .فإن اهللا يُعيدكم كما بدأكم، وذلك هنيِّ عليه يسري -َقَدْرمت على ذلك

  
الَِّذي َفَطرَُكْم أَوََّل َمرٍَّة َفَسيـُْنِغُضوَن أَْو َخْلقًا ِممَّا َيْكبـُُر ِيف ُصُدورُِكْم َفَسيَـُقوُلوَن َمْن يُِعيُدنَا ُقْل  

  )51(ِإلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن َمَىت ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيباً 

أو كونـــوا خلًقـــا يـَْعظُـــم وُيْســـَتبـَْعد يف عقـــولكم قبولـــه للبعـــث، فـــاهللا تعـــاىل قـــادر علـــى إعـــادتكم 
: -منكـرين-درة اهللا علـى البعـث واإلحيـاء فسـيقولون وبعثكم، وحني تقوم علـيهم احلجـة يف قـ
يعيـدكم ويـرجعكم اهللا الـذي أنشـأكم مـن العـدم أول : َمن يردُّنا إىل احلياة بعد املـوت؟ قـل هلـم

: -مســتبعدين-مــرة، وعنــد مســاعهم هــذا الــرد فســيَـُهزُّون رؤوســهم ســاخرين متعجبــني ويقولــون 
  .قريب هو قريب؛ فإن كل آتٍ : مىت يقع هذا البعث؟ قل

  
  )52(يـَْوَم َيْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليًال  

يــوم ينــاديكم خــالقكم للخــروج مــن قبــوركم، فتســتجيبون ألمــر اهللا، وتنقــادون لــه، ولــه احلمــد 
ا قلــيال؛ لطــول أنكــم مــا أقمــتم يف الــدنيا إال زمًنــ -هلــول يــوم القيامــة-علــى كــل حــال، وتظنــون 

  .لبثكم يف اآلخرة

  
نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلِإلنَساِن   َعُدّواً َوُقْل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوا الَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بـَيـْ

  )53(ُمِبيناً 

م إ ن مل يفعلــوا وقــل لعبــادي املــؤمنني يقولــوا يف ختــاطبهم وحتــاورهم الكــالم احلســن الطيــب؛ فــإ
إن الشـيطان كـان لإلنسـان عـدًوا ظـاهر . ذلك ألقى الشـيطان بيـنهم العـداوة والفسـاد واخلصـام

  .العداوة
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ْبُكْم َوَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم وَِكيًال     )54(َربُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يـَْرَمحُْكْم َأْو ِإْن َيَشْأ يـَُعذِّ

إن يشــأ يــرمحكم، فيــوفقكم لإلميــان، أو إن يشــأ ميــتكم علــى  -سأيهــا النــا-ربكــم أعلــم بكــم 
علـــيهم وكـــيال تـــدبِّر أمـــرهم وجتـــازيهم علـــى  -أيهـــا الرســـول-الكفـــر، فيعـــذبكم، ومـــا أرســـلناك 

  .أفعاهلم، وإمنا مهمتك تبليغ ما أُْرسلَت به، وبيان الصراط املستقيم

  
َنا َداُووَد  َواَألْرضِ  َوَربَُّك َأْعَلُم ِمبَْن ِيف السََّمَواتِ   َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيَِّني َعَلى بـَْعٍض َوآتـَيـْ

  )55(َزبُوراً 

ــْلنا بعــض النبيــني علــى بعــض . أعلــم مبَــن يف الســموات واألرض -أيهــا النــيب-وربــك  ولقــد َفضَّ
  .بالفضائل وكثرة األتباع وإنزال الكتب، وأعطينا داود الزبور

  
  )56(َعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفال َميِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعنُكْم َوال َحتِْويًال ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن زَ  

ــا لكشــف الضــرِّ عــنكم ال : ملشــركي قومــك -أيهــا الرســول-قــل  إن هــذه املعبــودات الــيت تنادو
متلـــك ذلـــك، وال تقـــدر علـــى حتويلـــه عـــنكم إىل غـــريكم، وال تقـــدر علـــى حتويلـــه مـــن حـــال إىل 

وهذه اآلية عامة يف كل ما يُـْدعى مـن دون اهللا، ميتًـا  . لى ذلك هو اهللا وحدهحال، فالقادر ع
كـــان أو غائًبـــا، مـــن األنبيـــاء والصـــاحلني وغـــريهم، بلفـــظ االســـتغاثة أو الـــدعاء أو غريمهـــا، فـــال 

  .معبود حبق إال اهللا

  
ْم اْلَوِسيَلَة أَيـُّ   ُهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَافُوَن َعَذابَُه ِإنَّ أُْولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَىل َرِِّ

  )57(َعَذاَب َربَِّك َكاَن َحمُْذوراً 

أولئك الذين يدعوهم املشـركون مـن األنبيـاء والصـاحلني واملالئكـة مـع اهللا، يتنافسـون يف القـرب 
ــم مبــا يقــدرون عليــه مــن األعمــال الصــاحلة، ويــأُملون رمحتــه وخيــافو  ن عذابــه، إن عــذاب مــن ر

  .ربك هو ما ينبغي أن حيذره العباد، وخيافوا منه
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بُوَها َعَذابًا َشِديدًا َكاَن َذِلَك   ِيف َوِإْن ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َحنُْن ُمْهِلُكوَها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة أَْو ُمَعذِّ

  )58(اْلِكَتاِب َمْسطُوراً 

ا عقابه باهلالك يف الدنيا ويتوعَّد اهللا الكفار بأنه ما من قري ٍة كافرة مكذبة للرسل إال وسينزل 
قبـل يــوم القيامــة أو بالعــذاب الشـديد ألهلهــا، كتــاب كتبــه اهللا وقضـاء أبرمــه ال بــد ِمــن وقوعــه، 

  .وهو مسطور يف اللوح احملفوظ

  
َا اَألوَُّلوَن   َا َوَما َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـُْرِسَل بِاآليَاِت ِإالَّ َأْن َكذََّب ِ َنا َمثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ َوآتـَيـْ

  )59(نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإالَّ َختِْويفاً 

ومــا منَعنــا مــن إنــزال املعجــزات الــيت ســأهلا املشــركون إال تكــذيب َمــن ســبقهم مــن األمــم، فقــد 
بوا وهلكوا م اهللا إىل ما طلبوا فكذَّ معجزة واضحة وهي  -حلوهم قوم صا-وأعطينا مثود . أجا

ا فأهلكناهم وما إرسالنا الرسل باآليات والعرب واملعجزات اليت جعلناها على . الناقة، فكفروا 
  .أيديهم إال ختويف للعباد؛ ليعتربوا ويتذكروا

  
َنًة لِلنَّاِس َوالشََّجَرَة َوِإْذ قـُْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّيت أََريـَْناَك   ِإالَّ ِفتـْ

  )60(اْلَمْلُعونََة ِيف اْلُقْرآِن َوُخنَوِّفـُُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغَياناً َكِبرياً 

ومــا جعلنــا الرؤيــا . إن ربــك أحــاط بالنــاس علًمــا وقــدرة: حــني قلنــا لــك -أيهــا الرســول-واذكــر 
عـــراج مـــن عجائـــب املخلوقـــات إال اختبـــارًا للنـــاس؛ ليتميـــز  الـــيت أريناكهـــا ِعيانًـــا ليلـــة اإلســـراء وامل

. كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقـوم امللعونـة الـيت ذكـرت يف القـرآن إال ابـتالء للنـاس
  .وخنوِّف املشركني بأنواع العذاب واآليات، وال يزيدهم التخويف إال متاديًا يف الكفر والضالل

  
  )61(ِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئكَ  
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اسجدوا آلدم حتيـة وتكرميًـا، فسـجدوا مجيًعـا إال إبلـيس، اسـتكرب وامتنـع : واذكر قولنا للمالئكة
 أأســـجد هلـــذا الضـــعيف، املخلـــوق مـــن: عـــن الســـجود قـــائال علـــى ســـبيل اإلنكـــار واالســـتكبار

  الطني؟

  
ِإالَّ قَِليًال قَاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِين ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه  
)62(  

أرأيت هـذا املخلـوق الـذي ميزتـه علـيَّ؟ لـئن أبقيتـين حيًـا : وقال إبليس جراءة على اهللا وكفرًا به
قيامـة ألسـتولنيَّ علـى ذريتـه بـاإلغواء واإلفسـاد، إال املخلصـني مـنهم يف اإلميـان، وهـم إىل يوم ال

  .قليل

  
ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفوراً     )63(قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـْ

إن عقابـك اذهب فَمن تبعك ِمن ذرية آدم، فأطاعـك، فـ: قال اهللا تعاىل مهدًدا إبليس وأتباعه
م وافر يف نار جهنم   .وعقا

  
ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِيف اَألْمَواِل   َواْستَـْفزِْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمنـْ

  )64(َواَألوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً 

تطيع استخفافه منهم بدعوتك إيـاه إىل معصـييت، وامجـع علـيهم كـل مـا واسَتْخِفف كل َمن تس
تقدر عليه ِمن جنودك من كل راكب وراجل، واجعل لنفسـك ِشـرْكة يف أمـواهلم بـأن يكسـبوها 
مـــن احلـــرام، وِشـــرْكة يف األوالد بتـــزيني الـــزىن واملعاصـــي، وخمالفـــة أوامـــر اهللا حـــىت يكثـــر الفجـــور 

  .رية آدم الوعود الكاذبة، فكل وعود الشيطان باطلة وغروروالفساد، وِعْد أتباعك ِمن ذ

  
  )65(ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيًال  
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أيهـا -إن عبادي املؤمنني املخلصني الذين أطاعوين ليس لك قدرة على إغوائهم، وكفى بربـك 
  .الشيطان وغروره عاصًما وحافظًا للمؤمنني ِمن كيد -النيب

  
  )66(َربُُّكْم الَِّذي يـُْزِجي َلُكْم اْلُفْلَك ِيف اْلَبْحِر لَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً  

هـــو الـــذي ُيَســـريِّ لكـــم الســـفن يف البحـــر؛ لتطلبـــوا رزق اهللا يف أســـفاركم  -أيهـــا النـــاس-ربكـــم 
  .ا بعبادهإن اهللا سبحانه كان رحيمً . وجتاراتكم

  
وََكاَن  َوِإَذا َمسَُّكْم الضُّرُّ ِيف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه فـََلمَّا َجنَّاُكْم ِإَىل اْلبَـرِّ َأْعَرْضُتمْ  

  )67(اِإلْنَساُن َكُفوراً 

وإذا أصـــابتكم شـــدة يف البحـــر حـــىت أشـــرفتم علـــى الغـــرق واهلـــالك، غـــاب عـــن عقـــولكم الـــذين 
م مـــن اآلهلـــة، وتـــذكَّرمت اهللا القـــدير وحـــده؛ ليغيـــثكم وينقـــذكم، فأخلصـــتم لـــه يف طلـــب  تعبـــدو

العون واإلغاثة، فأغاثكم وجنَّاكم، فلمَّا جناكم إىل الرب أعرضتم عن اإلميان واإلخالص والعمل 
  .وكان اإلنسان جحوًدا لنعم اهللا عزَّ وجل. الصاحل، وهذا من جهل اإلنسان وكفره

  
  )68(َأْن َخيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَـرِّ أَْو يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً ُمثَّ ال جتَُِدوا َلُكْم وَِكيًال أََفَأِمنُتْم  

عــن عــذاب اهللا، فــأمنتم أن تنهــار بكــم األرض خســًفا، أو ُميْطــركم اهللا  -أيهــا النــاس-أَغَفْلــتم 
  به؟حبجارة من السماء فتقتلكم، مث ال جتدوا أحًدا حيفظكم ِمن عذا

  
ُمتْ ُمثَّ ال أَْم أَِمنُتْم َأْن يُِعيدَُكْم ِفيِه تَارًَة ُأْخَرى فـَيـُْرِسَل َعَلْيُكْم قَاِصفًا ِمْن الرِّيِح فـَيـُْغرَِقُكْم ِمبَا َكَفرْ  

َنا ِبِه تَِبيعاً    )69(جتَُِدوا َلُكْم َعَليـْ
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خـرى، فريسـل علـيكم ربكـم، وقـد كفـرمت بـه أن يعيـدكم يف البحـر مـرة أ -أيها النـاس-أم أمنتم 
ــر كــل مــا أتــت عليــه، فيغــرقكم بســبب كفــركم، مث ال جتــدوا لكــم علينــا أي  رًحيــا شــديدة، تكسِّ

  تبعة ومطالبة؛ فإن اهللا مل يظلمكم مثقال ذرة؟

  
ضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوفَ  

  )70(َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

ولقــد كرَّمنــا ذريــة آدم بالعقــل وإرســال الرســل، وَســخَّرنا هلــم مجيــع مــا يف الكــون، وَســخَّرنا هلــم 
الـــــدواب يف الـــــرب والســـــفن يف البحـــــر حلملهـــــم، ورزقنـــــاهم مـــــن طيبـــــات املطـــــاعم واملشـــــارب، 

  .ت تفضيال عظيًماوفضَّلناهم على كثري من املخلوقا

  
َلُموَن يـَْوَم َنْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفُأْولَِئَك يـَْقَرُءوَن ِكَتابـَُهْم َوال يُظْ  

  )71(فَِتيًال 

يوم البعث مبشرًا وخموفًا، حني يدعو اهللا عز وجل كل مجاعـة مـن النـاس  -أيها الرسول-اذكر 
امهم الــذي كــانوا يقتــدون بــه يف الــدنيا، فمــن كــان مــنهم صــاحلًا، وأُعطــي كتــاب أعمالــه مــع إمــ

م فــرحني مستبشــرين، وال يـُنـَْقصــون مــن ثــواب أعمــاهلم  بيمينــه، فهــؤالء يقــرؤون كتــاب حســنا
  .الصاحلة شيًئا، وإن كان مقداَر اخليط الذي يكون يف َشقِّ النواة

  
  )72(ُهَو ِيف اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه َأْعَمى فَـ  

ومن كان يف هذه الدنيا أعمى القلب عن دالئل قدرة اهللا فلم يؤمن مبـا جـاء بـه الرسـول حممـد 
صلى اهللا عليه وسلم فهو يف يوم القيامة أشدُّ عمى عن سـلوك طريـق اجلنـة، وأضـل طريًقـا عـن 

  .اهلداية والرشاد
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َرُه َوِإذاً الختََُّذوَك َخِليًال َوِإْن َكاُدوا لَيَـ   َنا َغيـْ َنا ِإلَْيَك لِتَـْفَرتِي َعَليـْ   ) 73(ْفِتُنوَنَك َعْن الَِّذي َأْوَحيـْ

عــن القــرآن الــذي أنزلــه اهللا إليــك؛ لتختلــق  -أيهــا الرســول-ولقــد قــارب املشــركون أن يصــرفوك 
  .خالًصاعلينا غري ما أوحينا إليك، ولو فعلت ما أرادوه الختذوك حبيًبا 

  
َناَك َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئاً قَِليًال    )74(َوَلْوال َأْن ثـَبَّتـْ

ولــوال أن ثبَّتنــاك علــى احلــق، وعصــمناك عــن مــوافقتهم، َلقاربْــَت أن متيــل إلــيهم مــيال قلــيال مــن  
  .كثرة املعاجلة ورغبتك يف هدايتهم

  
َنا َنِصرياً ِإذاً َألَذقْـَناَك ِضْعَف اْحلََياِة َوِضعْ     )75(َف اْلَمَماِت ُمثَّ ال جتَُِد َلَك َعَليـْ

إىل هــؤالء املشــركني ركونًــا قلــيال فيمــا ســألوك، إًذا ألذقنــاك ِمثْـلَــي  -أيهــا الرســول-ولــو رََكنــت 
عـــذاب احليـــاة يف الـــدنيا ومثْـلَـــي عـــذاب املمـــات يف اآلخـــرة؛ وذلـــك لكمـــال نعمـــة اهللا عليـــك 

  .ا ينصرك ويدفع عنك عذابناوكمال معرفتك، مث ال جتد أحدً 

  
َها َوِإذاً ال يـَْلَبثُوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليًال     )76(َوِإْن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمْن اَألْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ

بإزعاجهم إيَّاك، ولـو أخرجـوك منهـا مل ميكثـوا فيهـا " مكة"ولقد قارب الكفار أن خيرجوك من 
م العقوبة العاجلة بعدك إال زمًنا قليال   .حىت حتل 

  
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال     )77(ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ

 -أيهــا الرســول-تلــك ســنة اهللا تعــاىل يف إهــالك األمــة الــيت ُختــرج رســوهلا مــن بينهــا، ولــن جتــد 
  .لسنتنا تغيريًا، فال خلف يف وعدنا
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صَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً أَِقْم ال 
)78(  

أقم الصالة تامة من وقـت زوال الشـمس عنـد الظهـرية إىل وقـت ظلمـة الليـل، ويـدخل يف هـذا 
القـــراءة فيهـــا؛ إن صـــالة صـــالة الظهـــر والعصـــر واملغـــرب والعشـــاء، وأقـــم صـــالة الفجـــر، وَأِطـــِل 

  .الفجر حتضرها مالئكة الليل ومالئكة النهار

  
َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َحمُْموداً     )79(َوِمْن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

مــن نومــك بعــض الليــل، فــاقرأ القــرآن يف صــالة الليــل؛ لتكــون صــالة الليــل  -أيهــا النــيب-وقــم 
لـــك يف علـــو القـــدر ورفـــع الـــدرجات، عســـى أن يبعثـــك اهللا شـــافًعا للنـــاس يـــوم القيامـــة؛  زيـــادة

  .لريمحهم اهللا مما يكونون فيه، وتقوم مقاًما حيمدك فيه األولون واآلخرون

  
َنِصرياً  َوُقْل َربِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاناً  
)80(  

ربِّ أدخلــين فيمـــا هــو خــري يل مـــدخل صــدق، وأخـــرجين ممــا هــو شـــر يل خمــرج صـــدق، : وقــل
ا على مجيع َمن خالفين   .واجعل يل ِمن لدنك حجة ثابتة، تنصرين 

  
  )81(َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً  

جـــاء اإلســـالم وذهـــب الشـــرك، إن الباطـــل ال بقـــاء لـــه وال : للمشـــركني -أيهـــا الرســـول-وقـــل 
  .ثبات، واحلق هو الثابت الباقي الذي ال يزول
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  ) 82(َونـُنَـزُِّل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخَساراً  

لوب ِمَن األمراض، كالشك والنفاق واجلهالة، وما وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي الق
يشــفي األبــدان برُْقيتهــا بــه، ومــا يكــون ســبًبا للفــوز برمحــة اهللا مبــا فيــه مــن اإلميــان، وال يزيــد هــذا 

م   .القرآن الكفار عند مساعه إال كفرًا وضالال؛ لتكذيبهم به وعدم إميا

  
  )83(َأى ِجبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َكاَن يـَُئوساً َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اِإلنَساِن َأْعَرَض َونَ 

وإذا أنعمنا على اإلنسان من حيث هو مبال وعافية وحنومها، توىلَّ وتباعـد عـن طاعـة ربـه، وإذا 
أصابته شدة ِمن فقر أو مرض كان قنوطًا؛ ألنه ال يثق بفضل اهللا تعاىل، إال مـن عصـم اهللا يف 

  .هحاليت سرَّائه وضرَّائ

  
  ) 84(ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدى َسِبيًال  

كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من األحوال، فربكم أعلـم : للناس -أيها الرسول-قل 
  .مبن هو أهدى طريًقا إىل احلق

  
  )85(أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال  َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمنْ 

ويســألك الكفــار عــن حقيقــة الــروح تعنتًــا، فــأجبهم بــأن حقيقــة الــروح وأحواهلــا مــن األمــور الــيت 
  .استأثر اهللا بعلمها، وما أُعطيتم أنتم ومجيع الناس من العلم إال شيًئا قليال

  
َنا لََنْذَهَنبَّ   َنا وَِكيًال َولَِئْن ِشئـْ َنا ِإلَْيَك ُمثَّ ال جتَُِد َلَك ِبِه َعَليـْ   )86( بِالَِّذي أَْوَحيـْ

ولــئن شــئنا َحمْــَو القــرآن مــن قلبــك َلقــَدْرنا علــى ذلــك، مث ال جتــد لنفســك ناصــرًا مينعنــا مــن فعــل 
  .ذلك، أو يرد عليك القرآن
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  )87(َك َكِبرياً ِإالَّ َرْمحًَة ِمْن َربَِّك ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَليْ  

لكنَّ اهللا رمحك، فأثبت ذلك يف قلبك، إن فضله كان عليك عظيًما؛ فقد أعطاك هذا القرآن 
  .العظيم، واملقام احملمود، وغري ذلك مما مل يؤته أحًدا من العاملني

  
ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن  

  )88(لِبَـْعٍض َظِهرياً 

لو اتفقت اإلنس واجلن على حماولة اإلتيان مبثل هذا القرآن املعجـز ال يسـتطيعون اإلتيـان : قل
  .به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك

  
  )89(َمَثٍل َفَأَىب َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوراً َوَلَقْد َصرَّفْـَنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ  

ولقـــد بيـَّنَّـــا ونـَوَّعنـــا للنـــاس يف هـــذا القـــرآن مـــن كـــل مثـــل ينبغـــي االعتبـــار بـــه؛ احتجاًجـــا بـــذلك 
  .عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به، فأىب أكثر الناس إال جحوًدا للحق وإنكارًا حلجج اهللا وأدلته

  
  )90(َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمْن اَألْرِض يـَْنُبوعاً  َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلكَ  

لـن نصـدقك : وملا أعجز القرآن املشركني وغلبهم أخذوا يطلبـون معجـزات َوفْـق أهـوائهم فقـالوا
  .عيًنا جارية" مكة"ونعمل مبا تقول حىت تفجر لنا من أرض  -أيها الرسول-

  
َاَر ِخالَهلَا تـَْفِجرياً أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوِعَنٍب   َر اَأل   )91(فـَتـَُفجِّ

ار جتري يف وسطها بغزارة   .أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل واألعناب، وجتعل األ
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َنا ِكَسفاً أَْو تَْأِيتَ بِاللَِّه َواْلَمالِئَكِة قَِبيًال     )92(أَْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ

اء علينـــا قطًعـــا كمـــا َزَعْمـــَت، أو تـــأيت لنـــا بـــاهللا ومالئكتـــه، فنشـــاهدهم مقابلـــة أو تســـقط الســـم
  .وِعيانًا

  
َنا ِكتَ   اباً أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَِّك َحىتَّ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

  )93(ُت ِإالَّ َبَشراً َرُسوًال نـَْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكن

أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد يف درج إىل السـماء، ولـن نصـدِّقك يف صـعودك حـىت 
متعجبًـا  -أيهـا الرسـول-قـل . تعود، ومعك كتاب من اهللا منشور نقرأ فيه أنك رسول اهللا حقا

غ رسـالته؟ فكيـف أقـدر هل أنا إال عبد من عباده مبلِّ !! سبحان ريب: ِمن تعنُّت هؤالء الكفار
  على فعل ما تطلبون؟

  
  )94(َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهْم اْهلَُدى ِإالَّ َأْن قَاُلوا أَبـََعَث اللَُّه َبَشراً َرُسوًال  

وما منع الكفاَر من اإلميان باهللا ورسـوله وطاعتهمـا، حـني جـاءهم البيـان الكـايف مـن عنـد اهللا، 
  أبعث اهللا رسوال من جنس البشر؟: م جهال وإنكارًاإال قوهل

  
  )95(ُقْل َلْو َكاَن ِيف اَألْرِض َمالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني لَنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمْن السََّماِء َمَلكاً َرُسوًال  

لـــو كـــان يف : ردًّا علـــى املشـــركني إنكـــارهم أن يكـــون الرســـول مـــن البشـــر -أيهـــا الرســـول-قـــل 
األرض مالئكة ميشون عليها مطمئنني، ألرسلنا إليهم رسوال من جنسهم، ولكـنَّ أهـل األرض 

  .بشر، فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم؛ ليمكنهم خماطبته وفـَْهم كالمه
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َنُكْم ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً     )96(ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َوبـَيـْ

إنـه سـبحانه خبـري بـأحوال . كفى باهللا شهيًدا بيين وبينكم على ِصْدقي وحقيقة نبـوَّيت: قل هلم
  .عباده، بصري بأعماهلم، وسيجازيهم عليها

  
ِقَياَمِة الْ  َوَمْن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َهلُْم أَْولَِياَء ِمْن ُدونِِه َوَحنُْشُرُهْم يـَْومَ  

  )97(َعَلى َوُجوِهِهْم ُعْمياً َوُبْكماً َوُصّماً َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعرياً 

ومن يهده اهللا فهو املهتدي إىل احلق، ومن يضلله فيخذْله وَيِكْلـه إىل نفسـه فـال هـادي لـه مـن 
، وحيشـرهم علـى وجـوههم، وهـم ال يـرون وال دون اهللا، وهؤالء الضُّالل يبعـثهم اهللا يـوم القيامـة

ينطقــون وال يســمعون، مصــريهم إىل نــار جهــنم امللتهبــة، كلمــا ســكن هليبهــا، ومخــدت نارهــا، 
  .زدناهم نارًا ملتهبة متأججة

  
ُعوثُوَن َخْلقًا َجِديداً َذِلَك َجزَاُؤُهْم بِأَنـَُّهْم َكَفُروا بِآيَاتَِنا َوقَالُوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَامًا َورُفَاتًا أَئِنَّا َلمَ   بـْ
)98(  

ــــذي ُوِصــــف مــــن العــــذاب عقــــاب للمشــــركني؛ بســــبب كفــــرهم بآيــــات اهللا وحججــــه،  هــــذا ال
: -إذا أُمـروا بالتصـديق بالبعـث  -وتكذيبهم رسله الذين َدَعْوهم إىل عبادته، وقوهلم استنكارًا 

  ًقا جديًدا؟أإذا متنا وِصْرنا عظاًما بالية وأجزاًء متفتتة نُبعث بعد ذلك َخلْ 

  
َواَألْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم َوَجَعَل َهلُْم َأَجًال ال  أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

  )99(َرْيَب ِفيِه َفَأَىب الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفوراً 

 الــذي خلــق الســموات واألرض ومــا فــيهن َأَغَفــل هــؤالء املشــركون، فلــم يتبصــروا ويعلمــوا أن اهللا
من املخلوقات على غري مثـال سـابق، قـادر علـى أن خيلـق أمثـاهلم بعـد فنـائهم؟ وقـد جعـل اهللا 
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م، ال شـك أنـه آتـيهم، ومـع وضـوح احلـق ودالئلـه أىب  م وعـذا هلؤالء املشـركني وقتًـا حمـدًدا ملـو
  .الكافرون إال جحوًدا لدين اهللا عزَّ وجلَّ 

  
ْو أَنُتْم َمتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإذًا َألْمَسْكُتْم َخْشَيَة اِإلنَفاِق وََكاَن اِإلْنَساُن قـَُتوراً ُقْل لَ  
)100(  

لــو كنــتم متلكــون خــزائن رمحــة ريب الــيت ال تنفــد وال تبيــد : هلــؤالء املشــركني  -أيهــا الرســول-قــل 
ا، فلـم تعطـوا منهـا غـريكم خوفًـا  ومـن شـأن اإلنسـان . ِمـن نفادهـا فتصـبحوا فقـراءإًذا لبخلتم 
  .أنه خبيل مبا يف يده إال َمن عصم اهللا باإلميان

  
َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بـَيـَِّناٍت فَاْسأْل َبِين ِإْسرَائِيَل ِإْذ َجاَءُهْم فـََقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإينِّ   َوَلَقْد آتـَيـْ

  ) 101(َألظُنَُّك يَا ُموَسى َمْسُحوراً 

العصــا واليــد : لقــد آتينــا موســى تســع معجــزات واضــحات شــاهدات علــى ِصــْدق نبوتــه وهــيو 
 -أيهــا الرســول-والســنون ونقــص الثمــرات والطوفــان واجلــراد والقمــل والضــفادع والــدم، فاســأل 

إين : اليهود سؤال تقرير حني جاء موسى أسـالفهم مبعجزاتـه الواضـحات، فقـال فرعـون ملوسـى
  .خمدوًعا مغلوبًا على عقلك مبا تأتيه من غرائب األفعال ساحرا، -يا موسى-ألظنك 

  
َواَألْرِض َبَصائَِر َوِإينِّ َألظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً  قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنَزَل َهُؤالء ِإالَّ َربُّ السََّمَواتِ 

)102(  

عجــزات التســع الشــاهدة علــى أنــه مــا أنــزل تلــك امل -يــا فرعــون-لقــد تيقَّنــَت : فــردَّ عليــه موســى
ــــا أولــــو البصــــائر علــــى  صــــدق نبــــويت إال رب الســــموات واألرض؛ لتكــــون دالالت َيســــتِدل 

هالــــك ملعــــون  -يــــا فرعــــون-وحدانيــــة اهللا تعــــاىل يف ربوبيتــــه وألوهيتــــه، وإين لعلــــى يقــــني أنــــك 
  .مغلوب
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يعاً  َفَأرَاَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمْن اَألْرِض َفَأْغَرقْـَناُه َوَمنْ     )103(َمَعُه مجَِ

، فأغرقناه وَمن معه ِمن "مصر"فأراد فرعون أن يزعج موسى وخيرجه مع بين إسرائيل ِمن أرض 
  .جنٍد يف البحر عقابًا هلم

  
َنا ِبُكْم َلِفيفاً     )104(َوقـُْلَنا ِمْن بـَْعِدِه لَِبِين ِإْسرَائِيَل اْسُكُنوا اَألْرَض فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئـْ

، فـإذا جـاء يـوم القيامـة "الشام"اسكنوا أرض : وقلنا من بعد هالك فرعون وجنده لبين إسرائيل
  .جئنا بكم مجيًعا ِمن قبوركم إىل موقف احلساب

  
  )105(َوبِاحلَْقِّ أَنَزْلَناُه َوبِاحلَْقِّ نـََزَل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َوَنِذيراً  

م، وباحلق أنزلنا هذا ال م وعقا يهم وثوا قرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ألْمِر العباد و
إال مبشًرا  - أيها الرسول- وما أرسلناك . وبالصدق والعدل واحلفظ من التغيري والتبديل نزل

  .باجلنة ملن أطاع، وخموفًا بالنار ملن عصى وكفر

  
  )106(َلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيًال َوقـُْرآناً فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس عَ  

قرآنًا بيَّناه وأحكمناه وَفصَّلناه فارقًا بني اهلدى والضالل واحلق  -أيها الرسول-وأنزلنا إليك 
والباطل؛ لتقرأه على الناس يف تؤدة ومتهُّل، ونـَزَّْلناه مفرَّقًا، شيًئا بعد شيء، على حسب 

  .احلوادث ومقتضيات األحوال

  
اِن ُسجَّداً آِمُنوا ِبِه أَْو ال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـَْلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلَألْذقَ ُقْل  
)107(  
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آِمنوا بالقرآن أو ال تؤمنوا؛ فإن إميانكم ال يزيده كماال : هلؤالء املكذبني - أيها الرسول- قل 
إن العلماء الذين أوتوا الكتب السابقة ِمن قبل القرآن، وعرفوا . نقًصا وتكذيبكم ال يـُْلِحق به

  .حقيقة الوحي، إذا قرئ عليهم القرآن خيشعون، فيسجدون على وجوههم هللا سبحانه وتعاىل

  
  ) 108(َويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربـَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد َربـَِّنا َلَمْفُعوًال  

تنزيًها لربنا وتربئة له مما يصفه املشركون به، : لم عند مساع القرآنويقول هؤالء الذين أوتوا الع
  .ما كان وعد اهللا تعاىل من ثواب وعقاب إال واقًعا حًقا 

  
  )109(َوخيَِرُّوَن ِلَألْذقَاِن يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوعاً 

القرآن  ويقع هؤالء ساجدين على وجوههم، يبكون تأثرًا مبواعظ القرآن، ويزيدهم مساع
  .ومواعظه خضوًعا ألمر اهللا وعظيم قدرته

  
ُختَاِفْت  ُقْل اْدُعوا اللََّه َأْو اْدُعوا الرَّْمحََن أَيّاً َما َتْدُعوا فـََلُه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن َوال َجتَْهْر ِبَصالِتَك َوال 

َا َوابـَْتِغ بـَْنيَ َذِلَك َسِبيًال  ِ)110(  

يا أهللا يا رمحن، ادعوا : ك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولكملشركي قوم - أيها الرسول- قل 
. اهللا، أو ادعوا الرمحن، فبأي أمسائه دعومتوه فإنكم تدعون ربًا واحًدا؛ ألن أمساءه كلها حسىن

ا فال يسمعك أصحابك، وكن  وال جتهر بالقراءة يف صالتك، فيسمعك املشركون، وال ُتِسرَّ 
  .وسطًا بني اجلهر واهلمس

  

ْن الذُّلِّ َوُقْل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك وَملَْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ مِ  
  )111(وََكبـِّْرُه َتْكِبرياً 
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احلمد هللا الذي له الكمال والثناء، الذي تنزَّه عن الولد والشريك يف :  - أيها الرسول- وقل 
هيته، وال يكون له سبحانه ويلٌّ ِمن خلقه فهو الغين القوي، وهم الفقراء احملتاجون إليه، ألو 

  .وعظِّمه تعظيًما تاًما بالثناء عليه وعبادته وحده ال شريك له، وإخالص الدين كله له

  
  

  سورة الكهف -18

  
  )1(ْل َلُه ِعَوَجا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وََملْ َجيْعَ 

الثناء على اهللا بصفاته اليت كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، 
الذي تفضَّل فأنزل على عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن، ومل جيعل فيه شيًئا 

  .من امليل عن احلق

  
َلُدْنُه َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجراً  قـَيِّمًا لِيُنِذَر بَْأسًا َشِديدًا ِمنْ  

  )3(َماِكِثَني ِفيِه أََبداً ) 2(َحَسناً 

جعله اهللا كتابًا مستقيًما، ال اختالف فيه وال تناقض؛ لينذر الكافرين من عذاب شديد من 
ين يعملون األعمال الصاحلات، بأن هلم ثوابًا جزيال عنده، ويبشر املصدقني باهللا ورسوله الذ

  .هو اجلنة، يقيمون يف هذا النعيم ال يفارقونه أبًدا

  
  )4(َويُنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً  

  .اختذ اهللا ولدا: وينذر به املشركني الذين قالوا
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  )5(َرْت َكِلَمًة َختْرُُج ِمْن أَفْـَواِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذباً َما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوال آلبَائِِهْم َكبُـ  

لــيس عنــد هــؤالء املشــركني شــيء مــن العلــم علــى مــا َيدَّعونــه هللا مــن اختــاذ الولــد، كمــا مل يكــن 
عند أسالفهم الذين قلَّدوهم، َعُظمت هذه املقالة الشنيعة الـيت ختـرج مـن أفـواههم، مـا يقولـون 

  .كاذبًا  إال قوال

  
ََذا احلَِْديِث َأَسفاً     )6(فـََلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم ِإْن َملْ يـُْؤِمُنوا ِ

ـا وحزنًـا علـى أثـر تـويلِّ قومـك وإعراضـهم عنـك، إن  -أيها الرسول-فلعلك  ُمْهِلك نفسـك غمًّ
ذا القرآن ويعملوا به قوا    .مل يصدِّ

  
ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال  ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى    )7(اَألْرِض زِيَنًة َهلَا لَِنبـْ

أيُّهــم : إنـَّـا جعلنــا مــا علــى وجــه األرض مــن املخلوقــات َمجــاال هلــا، ومنفعــة ألهلهــا؛ لنختــربهم
  .أحسن عمال بطاعتنا، وأيهم أسوأ عمال باملعاصي، وجنزي كال مبا يستحق

  
  )8(ا َصِعيداً ُجُرزاً َوِإنَّا َجلَاِعُلوَن َما َعَليـْهَ 

  .وإنَّا جلاعلون ما على األرض من تلك الزينة عند انقضاء الدنيا ترابًا، ال نبات فيه

  
  )9(أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجباً  

ه أمساؤهم مـن آياتنـا أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي ُكِتبت في -أيها الرسول-ال تظن 
  .عجيبة وغريبة؛ فإن خلق السموات واألرض وما فيهما أعجب من ذلك
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َيُة ِإَىل اْلَكْهِف فـََقاُلوا َربـََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشداً     ) 10( ِإْذ أََوى اْلِفتـْ

نـــون إىل الكهــف؛ خشــية مــن فتنــة قــومهم هلـــم، حــني جلــأ الشــبَّان املؤم -أيهــا الرســول-اذكــر 
ــا، وحتفظنــا مــن : وإرغــامهم علــى عبــادة األصــنام، فقــالوا ربنــا أعطنــا ِمــن عنــدك رمحــة، تثبتنــا 

ــر لنــا الطريــق الصــواب الــذي يوصــلنا إىل العمــل الــذي حتــب، فنكــون راشــدين غــري  الشــر، ويسِّ
  .ضالني

  
ِِْم ِيف اْلَكْهِف سِ    )11(ِنَني َعَدداً َفَضَربـَْنا َعَلى آَذا

  .فألقينا عليهم النوم العميق، فبقوا يف الكهف سنني كثرية

  
  )12(ُمثَّ بـََعثْـَناُهْم لِنَـْعَلَم َأيُّ احلِْْزبـَْنيِ َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا أََمداً  

مث أيقظنــاهم ِمــن نــومهم؛ لُنظهــر للنــاس مــا علمنــاه يف األزل؛ فتتميَّــز أي الطــائفتني املتنــازعتني 
  مدة لبثهم أضبط يف اإلحصاء، وهل لبثوا يوًما أو بعض يوم، أو مدة طويلة؟ يف

  
ْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى   َيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ   )13(َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهْم بِاحلَْقِّ ِإنـَُّهْم ِفتـْ

ـم إن أصـحاب الكهـف ُشـبَّان صـدَّقوا . خـربهم بالصـدق -أيها الرسـول-حنن نقصُّ عليك  ر
  .وامتثلوا أمره، وزِْدناهم هدى وثباتًا على احلق

  
َواَألْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَهلًا َلَقْد  َوَرَبْطَنا َعَلى قـُُلوِِْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا َربـَُّنا َربُّ السََّمَواتِ  

  )14(قـُْلَنا ِإذاً َشَططاً 
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م باإلميان، وشـددنا عـزميتهم  بـه، حـني قـاموا بـني يـدي امللـك الكـافر، وهـو يلـومهم وقوَّينا قلو
ربنا الذي نعبده هو رب السموات واألرض، لن نعبد غـريه : على تـَْرِك عبادة األصنام فقالوا له

  .من اآلهلة، لو قلنا غري هذا لُكنَّا قد قلنا قوال جائرًا بعيًدا عن احلق

  
ٍ َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى  َهُؤالِء قـَْوُمَنا اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آِهلَةً   َلْوال يَْأتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَنيِّ

  )15(اللَِّه َكِذباً 

م هلـا بـدليل : مث قال بعضهم لبعض هؤالء قومنا اختذوا هلم آهلة غري اهللا، فهال أتـَْوا علـى عبـاد
  .الشريك إليه يف عبادتهواضح، فال أحد أشد ظلًما ممن اختلق على اهللا الكذب بنسبة 

  
َويـَُهيِّْئ َوِإْذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َفْأُووا ِإَىل اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْمحَِتِه  

  )16(َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمرَفقاً 

عبـادة اهللا، فـاجلؤوا إىل الكهـف وحني فارقتم قومكم بدينكم، وتركتم ما يعبدون مـن اآلهلـة إال 
يف اجلبل لعبادة ربكم وحده، يـَْبسْط لكـم ربكـم مـن رمحتـه مـا يسـرتكم بـه يف الـدارين، ويسـهل 

  .لكم من أمركم ما تنتفعون به يف حياتكم من أسباب العيش

  
َرَبْت تـَْقِرُضُهْم َذاَت الشَِّماِل َوتـََرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تـَتَـزَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني َوِإَذا غَ  

ُه َوُهْم ِيف َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد لَ 
  )17(َولِّياً ُمْرِشداً 

الشـــمس إذا  -هلـــم أيهـــا املشـــاهد-وتـــرى . فلمـــا فعلـــوا ذلـــك ألقـــى اهللا علـــيهم النـــوم وَحِفظهـــم
م إىل جهــة اليمــني، وإذا غربــت تــرتكهم إىل جهــة اليســار،  طلعــت مــن املشــرق متيــل عــن مكــا
وهــم يف متســع مــن الكهــف، فــال تــؤذيهم حــرارة الشــمس وال ينقطــع عــنهم اهلــواء، ذلــك الــذي 

ــؤالء الفتيــة مــن دالئــل قــدرة اهللا إىل احلــق، مــن يوفقــه اهللا لالهتــداء بآياتــه فهــو املوفَّــق . فعلنــاه 
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ــا يرشــده إلصــابة احلــق؛ ألن التوفيــق واِخلــْذالن بيــد اهللا  ومــن مل يوفقــه لــذلك فلــن جتــد لــه معيًن
  .وحده

  
 َوَحتَْسبـُُهْم أَيـَْقاظًا َوُهْم رُقُوٌد َونـَُقلِّبـُُهْم َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشَِّماِل وََكْلبـُُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيهِ  

ُهْم ُرْعباً بِاْلَوِصيِد َلْو اطََّلعْ  ُهْم ِفرَاراً َوَلُمِلْئَت ِمنـْ   )18(َت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنـْ

أهل الكهـف أيقاظًـا، وهـم يف الواقـع نيـام، ونتعهـدهم بالرعايـة، فنـَُقلِّـبهم  -أيها الناظر-وتظن 
حـــال نـــومهم مـــرة للجنـــب األميـــن ومـــرة للجنـــب األيســـر؛ لـــئال تـــأكلهم األرض، وكلـــبهم الـــذي 

دٌّ ذراعيه بفناء الكهف، لـو عـاينتهم ألدبـرت عـنهم هاربًـا، وَلُمِلئَـْت نفسـك مـنهم صاَحبهم ما
  .فزًعا

  
ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوماً أَْو بـَعْ   نَـُهْم قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ َض يـَْوٍم قَاُلوا وََكَذِلَك بـََعثْـَناُهْم لَِيَتَساَءُلوا بـَيـْ

ِبْثُتْم فَابـَْعثُوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة فـَْلَينظُْر أَيـَُّها أَزَْكى َطَعاماً فـَْلَيْأِتُكْم َربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا لَ 
  )19(ِبرِْزٍق ِمْنُه َوْلَيتَـَلطَّْف َوال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحداً 

؛ لكـي  وكما أمنناهم وحفظناهم هذه املدة الطويلة أيقظناهم ِمن نومهم على هيئـتهم دون تغـريُّ
مكثنـا يومـا أو بعـض : كم من الوقت مكثنا نـائمني هنـا؟ فقـال بعضـهم: يسأل بعضهم بعًضا

فـَوِّضـــوا ِعْلـــم ذلـــك هللا، فـــربكم أعلـــم بالوقـــت الـــذي : يـــوم، وقـــال آخـــرون التـــبس علـــيهم األمـــر
املدينـــة أحـــلُّ أيَّ أهـــل : مكثتمـــوه، فأرِســـلوا أحـــدكم بنقـــودكم الفضـــية هـــذه إىل مـــدينتنا فلينظـــر

وأطيب طعاًمـا؟ فليـأتكم بقـوت منـه، وليتلطـف يف شـرائه مـع البـائع حـىت ال ننكشـف، ويظهـر 
  .أمرنا، وال يـُْعِلَمنَّ بكم أحًدا من الناس

  
  )20(ِإنـَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم ِيف ِملَِّتِهْم َوَلْن تـُْفِلُحوا ِإذاً أََبداً  
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إن قـــومكم إن يطَّلعـــوا علـــيكم يرمجـــوكم باحلجـــارة، فيقتلـــوكم، أو يـــردوكم إىل ديـــنهم، فتصـــريوا  
  .أبًدا -إن فعلتم ذلك-كفارًا، ولن تفوزوا مبطلبكم ِمن دخول اجلنة 

  
نَـُهْم  وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال رَْيبَ   ِفيَها ِإْذ يـَتَـَناَزُعوَن بـَيـْ

َيانًا رَبـُُّهْم َأْعَلُم ِِْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم لََنتَّ  ِخَذنَّ َعَلْيِهْم أَْمَرُهْم فـََقاُلوا ابـُْنوا َعَلْيِهْم بـُنـْ
  )21(َمْسِجداً 

أهـل ذلـك الزمـان، بعـد أن كشـف وكما أمنناهم سنني كثرية، وأيقظناهم بعدها، أْطَلعنـا علـيهم 
ـا مبعـوثهم؛ لـيعلم النـاس أنَّ َوْعـَد اهللا بالبعـث حـق، وأن القيامـة  البائع نوع الدراهم اليت جاء 

فِمـن ُمْثبِـٍت هلـا : آتية ال شك فيها، إذ يتنازع املطَِّلعـون علـى أصـحاب الكهـف يف أمـر القيامـة
وبعـد . ف حجة للمؤمنني على الكـافرينوِمن ُمْنِكر، فجعل اهللا إْطالعهم على أصحاب الكه

ابنـــوا علـــى بـــاب الكهـــف بنـــاًء : أن انكشـــف أمـــرهم، ومـــاتوا قـــال فريـــق مـــن املطَِّلعـــني علـــيهم
م أعلم حباهلم، وقـال أصـحاب الكلمـة والنفـوذ فـيهم م، ر لنتخـذنَّ : حيجبهم، واتركوهم وشأ

م مسجًدا للعبادة ى رسول اهللا صلى اهللا عليه. على مكا وسلم عن اختاذ قبور األنبياء  وقد 
ـى عـن البنـاء علـى  والصاحلني مساجد، ولعن َمن فـََعَل ذلك يف آخر وصاياه ألمتـه، كمـا أنـه 
القبور مطلًقا، وعن جتصيصها والكتابة عليها؛ ألن ذلك مـن الغلـو الـذي قـد يـؤدي إىل عبـادة 

  .َمن فيها

  
َعٌة َسيَـُقوُلوَن َثالثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويَـ   ُقولُوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم َرْمجًا بِاْلَغْيِب َويـَُقوُلوَن َسبـْ

ِِْم َما يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌل َفال ُمتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَا ًء ظَاِهرًا َوال َوثَاِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم ُقْل َريبِّ َأْعَلُم ِبِعدَّ
ُهْم أَ    ) 22(َحداً َتْستَـْفِت ِفيِهْم ِمنـْ

م مــن أهــل الكتــاب هــم ثالثــٌة، رابعهــم كلــبهم، ويقــول فريــق : ســيقول بعــض اخلائضــني يف شــأ
هـم مخسـة، سادسـهم كلـبهم، وكـالم الفـريقني قـول بـالظن مـن غـري دليـل، وتقـول مجاعـة : آخر
ريب هــو األعلــم بعــددهم، مــا يعلــم : -أيهــا الرســول-هــم ســبعة، وثــامنهم كلــبهم، قــل : ثالثــة
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فــال جتــادل أهــل الكتــاب يف عــددهم إال جــداال ظــاهرًا ال عمــق .  قليــل مــن خلقــهعــددهم إال
م  فيه، بأن تـَُقصَّ عليهم ما أخربك به الوحي فحسب، وال تسأهلم عن عـددهم وأحـواهلم؛ فـإ

  .ال يعلمون ذلك

  
اذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه وَ ) 23(َوال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعٌل َذِلَك َغدًا 

  )24(َعَسى َأْن يـَْهِدَيِين َريبِّ َألقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشداً 

إين فاعــل ذلــك الشــيء غــًدا إال أن تـَُعلِّــق قولــك باملشــيئة، : وال تقــولنَّ لشــيء تعــزم علــى فعلــه
; نســيت فــاذكر اهللاإن شــاء اهللا، وكلمـا : واذكـر ربــك عنـد النســيان بقـول. إن شــاء اهللا: فتقـول

عســى أن يهــديين ريب ألقــرب الطــرق املوصــلة إىل اهلــدى : فــإن ِذْكــَر اهللا يُــذِهب النســيان، وقــل
  .والرشاد

  
  ) 25(َولَِبثُوا ِيف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِنَني َواْزَداُدوا ِتْسعاً  

  .ومكث الشُّبَّان نياًما يف كهفهم ثالمثائة سنة وتسع سنني

  
ْع َما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيلٍّ َوال  ُه َأْعَلُم ِمبَا لَِبثُوا َلُه َغْيُب السََّمَواتِ ُقْل اللَّ  َواَألْرِض أَْبِصْر ِبِه َوَأمسِْ

  )26(ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحداً 

عـن مـدة لبـثهم يف الكهـف، ولـيس عنـدك علـم يف ذلـك وتوقيـف  -أيها الرسـول-وإذا ُسئلت 
اهللا أعلــم مبــدة لبــثهم، لــه غيــب الســموات واألرض، : قــدم فيــه بشــيء، بــل قــلمــن اهللا، فــال تت

لـيس للخلـق أحـد . تعجب مـن كمـال بصـره ومسعـه وإحاطتـه بكـل شـيء: أَْبِصْر به وأمسع، أي
  .غريه يتوىل أمورهم، وليس له شريك يف حكمه وقضائه وتشريعه، سبحانه وتعاىل

  
َل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن جتََِد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحداً َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتا    )27(ِب َربَِّك ال ُمَبدِّ
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مــا أوحــاه اهللا إليــك مــن القــرآن، فإنــه الكتــاب الــذي ال مبــدِّل لكلماتــه  -أيهــا الرســول-واتــل 
  .لصدقها وعدهلا، ولن جتد من دون ربك ملجًأ تلجأ إليه، وال معاًذا تعوذ به

  
ُهْم  َواْصِربْ نـَْفَسكَ   َناَك َعنـْ َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعيـْ

نـَْيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُهُ    )28( فـُُرطاً تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة الدُّ

ـــم وحـــده،  -أيهـــا النـــيب-صـــرب نفســـك وا مـــع أصـــحابك ِمـــن فقـــراء املـــؤمنني الـــذين يعبـــدون ر
ويدعونـــه يف الصـــباح واملســـاء، يريـــدون بـــذلك وجهـــه، واجلـــس معهـــم وخـــالطهم، وال تصـــرف 
نظــرك عــنهم إىل غــريهم مــن الكفــار إلرادة التمتــع بزينــة احليــاة الــدنيا، وال ُتِطــْع مــن جعلنــا قلبــه 

  .آثـََر هواه على طاعة مواله، وصار أمره يف مجيع أعماله ضياًعا وهالًكاغافال عن ذكرنا، و 

  
َحاَط ِِْم َوُقْل احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمَني نَاراً أَ  

  )29(اٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفقاً ُسرَاِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا مبَِ 

ما جئتكم به هو احلق من ربكم، فمن أراد منكم أن يصدق ويعمـل بـه، : وقل هلؤالء الغافلني
إنـا أعتـدنا للكـافرين نـارًا . فليفعل فهو خري له، ومن أراد أن جيحد فليفعل، فما ظََلم إال نفسه

م سورها، وإن يستغث هؤالء الكفار يف النار بطلـب املـاء ِمـن شـدة العطـش، شدي دة أحاط 
قـَـُبح هـذا الشـراب الـذي ال يـروي . يُؤَت هلم مباء كالزيت الَعِكر شديد احلرارة يشوي وجـوههم

ديـد شـديد ملـن أعــرض . ظمـأهم بـل يزيـده، وقـَُبَحـْت النـار منـزال هلـم ومقاًمـا ويف هـذا وعيـد و
  .فلم يؤمن برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعمل مبقتضاها عن احلق،

  
  )30(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال  

إن الــــذين آمنــــوا بــــاهللا ورســــوله وعملــــوا األعمــــال الصــــاحلات هلــــم أعظــــم املثوبــــة، إنــــا ال نضــــيع 
  . ننقصها على ما أحسنوه من العملأجورهم، وال
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وَن أُْولَِئَك َهلُْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهْم األَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبسُ  

َرٍق ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعَلى اَألرَاِئِك نِْعَم ا لثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفقاً ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسنُدٍس َوِإْسَتبـْ
)31(  

ــار  أولئــك الــذين آمنــوا هلــم جنــات يقيمــون فيهــا دائًمــا، جتــري مــن حتــت غــرفهم ومنــازهلم األ
العذبة، ُحيَلَّون فيها بأساور الذهب، ويـَْلَبسون ثيابًا ذات لـون أخضـر نسـجت مـن رقيـق احلريـر 

م، وَحُسنِت اجلنة وغليظه، يتكئون فيها على األِسرَّة املزدانة بالست ائر اجلميلة، نِْعَم الثواب ثوا
  .منزال ومكانًا هلم

  
نَـُهَما َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َرُجَلْنيِ َجَعْلَنا َألَحِدِمهَا َجنَّتَـْنيِ ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُمهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بَـ   يـْ

  )32(َزْرعاً 

أحـدمها مـؤمن، واآلخـر : رجلني من األمم السابقةلكفار قومك مثال  -أيها الرسول-واضرب 
كافر، وقد جعلنا للكافر حديقتني من أعناب، وأحطنامها بنخل كثري، وأنبتنا وسـطهما زروًعـا 

  .خمتلفة نافعة

  
ْرنَا ِخالَهلَُما نـََهراً      )33(ِكْلَتا اْجلَنَّتَـْنيِ آَتْت ُأُكَلَها وَملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً َوَفجَّ

ـرًا لسـقيهما وقد  أمثرت كل واحدة من احلديقتني مثرها، ومل تـُـْنِقص منـه شـيًئا، وشـققنا بينهمـا 
  .بسهولة ويسر

  
  )34(وََكاَن َلُه َمثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُحيَاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ نـََفراً  

صــاحبه املــؤمن، وهــو حيــاوره يف احلــديث، وكــان لصــاحب احلــديقتني مثــر وأمــوال أخــرى، فقــال ل
  .أنا أكثر منك ماال وأعز أنصارًا وأعوانًا: والغرور ميلؤه
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َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة ) 35(َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبدًا  

َها ُمنَقَلباً َولَِئْن ُرِدْدُت ِإَىل َريبِّ    )36(َألِجَدنَّ َخْرياً ِمنـْ

ودخــل حديقتــه، وهــو ظــامل لنفســه بــالكفر بالبعــث، وشــكه يف قيــام الســاعة، فأعجبتــه مثارهــا 
ما أعتقد أن تـَْهِلك هذه احلديقـة مـدى احليـاة، ومـا أعتقـد أن القيامـة واقعـة، وإن فُـِرَض : وقال

ألجـــدنَّ عنـــده أفضـــل مـــن هـــذه احلديقـــة  وُرجعـــُت إىل ريب -كمـــا تـــزعم أيهـــا املـــؤمن-وقوعهـــا 
  .مرجًعا ومرًدا؛ لكراميت ومنزليت عنده

  
 قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ َسوَّاَك َرُجالً 

)37(  

اهللا الــذي خلقــك ِمــن تــراب، مث كيــف تكفــر بــ: قــال لــه صــاحبه املــؤمن، وهــو حيــاوره واعظًــا لــه
ِمن نطفة األبوين، مث َسوَّاك بشرًا معتدل القامة واخلَْلق؟ ويف هذه احملـاورة دليـل علـى أن القـادر 

م   .على ابتداء اخللق، قادر على إعاد

  
  )38(َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َريبِّ َوال ُأْشرُِك ِبَريبِّ َأَحداً 

املنعم املتفضل هو اهللا ريب وحـده، وال : لى كفرك، وإمنا أقوللكن أنا ال أقول مبقالتك الدالة ع
  .أشرك يف عباديت له أحًدا غريه

  
 َوَوَلداً َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اللَُّه ال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِإْن تـَُرِين أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماالً  
َها ُحْسَبانًا ِمْن السََّماِء فـَُتْصِبَح فـََعَسى َريبِّ َأْن يـُؤْ ) 39( تَِيِين َخْريًا ِمْن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ

  )41(َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوراً فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلباً ) 40(َصِعيداً زََلقاً 
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ــدت اهللا، وقلــت ة يل هــذا مــا شــاء اهللا يل، ال قــو : وهــال حــني دَخْلــَت حــديقتك فأعجبتــك محَِ
إن كنت تراين أقل منك ماال وأوالًدا، فعسى ريب أن يعطيين أفضـل مـن . على حتصيله إال باهللا

حــديقتك، ويســلبك النعمــة بكفــرك، ويرســل علــى حــديقتك عــذابا مــن الســماء، فتصــبح أرًضــا 
ملســاء جــرداء ال تثبــت عليهــا قــدم، وال ينبــت فيهــا نبــات، أو يصــري ماؤهــا الــذي ُتســقى منــه 

  .ألرض، فال تقدر على إخراجهغائرًا يف ا

  
َوُأِحيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويـَُقوُل يَا  

  )42(لَْيَتِين َملْ ُأْشرِْك ِبَريبِّ َأَحداً 

مـا فيهـا، فصـار الكـافر يـَُقلِّـب كفيـه وَحتقََّق مـا قالـه املـؤمن، ووقـع الـدمار باحلديقـة، فهلـك كـل 
يـا ليتـين : حسرًة وندامة على ما أنفق فيها، وهي خاوية قـد سـقط بعضـها علـى بعـض، ويقـول

  .وهذا ندم منه حني ال ينفعه الندم. عرفت نَِعَم اهللا وقدرته فلم أشرك به أحًدا

  
  )43(َكاَن ُمنَتِصراً وََملْ َتُكْن َلُه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما   

ــم مينعونــه ِمــن عقــاب اهللا النــازل بــه، ومــا كــان ممتنًعــا بنفســه  ومل تكــن لــه مجاعــة ممــن افتخــر 
  .وقوته

  
ٌر ُعْقباً   ٌر ثـََواباً َوَخيـْ   )44(ُهَناِلَك اْلَواليَُة لِلَِّه احلَْقِّ ُهَو َخيـْ

جـزاًء، وخـري عاقبـة ملـن تـوالهم يف مثل هذه الشدائد تكـون الواليـة والنصـرة هللا احلـق، هـو خـري 
  .من عباده املؤمنني

  
نـَْيا َكَماٍء أَنَزْلَناُه ِمْن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اَألْرِض َفَأْصبَ   َح َواْضِرْب َهلُْم َمَثَل اْحلََياِة الدُّ

  )45(َهِشيماً َتْذُروُه الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدراً 
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جتها  -وخباصة ذوو الِكْرب منهم -واضرب أيها الرسول للناس  ا يف  صفة الدنيا اليت اغرتُّوا 
وسرعة زواهلا، فهي كماء أنزله اهللا من السماء فخرج به النبـات بإذنـه، وصـار ُخمْضـرًّا، ومـا هـي 

وكــان اهللا . إال مــدة يســرية حــىت صــار هــذا النبــات يابًســا متكســرًا تنســفه الريــاح إىل كــل جهــة
  .ذا قدرة عظيمة على كل شيء: على كل شيء مقتدرًا، أي

  
ٌر أَمَ   ٌر ِعْنَد َربَِّك ثـََواباً َوَخيـْ نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ   ) 46(ًال اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

وخباصــــة التســــبيُح -ل الصــــاحلة األمــــوال واألوالد َمجــــال وقــــوة يف هــــذه الــــدنيا الفانيــــة، واألعمــــا
أفضل أجرًا عند ربـك مـن املـال والبنـني، وهـذه األعمـال الصـاحلة  -والتحميد والتكبري والتهليل

ا يف اآلخرة ما كان يأُمله يف الدنيا   .أفضل ما يرجو اإلنسان من الثواب عند ربه، فينال 

  
ُهْم َأَحداً َويـَْوَم ُنَسيـُِّر اْجلَِباَل َوتـََرى اَألْرَض بَارِزًَة    )47(َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ

واذكر هلم يوم نُزيل اجلبال عن أماكنها، وتبصر األرض ظاهرة، ليس عليها ما يسرتها ممـا كـان 
  .عليها من املخلوقات، ومجعنا األولني واآلِخرين ملوقف احلساب، فلم نرتك منهم أحًدا

  
َقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل َلُكْم َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصّفًا لَ  

  )48(َمْوِعداً 

وُعِرضوا مجيًعا على ربك مصَطفِّني ال ُحيجب منهم أحد، لقد بعثناكم، وجئـتم إلينـا فـرادى ال 
لكـم موعـًدا نبعـثكم فيـه، مال معكم وال ولد، كما خلقناكم أول مرة، بل ظننـتم أن لـن جنعـل 

  .وجنازيكم على أعمالكم

  
َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال  

  )49(َوال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً 



www.islamguiden.com 

 613

وُوِضع كتاب أعمال كل واحد يف ميينه أو يف مشاله، فتبصر العصـاة خـائفني ممـا فيـه بسـبب مـا 
مـا هلـذا الكتـاب مل يـرتك صـغرية ِمـن ! يـا هالكنـا: قدموه من جـرائمهم، ويقولـون حـني يعاينونـه

وال يظلـــم ربـــك . الـــدنيا حاضـــرًا مثبًتـــاووجـــدوا كـــل مـــا عملـــوه يف ! أفعالنـــا وال كبـــرية إال أثبتهـــا؟
  .أحًدا مثقال ذرة، فال يُنَقص طائع من ثوابه، وال يُزاد عاص يف عقابه

  
َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمْن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه  

  )50(َتُه أَْولَِياَء ِمْن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمَني َبَدًال أَفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـَّ 

واذكر حني أمرنا املالئكة بالسجود آلدم، حتية له ال عبادة، وأمرنا إبليس مبـا أُِمـروا بـه، فسـجد 
. حسـًدااملالئكة مجيًعا، لكن إبليس الذي كان من اجلن خرج عن طاعة ربه، ومل يسجد ِكـربًا و 

م وترتكــون طــاعيت، وهــم ألــد أعــدائكم؟  -أيهــا النــاس-أفتجعلونــه  وذريتــه أعوانًــا لكــم تطيعــو
  .قـَُبَحْت طاعة الظاملني للشيطان بدال عن طاعة الرمحن

  
ُضداً َواَألْرِض َوال َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّني عَ  َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السََّمَواتِ  
)51(  

ـم علــى  -الــذين أطعتمـوهم-مـا أحضـرُت إبلــيس وذريتـه  َخْلــَق السـموات واألرض، فأســتعني 
خلقهما، وال أشهدُت بعضهم على َخْلق بعض، بل تفردُت خبلق مجيـع ذلـك، بغـري معـني وال 

فكيـف تصــرفون إلــيهم حقــي، . ظهـري، ومــا كنــت متخـذ املضــلِّني مــن الشـياطني وغــريهم أعوانًــا
  م أولياء من دوين، وأنا خالق كل شيء؟وتتخذو

  
نَـُهْم َموْ   ِبقاً َويـَْوَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم َوَجَعْلَنا بـَيـْ
)52(  
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ـم : واذكر هلـم إذ يقـول اهللا للمشـركني يـوم القيامـة شـركاء نـادوا شـركائي الـذين كنـتم تزعمـون أ
ـــــم فلـــــم يغيثـــــوهم، وجعلنـــــا بـــــني العابـــــدين  يل يف العبـــــادة؛ لينصـــــروكم اليـــــوم مـــــين، فاســـــتغاثوا 

  .واملعبودين مهلًكا يف جهنم يهلكون فيه مجيًعا

  
َها َمْصرِفاً     )53(َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا أَنـَُّهْم ُمَواِقُعوَها وََملْ جيَُِدوا َعنـْ

ــم واقعــون فيهــا ال حمالــة، ومل جيــدوا عنهــا معــدال لالنصــراف وشــاهد اجملرمــون ا لنــار، فــأيقنوا أ
  .عنها إىل غريها

  
  )54(َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اِإلنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال  

ـا ويؤمنـواولقد وضَّحنا ونوَّعنا يف هذا القرآن للناس أنواًعا   وكـان . كثرية مـن األمثـال؛ ليتعظـوا 
  .اإلنسان أكثر املخلوقات خصومة وجدال

  
وَِّلَني أَْو َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهْم اْهلَُدى َوَيْستَـْغِفُروا َربـَُّهْم ِإالَّ َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنَُّة األَ  

  )55(يَْأتِيَـُهْم اْلَعَذاُب قـُُبًال 

،  -حني جاءهم الرسول حممد صلى اهللا عليه وسـلم ومعـه القـرآن-وما منع الناس من اإلميان 
ـــم طـــالبني عفـــوه عـــنهم، إال حتـــدِّيهم للرســـول، وطلـــبهم أن تصـــيبهم ســـنة اهللا يف  واســـتغفار ر

  .إهالك السابقني عليهم، أو يصيبهم عذاب اهللا ِعيانًا

  
ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوُجيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ  َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ  

  )56(َواختََُّذوا آيَاِيت َوَما أُْنِذُروا ُهُزواً 
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وما نبعث الرسل إىل النـاس إال ليكونـوا مبشـرين باجلنـة ألهـل اإلميـان والعمـل الصـاحل، وخمـوِّفني 
; والعصــيان، ومــع وضــوح احلــق خياصــم الــذين كفــروا رســلهم بالباطــل تعنًتــابالنــار ألهــل الكفــر 

ليزيلــوا ببــاطلهم احلـــق الــذي جــاءهم بـــه الرســول، واختــذوا كتـــايب وحججــي ومــا ُخّوفـــوا بــه مـــن 
  .العذاب سخرية واستهزاء

  
َها َوَنِسَي َما َقدَّ   َر بِآيَاِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعنـْ َمْت َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكِّ

ِِْم َوْقراً َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَىل اْهلَُدى فـََلْن يـَْهَتُدوا ِإذاً أََبداً    ) 57(َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذا

وال أحـــد أشـــد ظلًمـــا ممـــن ُوِعـــظ بآيـــات ربـــه الواضـــحة، فانصـــرف عنهـــا إىل باطلـــه، ونســـي مـــا 
م أغطيــة، فلــم يفهمــوا  قدَّمتــه يــداه مــن األفعــال القبيحــة فلــم يرجــع عنهــا، إنَّــا جعلنــا علــى قلــو

ـــم مـــا يشـــبه الصـــمم، فلـــم يســـمعوه ومل  القـــرآن، ومل يـــدركوا مـــا فيـــه مـــن اخلـــري، وجعلنـــا يف آذا
  .ينتفعوا به، وإن َتْدُعهم إىل اإلميان فلن يستجيبوا لك، ولن يهتدوا إليه أبًدا

  
ُفوُر ُذو الرَّْمحَِة َلْو يـَُؤاِخُذُهْم ِمبَا َكَسُبوا َلَعجََّل َهلُْم اْلَعَذاَب َبْل َهلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَُِدوا ِمْن َوَربَُّك اْلغَ 

  )58(ُدونِِه َمْوِئًال 

ـم، لـو يعاقـب هـؤالء املعرضـني عـن آياتـه مبـا   وربك الغفور لذنوب عبـاده إذا تـابوا، ذو الرمحـة 
ام لعجَّل هلم العذاب، ولكنه تعاىل حلـيم ال يعجـل بالعقوبـة، بـل هلـم كسبوا من الذنوب واآلث

  .موعد جيازون فيه بأعماهلم، ال مندوحة هلم عنه وال حميد

  
  )59(َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعداً  

أهلكناهــا حــني ظلــم  -ولــوط وشــعيبكقــرى قــوم هــود وصــاحل -وتلــك القــرى القريبــة مــنكم 
  .أهلها بالكفر، وجعلنا هلالكهم ميقاتًا وأجال حني بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم اهللا به
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  )60(َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ َجمَْمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحُقباً  

ال أزال أتـــابع الســـري حـــىت أصـــل إىل ملتقـــى : نـــونواذكـــر حـــني قـــال موســـى خلادمـــه يوشـــع بـــن 
البحــرين، أو أســري زمًنــا طــويال حــىت أصــل إىل العبــد الصــاحل؛ ألتعلــم منــه مــا لــيس عنــدي مــن 

  .العلم

  
  )61(فـََلمَّا بـََلَغا َجمَْمَع بـَْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتـَُهَما فَاختَََّذ َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َسَرباً  

ـــْري  ا يف السَّ مـــا الـــذي أُمـــر وَجـــدَّ ، فلمـــا وصـــال ملتقـــى البحـــرين جلســـا عنـــد صـــخرة، ونســـيا حو
موســـى بأخـــذه معـــه قوتًـــا هلمـــا، ومحلـــه يوشـــع يف ِمْكَتـــل، فـــإذا احلـــوت يصـــبح حيًّـــا وينحـــدر يف 

  .البحر، ويتخذ له فيه طريًقا مفتوًحا

  
  )62(َسَفرِنَا َهَذا َنَصباً  فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمنْ  

أحضـــر إلينـــا : فلمـــا فارقـــا املكـــان الـــذي نســـيا فيـــه احلـــوت وشـــعر موســـى بـــاجلوع، قـــال خلادمـــه
  .غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا تعًبا

  
طَاُن َأْن أَذُْكَرُه َواختَََّذ قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ أََويـَْنا ِإَىل الصَّْخَرِة فَِإينِّ َنِسيُت اْحلُوَت َوَما أَْنَساِين ِإالَّ الشَّيْ  

  ) 63(َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َعَجباً 

أتذكر حني جلأنا إىل الصخرة اليت اسـرتحنا عنـدها؟ فـإين نسـيت أن أخـربك مـا  : قال له خادمه
كــان مــن احلــوت، ومــا أنســاين أن أذكــر ذلــك لــك إال الشــيطان، فــإن احلــوت امليــت دبَّــْت فيــه 

  .، واختذ له فيه طريًقا، وكان أمره مما يـُْعَجُب منهاحلياة، وقفز يف البحر

  
ا َعَلى آثَارِِمهَا َقَصصاً    )64(قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
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مــا حصــل هــو مــا كنــا نطلبــه، فإنــه عالمــة يل علــى مكــان العبــد الصــاحل، فرجعــا : قــال موســى
  .يقصان آثار مشيهما حىت انتهيا إىل الصخرة

  
َناُه َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلماً فـََوَجَدا     )65(َعْبداً ِمْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ

وهــو نــيب مــن أنبيــاء اهللا توفــاه -فوجــدا هنــاك عبــًدا صــاحلًا مــن عبادنــا هــو اَخلِضــر عليــه الســالم 
  .، آتيناه رمحة من عندنا، وَعلَّْمناه ِمن لدنَّا علًما عظيًما -اهللا

  
  )66(قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِين ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً  

أتأذن يل أن أتبعك؛ لتعلمين من العلم الـذي علمـك اهللا إيـاه مـا : فسلَّم عليه موسى، وقال له
  أسرتشد به وأنتفع؟

  
  )67(قَاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْرباً  

  .لن تطيق أن تصرب على اتباعي ومالزميت -يا موسى-إنك : ِضرقال له اخلَ 

  
  )68(وََكْيَف َتْصِربُ َعَلى َما َملْ حتُِْط ِبِه ُخْرباً  

  وكيف لك الصرب على ما سأفعله من أمور ختفى عليك مما علمنيه اهللا تعاىل؟

  
  )69(راً قَاَل َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبراً َوال َأْعِصي َلَك أَمْ  

  .ستجدين إن شاء اهللا صابرًا على ما أراه منك، وال أخالف لك أمرًا تأمرين به: قال له موسى
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  )70(قَاَل فَِإْن اتـَّبَـْعَتِين َفال َتْسأَْلِين َعْن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكراً  

حـىت أبـنيِّ لـك مـن أمـره مـا فإْن صاَحبتين فال تسألين عن شـيء تنكـره، : فوافق اَخلِضر وقال له
  .خفي عليك دون سؤال منك

  
ْمراً فَانطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا ِيف السَِّفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقْـتَـَها لِتـُْغرَِق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا إِ  
)71(  

ما سفينة، فطلبا مـن أهلهـا أن يركبـا مع هـم، فلمـا ركبـا فانطلقا ميشيان على الساحل، فمرت 
َأَخَرقْــَت الســفينة؛ لُتغــرِق أهَلهــا، وقــد : قـَلَـَع اَخلِضــر لوًحــا مــن الســفينة فخرقهــا، فقــال لــه موســى

  .محلونا بغري أجر؟ لقد فعلت أمرًا منكرًا

  
  )72(قَاَل َأَملْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْرباً  

  .نك لن تستطيع الصرب على صحبيتإ: لقد قلت لك من أول األمر: قال له اَخلِضر

  
  )73(قَاَل ال تـَُؤاِخْذِين ِمبَا َنِسيُت َوال تـُْرِهْقِين ِمْن أَْمرِي ُعْسراً  

ال تؤاخــذين بنســياين شــرطك علــيَّ، وال تكلفــين مشــقًة يف تعلُّمــي منــك، : قــال موســى معتــذرًا
  .وعاملين بيسر ورفق

  
َقتَـَلُه قَاَل أَقـَتَـْلَت نـَْفسًا زَِكيًَّة ِبَغْريِ نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ُنْكراً فَانطََلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغالمًا فَـ  
)74(  
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فقبــل اَخلِضــر عــذره، مث خرجــا مــن الســفينة، فبينمــا مهــا ميشــيان علــى الســاحل إذ أبصــرا غالًمــا 
 تبلـغ كيـف قتلـت نفًسـا طـاهرة مل: يلعب مع الغلمان، فقتله اَخلِضر، فأنكر موسى عليه وقال

ا؟ لقد فـََعْلَت أمرًا منكرًا عظيًما   .حدَّ التكليف، ومل تقتل نفًسا، حىت تستحق القتل 

  
  

  :اجلزء السادس عشر 
  

  )75(قَاَل َأَملْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْرباً 

ما ترى من  أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربًا على: قال اَخلِضر ملوسى معاتًبا ومذكرًا
  أفعايل مما مل حتط به ُخبـْرًا؟

  
  )76(قَاَل ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بـَْعَدَها َفال ُتَصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُدينِّ ُعْذراً  

إن سألتك عن شيء بعد هذه املرة فاتركين وال تصاحبين، قد بلغَت العذر يف : قال موسى له
  .أين لن أستطيع معك صربًاشأين ومل تقصر؛ حيث أخربَتين 

  
راً يُرِيُد َأْن فَانطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتـََيا َأْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفأَبـَْوا َأْن ُيَضيـُِّفوُمهَا فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدا 

  )77(يَنَقضَّ فَأَقَاَمُه قَاَل َلْو ِشْئَت الختََّْذَت َعَلْيِه َأْجراً 

ِضر حىت أتيا أهل قرية، فطلبا منهم طعاًما على سبيل الضيافة، فامتنع فذهب موسى واخلَ 
َله  أهل القرية عن ضيافتهما، فوجدا فيها حائطًا مائال يوشك أن يسقط، فعدَّل اَخلِضر َميـْ

لو شئت ألخذت على هذا العمل أجًرا تصرفه يف حتصيل : حىت صار مستويًا، قال له موسى
  .طعامنا حيث مل يضيفونا
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  )78(اَل َهَذا ِفرَاُق بـَْيِين َوبـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما َملْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْرباً قَ  

هذا وقت الفراق بيين وبينك، سأخربك مبا أنكرت عليَّ من أفعايل اليت : قال اَخلِضر ملوسى
  .هافعلتها، واليت مل تستطع صربًا على ترك السؤال عنها واإلنكار عليَّ في

  
ْأُخُذ  أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَ  

  )79(ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً 

ا كانت ألناس مساكني يعملون يف البحر عليها سعًيا وراء الرزق،  أما السفينة اليت خرقتها فإ
أردت أن أعيبها بذلك اخلرق؛ ألن أمامهم ملًكا يأخذ كل سفينة صاحلة غصًبا من ف

ا   .أصحا

  
  )80(َوأَمَّا اْلُغالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمنَـْنيِ َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما طُْغَياناً وَُكْفراً  

نَـْني، فخشينا لو بقي وأما الغالم الذي قتلته فكان يف علم اهللا كافرًا، وكان أبوه وأمه مؤمِ 
  .الغالم حًيا َحلمل والديه على الكفر والطغيان؛ ألجل حمبتهما إياه أو للحاجة إليه

  
  )81(َفَأَرْدنَا َأْن يـُْبِدَهلَُما َربـُُّهَما َخْرياً ِمْنُه زََكاًة َوأَقْـَرَب ُرْمحاً  

  .مافأردنا أن يـُْبِدل اهللا أبويه مبن هو خري منه صالًحا وديًنا وبرًا 

  
ًا فََأرَاَد َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن ِلُغالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنِة وََكاَن َحتَْتُه َكنٌز َهلَُما وََكاَن أَبُوُمهَا َصاحلِ  

ُمهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُمهَا َرْمحًَة ِمْن َربَِّك َوَما فـََعْلُتُه َعْن أَ  ُلَغا َأُشدَّ ْمرِي َذِلَك تَْأِويُل َما َملْ َربَُّك َأْن يـَبـْ
  )82(َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْرباً 
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َله حىت استوى فإنه كان لغالمني يتيمني يف القرية اليت فيها  وأما احلائط الذي عدَّلُت َميـْ
اجلدار، وكان حتته كنز هلما من الذهب والفضة، وكان أبومها رجال صاحلًا، فأراد ربك أن 

ما،  ما، وما فعلُت يا موسى مجيع الذي يكَربا ويبلغا قو ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك 
رأيَتين فعلُته عن أمري ومن تلقاء نفسي، وإمنا فعلته عن أمر اهللا، ذلك الذي بـَيـَّْنُت لك 
  .أسبابه هو عاقبة األمور اليت مل تستطع صربًا على ترك السؤال عنها واإلنكار عليَّ فيها

  
  )83(ي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكراً َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ذِ  

هؤالء املشركون من قومك عن خرب ذي القرنني امللك الصاحل، قل  -أيها الرسول-ويسألك 
  .سأقصُّ عليكم منه ِذْكرًا تتذكرونه، وتعتربون به: هلم

  
َناُه ِمْن ُكلِّ     )84(َشْيٍء َسَبباً ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِيف اَألْرِض َوآتـَيـْ

ا إىل ما يريد ِمن فـَْتح  إنا مكَّنَّا له يف األرض، وآتيناه من كل شيء أسبابًا وطرقًا، يتوصل 
  .املدائن وقهر األعداء وغري ذلك

  
  )85(َفأَتْـَبَع َسَبباً  

  .فأخذ بتلك األسباب والطرق جبد واجتهاد

  
َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قـَْوماً قـُْلَنا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدهَ   ا تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ محَِ

  )86(ِإمَّا َأْن تـَُعذَِّب َوِإمَّا َأْن تـَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً 
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ا تغرب يف عني  حىت إذا وصل ذو القرنني إىل مغرب الشمس وجدها يف مرأى العني كأ
ا قوًماحارة ذات طني أسود، ووجد ع م بالقتل أو : قلنا. ند مغر يا ذا القرنني إما أن تعذ

  .غريه، إن مل يقروا بتوحيد اهللا، وإما أن حتسن إليهم، فتعلمهم اهلدى وتبصرهم الرشاد

  
بُُه َعَذاباً ُنْكراً   بُُه ُمثَّ يـَُردُّ ِإَىل َربِِّه فـَيـَُعذِّ   )87(قَاَل أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّ

أمَّا َمن ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوف نعذبه يف الدنيا، مث يرجع إىل : ل ذو القرننيقا
  .ربه، فيعذبه عذابًا عظيًما يف نار جهنم

  
  )88(َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً فـََلُه َجزَاًء احلُْْسَىن َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسراً  

ــده وعمــل بطاعتــه فلـه اجلنــة ثوابًــا مــن اهللا، وسنحســن وأمـا َمــن آمــن مــنهم بربــه  فصـدَّق بــه ووحَّ
  .إليه، ونلني له يف القول ونيسِّر له املعاملة

  
  )89(ُمثَّ أَتْـَبَع َسَبباً  

  .مث رجع ذو القرنني إىل املشرق متبًعا األسباب اليت أعطاه اهللا إياها

  
َا ِسْرتاً َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها     )90(َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم َملْ َجنَْعْل َهلُْم ِمْن ُدوِ

حــىت إذا وصــل إىل مطلــع الشــمس وجــدها تطلــع علــى قــوم لــيس هلــم بنــاء يســرتهم، وال شــجر 
  .يظلهم من الشمس

  
  )91(َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِمبَا َلَدْيِه ُخْرباً   
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  . واألسباب العظيمة، حيثما توجَّه وساركذلك وقد أحاط ِعْلُمنا مبا عنده من اخلري

  
  ) 92(ُمثَّ أَتْـَبَع َسَبباً  

  .مث سار ذو القرنني آخًذا بالطرق واألسباب اليت منحناها إياه

  
ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوَِِما قـَْوماً ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوًال    )93(َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ بـَْنيَ السَّدَّ

ــا، ال يكــادون حــىت إذا وصــل إىل  مــا قوًم مــا بــني اجلبلــني احلــاجزين ملــا وراءمهــا، وجــد مــن دو
  .يعرفون كالم غريهم

  
قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض فـََهْل َجنَْعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأْن  

نَـُهْم َسّداً  نَـَنا َوبـَيـْ   )94(َجتَْعَل بـَيـْ

مفســـدون يف  -ومهـــا أمَّتـــان عظيمتـــان مـــن بـــين آدم-إنَّ يـــأجوج ومـــأجوج : قـــالوا يـــا ذا القـــرنني
األرض بــإهالك احلــرث والنســل، فهــل جنعــل لــك أجــرًا، وجنمــع لــك مــاال علــى أن جتعــل بيننــا 

  وبينهم حاجزًا حيول بيننا وبينهم؟

  
ٌر َفَأِعيُنوِين ِبُقوَّ   نَـُهْم َرْدماً َقاَل َما َمكََّنِين ِفيِه َريبِّ َخيـْ َنُكْم َوبـَيـْ   )95(ٍة َأْجَعْل بـَيـْ

ما أعطانيه ريب من امللك والتمكني خري يل ِمن مـالكم، فـأعينوين بقـوة مـنكم : قال ذو القرنني
  .أجعل بينكم وبينهم سًدا

  
ا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوِين آتُوِين زُبـََر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى بـَْنيَ الصََّدفـَْنيِ قَاَل انُفُخوا َحىتَّ ِإذَ  

  )96(أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً 
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: أعطـــوين قطـــع احلديـــد، حـــىت إذا جـــاؤوا بـــه ووضـــعوه وحـــاذوا بـــه جـــانيب اجلبلـــني، قـــال للعمـــال
  .أعطوين حناًسا أُفرغه عليه: أجِّجوا النار، حىت إذا صار احلديد كله نارًا، قال

  
  ) 97(َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقباً  َفَما اْسَتطَاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ  

فمــا اســتطاعت يــأجوج ومــأجوج أن تصــعد فــوق الســد؛ الرتفاعــه ومالســته، ومــا اســتطاعوا أن 
  .ينقبوه من أسفله لبعد عرضه وقوته

  
اَء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحّقاً    )98(قَاَل َهَذا َرْمحٌَة ِمْن َريبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّ

هذا الذي بنيته حاجزًا عن فساد يأجوج ومأجوج رمحة مـن ريب بالنـاس، فـإذا : قال ذو القرنني
ألرض، وكــان وعــد ريب جــاء وعــد ريب خبــروج يــأجوج ومــأجوج جعلــه دكــاء منهــدًما مســتويًا بــا

  .حقًّا

  
  )99(َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َميُوُج ِيف بـَْعٍض َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم َمجْعاً  

م، ونفـخ  -يوم يأتيهم َوْعُدنا-وتركنا يأجوج ومأجوج  ميوج بعضـهم يف بعـض خمتلطـني؛ لكثـر
  .ساب واجلزاءللبعث، فجمعنا اخللق مجيًعا للح" القرن"يف 

  
  )100(َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يـَْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َعْرضاً  

  .وعرضنا جهنم للكافرين، وأبرزناها هلم لنريهم سوء عاقبتهم

  
  )101(الَِّذيَن َكاَنْت َأْعيـُنـُُهْم ِيف ِغطَاٍء َعْن ِذْكرِي وََكانُوا ال َيْسَتِطيُعوَن َمسْعاً  
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دنيا يف غطــاء عــن ذكــري فــال تبصــر آيــايت، وكــانوا ال يطيقــون مســاع الــذين كانــت أعيــنهم يف الــ
  .حججي املوصلة إىل اإلميان يب وبرسويل

  
ُزًال أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يـَتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِين أَْولَِياَء ِإنَّا َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُـ  
)102(  

أن يتخــذوا عبــادي آهلــة مــن غــريي؛ ليكونــوا أوليــاء هلــم؟ إنــا أعتــدنا نــار أفظــن الــذين كفــروا يب 
  .جهنم للكافرين منزال

  
  )103(ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاَألْخَسرِيَن َأْعَماًال  

  هل ُخنربكم بأخسر الناس أعماال؟: للناس حمذرًا -أيها الرسول-قل 

  
  )104(نـَْيا َوُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ  

م الذين ضلَّ عملهم يف احلياة الدنيا  وهم مشركو قومك وغـريهم ممـن ضـلَّ سـواء السـبيل، -إ
م حمسنون يف أعماهلم -فلم يكن على هدى وال صواب   .وهم يظنون أ

  
ْم وَ   ِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناً أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرِِّ
)105(  

ـــا، وأنكـــروا لقـــاءه يـــوم  بوا  ـــم وكـــذَّ أولئـــك األخســـرون أعمـــاال هـــم الـــذين جحـــدوا بآيـــات ر
  .القيامة، فبطلت أعماهلم؛ بسبب كفرهم، فال نقيم هلم يوم القيامة قدرًا

  
  )106(ْم َجَهنَُّم ِمبَا َكَفُروا َواختََُّذوا آيَاِيت َوُرُسِلي ُهُزواً َذِلَك َجَزاُؤهُ  
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ذلـــك املـــذكور ِمـــن حبـــوط أعمـــاهلم جـــزاؤهم نـــار جهـــنم؛ بســـبب كفـــرهم بـــاهللا واختـــاذهم آياتـــه 
  .وحجج رسله استهزاًء وسخرية

  
  )107(ِفْرَدْوِس نـُُزًال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت الْ  

  .إن الذين آمنوا يب، وصدَّقوا رسلي، وعملوا الصاحلات، هلم أعلى اجلنة وأفضلها منزال

  
َها ِحَوًال   ُغوَن َعنـْ   )108(َخاِلِديَن ِفيَها ال يـَبـْ

  .خالدين فيها أبًدا، ال يريدون عنها حتوُّال؛ لرغبتهم فيها وحبهم هلا

  
َنا ِمبِْثِلِه ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر   ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ

  )109(َمَدداً 

ا كالم اهللا، لنِفد ماء البحر : -أيها الرسول-قل  لو كان ماء البحر حربًا لألقالم اليت يكتب 
ويف اآليــة إثبــات صــفة . ر حبــارًا أخــرى مــدًدا لــهقبــل أن تنفــد كلمــات اهللا، ولــو جئنــا مبثــل البحــ

  .حقيقة كما يليق جبالله وكماله -تعاىل-الكالم هللا 

  
َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء َربِّهِ   َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ فـَْليَـْعَمْل َعَمًال  ُقْل ِإمنَّ

  )110(ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحداً َصاِحلاً َوال 

إمنــا أنــا بشــر مــثلكم يــوحى إيلَّ مــن ريب أمنــا إهلكــم إلــه : هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
واحــد، فَمــن كــان خيــاف عــذاب ربــه ويرجــو ثوابــه يــوم لقائــه، فليعمــل عمــال صــاحلًا لربــه موافًقــا 

  .لشرعه، وال يشرك يف العبادة معه أحًدا غريه
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  سورة مريم -19

  
  )1(كهيعص 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) كهيعص(

  
  )2(ِذْكُر َرْمحَِة َربَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا  

  .فإن يف ذلك عربة للمعتربين, سنقصه عليك, هذا ِذْكر رمحة ربك عبده زكريا

  
  )3(ِإْذ نَاَدى َربَُّه ِنَداًء َخِفّياً  

  .وأرجى لإلجابة, ليكون أكمل وأمت إخالًصا هللا; ربه سرًا إذ دعا

  
  )4(قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً وََملْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّياً  

ومل أكن مـن قبـل حمروًمـا مـن , وانتشر الشيب يف رأسي, وضعف عظمي, رب إين َكِربْتُ : قال
  .إجابة الدعاء

  
  )5(َوِإينِّ ِخْفُت اْلَمَواِيلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنْت اْمَرَأِيت َعاِقراً فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِّياً  

وال يـدعوا عبـادك , وإين خفت أقـاريب وعصـبيت ِمـن بعـد مـويت أن ال يقومـوا بـدينك حـق القيـام
  .دك ولًدا وارثًا ومعيًنافارزقين ِمن عن, وكانت زوجيت عاقرًا ال تلد, إليك
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  )6(يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّياً  

  .واجعل هذا الولد مرضًيا منك ومن عبادك, يرث نبوَّيت ونبوة آل يعقوب

  
  )7(ّياً يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْمسُُه َحيَْىي َملْ َجنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ  

ــذا , قــد وهبنــا لــك غالًمــا امســه حيــىي, يــا زكريــا إنَّــا نبشــرك بإجابــة دعائــك مل ُنَســمِّ أحــًدا قبلــه 
  .االسم

  
  )8(قَاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغالٌم وََكاَنْت اْمَرَأِيت َعاِقراً َوَقْد بـََلْغُت ِمْن اْلِكَربِ ِعِتّياً  

وأنـــا قـــد بلغـــت , وكانـــت امـــرأيت عـــاقرًا ال تلـــد, يل غـــالم ربِّ كيـــف يكـــون: قـــال زكريـــا متعجًبـــا
  النهاية يف الكرب ورقة العظم؟

  
ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَْبُل وََملْ َتُك َشْيئاً     )9(قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

ـــب منـــه ـــا تعجَّ ـــا زكريـــا عمَّ َلـــك جميًب
َ
, امرأتـــك عـــاقرًا هكـــذا األمـــر كمـــا تقـــول ِمـــن كـــون: قـــال امل

, َخْلُق حيىي على هذه الكيفيـة أمـر سـهل هـنيِّ علـيَّ : ولكنَّ ربك قال, وبلوغك من الكرب عتًيا
, وقد خلقتك أنت من قبل حيـىي: مث ذكر اهللا سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال

  .ومل تُك شيًئا مذكورًا وال موجوًدا

  
  )10(آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَث لََياٍل َسِويّاً  قَاَل َربِّ اْجَعل ِيل آيًَة قَالَ  

ــَرْتين بــه املالئكــة: قــال زكريــا زيــادة يف اطمئنانــه : قــال, ربِّ اجعــل يل عالمــة علــى حتقُّــق مــا َبشَّ
  .وأنت صحيح معاىف, عالمتك أن ال تقدر على كالم الناس مدة ثالث ليال وأيامها
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  )11(ِمْن اْلِمْحرَاِب َفَأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه  

ـــر فيـــه بالولـــد, فخـــرج زكريـــا علـــى قومـــه ِمـــن مصـــاله أن : فأشـــار إلـــيهم, وهـــو املكـــان الـــذي ُبشِّ
  .َسبِّحوا اهللا صباًحا ومساًء شكرًا له تعاىل

  
َناهُ     )12(احلُْْكَم َصِبّياً  يَا َحيَْىي ُخْذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة َوآتـَيـْ

يا : فلما ولد حيىي، وبلغ مبلًغا يفهم فيه اخلطاب، أمره اللَّه أن يأخذ التوراة جبدٍّ واجتهاد بقوله
ــا, وفهــم معانيهــا, حيــىي خــذ التــوراة جبــد واجتهــاد حبفــظ ألفاظهــا وأعطينــاه احلكمــة , والعمــل 

  .وهو صغري السن, وحسن الفهم

  
  )13(نَّا َوزََكاًة وََكاَن َتِقّياً َوَحَنانَاً ِمْن َلدُ  

, مؤديًا فرائضه, وكان خائًفا مطيًعا هللا تعاىل, وآتيناه رمحة وحمبة من عندنا وطهارة من الذنوب
  .جمتنًبا حمارمه

  
  )14(َوبـَرّاً ِبَواِلَدْيِه وََملْ َيُكْن َجبَّاراً َعِصّياً  

وال عاصـًيا , وال عن طاعة والديه, عن طاعة ربهومل يكن متكربًا , وكان بارًّا بوالديه مطيًعا هلما
  .وال لوالديه, لربه

  
  )15(َوَسالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َويـَْوَم َميُوُت َويـَْوَم يـُبـَْعُث َحّياً  

  .ويوم يُبعث ِمن قربه حًيا, ويوم ميوت, وسالم من اهللا على حيىي وأمان له يوم ُوِلد
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  )16( ِإْذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاناً َشْرِقّياً َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب َمْرميََ  

فاختـذت هلـا مكانًـا , يف هـذا القـرآن خـرب مـرمي إذ تباعـدت عـن أهلهـا -أيهـا الرسـول  -واذكر 
  .مما يلي الشرق عنهم

  
َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َهلَا َبشَ     )17(راً َسِويّاً فَاختَََّذْت ِمْن ُدوِِْم ِحَجاباً َفَأْرَسْلَنا ِإلَيـْ

فتمثـَّل هلـا , فأرسلنا إليها املَلك جربيل, فجعلت ِمن دون أهلها سرتًا يسرتها عنهم وعن الناس
  .يف صورة إنسان تام اخلَْلق

  
  )18(قَاَلْت ِإينِّ َأُعوُذ بِالرَّْمحَِن ِمْنَك ِإْن ُكنَت َتِقّياً  

  .ء إن كنت ممن يتقي اهللاإين أستجري بالرمحن منك أن تنالين بسو : قالت مرمي له

  
َا أَنَا َرُسوُل َربِِّك َألَهَب َلِك ُغالماً زَِكّياً     )19(قَاَل ِإمنَّ

َلك
َ
  .إمنا أنا رسول ربك بعثين إليك؛ ألهب لك غالًما طاهرًا من الذنوب: قال هلا امل

  
  )20(ِغّياً قَاَلْت َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغالٌم وََملْ َميَْسْسِين َبَشٌر وَملَْ َأُكْن بَ  

  ومل أُك زانية؟, ومل ميسسين بشر بنكاٍح حالل, كيف يكون يل غالم: قالت مرمي للَمَلك

  
ٌ َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِلنَّاِس َوَرْمحًَة ِمنَّا وََكاَن أَْمراً َمْقِضّياً     )21( قَاَل َكَذِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ
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َلك
َ
ولكـن ربـك , ومل تكوين بَِغيًّـا, تصفني من أنه مل ميسسك بشر هكذا األمر كما: قال هلا امل

ورمحـة منَّـا , وليكون هذا الغالم عالمة للناس تدل على قدرة اهللا تعاىل; األمر عليَّ سهل: قال
رًا, بــه وبوالدتــه وبالنــاس مســطورًا يف , وكــان وجــود عيســى علــى هــذه احلالــة قضــاء ســابًقا مقــدَّ

  .نفوذهفال بد ِمن , اللوح احملفوظ

  
  )22(َفَحَمَلْتُه فَانَتَبَذْت ِبِه َمَكاناً َقِصّياً  

, فوصـــلت النفخـــة إىل َرِمحِهـــا, فحملـــت مـــرمي بـــالغالم بعـــد أن نفـــخ جربيـــل يف َجْيـــب قميصـــها
  .فتباعدت به إىل مكان بعيد عن الناس, فوقع احلمل بسبب ذلك

  
  )23(يَا لَْيَتِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسياً َمْنِسّياً  َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلتْ  

ــُق احلمــل إىل جــذع النخلــة فقالــت وكنــت شــيًئا ال , يــا ليتــين مــتُّ قبــل هــذا اليــوم: فأجلأهــا طَْل
  وال يُْدَرى َمن أنا؟, وال يُْذَكر, يـُْعَرف

  
  )24(بُِّك َحتَْتِك َسرِيّاً فـََناَداَها ِمْن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل رَ  

  .قد جعل ربك حتتك َجْدول ماء, أن ال َحتزين: فناداها جربيل أو عيسى

  
  )25(َوُهزِّي ِإلَْيِك ِجبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنّياً  

  .وَحرِّكي جذع النخلة ُتَساِقْط عليك رطًبا َغضًّا ُجِينَ ِمن ساعته

  
 َرِيب َوقـَرِّي َعْيناً فَِإمَّا تـََرْيَن ِمْن اْلَبَشِر َأَحداً فـَُقوِيل ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوماً فـََلْن ُأَكلِّمَ َفُكِلي َواشْ  

  )26(اْليَـْوَم ِإنِسّياً 
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فـإن رأيـت مـن النـاس أحـًدا فسـألك , واشريب من املاء وطيـيب نفًسـا بـاملولود, فكلي من الرطب
. فلــن أكلــم اليــوم أحــًدا مــن النــاس, ين أَْوَجْبــُت علــى نفســي هللا ســكوتًاإ: عــن أمــرك فقــويل لــه

  .دون شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم, والسكوت كان تعبًدا يف شرعهم

  
  )27(َفأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َحتِْمُلُه قَاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً  

يــا مــرمي لقــد : فلمــا رأوهــا كـذلك قــالوا هلــا, املكــان البعيــدفأتـت مــرمي قومهــا حتمــل مولودهــا مـن 
  .جئت أمرًا عظيًما مفرتى

  
  )28(يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغّياً  

ومـا كانـت أمـك امـرأة , يا أخت الرجل الصاحل هارون ما كان أبـوك رجـل سـوء يـأيت الفـواحش
  .الِبغاء سوء تأيت

  
  )29(َفَأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبّياً  

كيـف نكلـم َمـن ال : فقالوا منكرين عليها, فأشارت مرمي إىل مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه
  يزال يف مهده طفال رضيًعا؟

  
  )30(َجَعَلِين نَِبّياً قَاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتَاِين اْلِكَتاَب وَ  

, وهــــو اإلجنيــــل, قضــــى بإعطــــائي الكتــــاب, إين عبــــد اهللا: قــــال عيســــى وهــــو يف مهــــده يرضــــع
  .وجعلين نبًيا

  
  )31(َوأَْوَصاِين بِالصَّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّياً  َوَجَعَلِين ُمَبارَكاً أَْيَن َما ُكنُت  
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وأوصــاين باحملافظــة علــى الصــالة وإيتــاء الزكــاة مــا , وجعلــين عظــيم اخلــري والنفــع حيثمــا ُوِجــْدتُ 
  .بقيت حًيا

  
  )32(َوبـَرّاً ِبَواِلَدِيت وََملْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقّياً  

  .عاصًيا لريب, ومل جيعلين متكربًا وال شقًيا, وجعلين بارًّا بوالديت

  
  )33(أُبـَْعُث َحّياً َوالسَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم  

  .ويوم أُبعث حًيا يوم القيامة, ويوم أموت, والسالمة واألمان عليَّ من اهللا يوم ُوِلْدتُ 

  
  )34(َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قـَْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه َميْتَـُروَن  

ري شـك ِمـن غـ, صفَته وخربَه هو عيسى ابن مـرمي -أيها الرسول  -ذلك الذي قصصنا عليك 
  .بل هو قوُل احلق الذي شك فيه اليهود والنصارى, وال مرية

  
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن     )35(َما َكاَن لِلَِّه َأْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ

إذا , دَّس عــن ذلــكتنــزَّه وتقــ, مــا كــان هللا تعــاىل وال يليــق بــه أن يتخــذ ِمــن عبــاده وَخْلقــه ولــًدا
فيكون كما , "كن: "وإمنا يقول له, مل ميتنع عليه, صغريًا أو كبريًا, قضى أمرًا من األمور وأراده

  .شاءه وأراده

  
  )36(َوِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  
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 وربكم فاعبدوه وحده ال شريك وإن اهللا الذي أدعوكم إليه هو وحده ريب: وقال عيسى لقومه
  .فأنا وأنتم سواء يف العبودية واخلضوع له، هذا هو الطريق الذي ال اعوجاج فيه, له

  
  )37(فَاْختَـَلَف اَألْحزَاُب ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يـَْوٍم َعِظيٍم  

فمــنهم غــال فيــه , أمــر عيســى عليــه الســالمفاختلفــت الِفــَرق مــن أهــل الكتــاب فيمــا بيــنهم يف 
ثالـث : ومنهم مـن قـال, هو ابن اهللا: ومنهم من قال, هو اهللا: فمنهم من قال, وهم النصارى

ابـن : وقـالوا, سـاحر: قـالوا, ، ومـنهم جـاٍف عنـه وهـم اليهـود-تعـاىل اهللا عمـا يقولـون  -ثالثة 
  .وهو يوم القيامة, لفهالك للذين كفروا ِمن شهود يوم عظيم اهلو , يوسف النجار

  
ْع ِِْم َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأتُونـََنا َلِكْن الظَّاِلُموَن اْليَـْوَم ِيف َضالٍل ُمِبٍني     )38(َأمسِْ

لكــِن !! حــني ال يــنفعهم ذلــك, يــوم يـَْقــُدمون علــى اهللا, مــا أشــدَّ مسَعهــم وبصــرهم يــوم القيامــة
ٍ عن   .احلق الظاملون اليوم يف هذه الدنيا يف ذهاٍب بنيِّ

  
  )39(َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَألْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم ال يـُْؤِمُنوَن  

, وُجيَاُء باملوت كأنَّه كـبش أملـح, الناس يوم الندامة حني يُقضى األمر -أيها الرسول  -وأنذر 
وهـم اليـوم يف , وأهل الكفر إىل النار ,فيصري أهل اإلميان إىل اجلنة, ويُفصل بني اخللق, فُيْذَبح

  .وال يعملون العمل الصاحل, فهم ال يصدقون, هذه الدنيا يف غفلة عمَّا أُنذروا به

  
َنا يـُْرَجُعوَن   َها َوِإلَيـْ   )40(ِإنَّا َحنُْن نَِرُث اَألْرَض َوَمْن َعَليـْ

ــا  وإلينــا مصــريهم , فــيهمإنــا حنــن الوارثــون لــألرض وَمــن عليهــا بفنــائهم وبقائنــا بعــدهم وُحْكمن
م   .فنجازيهم على أعماهلم, وحسا
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يقاً نَِبّياً    )41(َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإبـْرَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

إنه كان عظـيم  -عليه السالم  -لقومك يف هذا القرآن قصة إبراهيم  -أيها الرسول  -واذكر 
  .وِمن أرفع أنبياء اهللا تعاىل منزلة, الصدق

  
  )42(ْذ قَاَل ألَبِيِه يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبِصُر َوال يـُْغِين َعْنَك َشْيئاً إِ  

وال يـــدفع , يـــا أبـــت ألي شـــيء تعبـــد مـــن األصـــنام مـــا ال يســـمع وال يبصـــر: إذ قـــال ألبيـــه آزر
  عنك شيًئا من دون اهللا؟

  
  )43(َما َملْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعِين َأْهِدَك ِصرَاطاً َسِويّاً  يَا أََبِت ِإينِّ َقْد َجاَءِين ِمْن اْلِعْلمِ  

, واتبعـــين إىل مـــا أدعـــوك إليـــه, فاقبـــل مـــين, إن اهللا أعطـــاين مـــن العلـــم مـــا مل يعطـــك, يـــا أبـــت
  .أرشدك إىل الطريق السوي الذي ال تضلُّ فيه

  
  )44(رَّْمحَِن َعِصّياً يَا أََبِت ال تـَْعُبْد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِل 

إن الشـيطان كـان للـرمحن خمالًفـا مسـتكربًا عـن ; ال تطـع الشـيطان فتعبـد هـذه األصـنام, يا أبت
  .طاعة اهللا

  
  )45(يَا أََبِت ِإينِّ َأَخاُف َأْن َميَسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّْمحَِن فـََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِّياً  

فتكـون للشـيطان قرينًـا , فيَمسَّك عذاب مـن الـرمحن, ركإين أخاف أن متوت على كف, يا أبت
  .يف النار
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  )46(قَاَل أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آِهلَِيت يَا ِإْبراِهيُم لَِئْن َملْ تَنَتِه َألْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين َمِلّياً  

ها ألقتلنَّك أمعرض أنت عن عبادة آهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته عن َسبِّ : قال أبو إبراهيم البنه
  .وال تكلمين زمانًا طويال من الدهر, واذهب عين فال تلقين, رمًيا باحلجارة

  
  )47(قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك َريبِّ ِإنَُّه َكاَن ِيب َحِفّياً  

وســوف أدعـو اهللا لـك باهلدايــة , سـالم عليـك مــين فـال ينالـك مــين مـا تكـره: قـال إبـراهيم ألبيــه
  .إن ريب كان رحيًما رؤوفًا حبايل جييبين إذا دعوته. فرةواملغ

  
  )48(َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقّياً  

ا مــن دون اهللا عاء عســى أن ال أشــقى بــد, وأدعــو ريب خملًصــا, وأفــارقكم وآهلــتكم الــيت تعبــدو
  .فال يعطيين ما أسأله, ريب

  
َنا َلُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا نَِبّياً     )49(فـََلمَّا اْعتَـَزَهلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهبـْ

ا مــــن دون اهللا رزقنــــاه مــــن الولــــد ويعقــــوب بــــن , إســــحاق: فلمــــا فــــارقهم وآهلــــتهم الــــيت يعبــــدو
  .ا نبيَّنيوجعلنامه, إسحاق

  
َنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتَنا َوَجَعْلَنا َهلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياً     )50(َوَوَهبـْ

ــا يف , وجعلنــا هلــم ذكــرًا حســًنا, ووهبنــا هلــم مجيعــا مــن رمحتنــا فضــال ال حيصــى وثنــاًء مجــيال باقًي
  .الناس
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  )51(َرُسوًال نَِبّياً  َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُخمَْلصاً وََكانَ  

, إنــه كــان مصــطفى خمتــارًا -عليــه الســالم  -يف القــرآن قصــة موســى  -أيهــا الرســول  -واذكــر 
  .وكان رسوال نبًيا ِمن أويل العزم من الرسل

  
  )52(َونَاَديـَْناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اَألْميَِن َوقـَرَّبـَْناُه جنَِّياً  

. وقرَّبناه فشرَّفناه مبناجاتنا له, اليمىن من موسى" سيناء"ونادينا موسى من ناحية جبل طور 
  .كما يليق جبالله وكماله  -تعاىل  -ويف هذا إثبات صفة الكالم هللا 

  
َنا َلُه ِمْن َرْمحَِتَنا َأَخاُه َهاُروَن نَِبّياً     )53(َوَوَهبـْ

  .ووهبنا ملوسى من رمحتنا أخاه هارون نبًيا يؤيده ويؤازره

  
  )54( اْلِكَتاِب ِإْمسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوًال نَِبّياً َواذُْكْر ِيف  

إنه كان صادقًا يف وعده , يف هذا القرآن خرب إمساعيل عليه السالم -أيها الرسول  - واذكر 
  .وكان رسوال نبًيا, فلم يَِعد شيًئا إال وىفَّ به

  
  )55(الِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضّياً وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ  

  .وكان عند ربه عز وجل مرضًيا عنه, وكان يأمر أهله بإقام الصالة وإيتاء الزكاة

  
يقاً نَِبّياً     )56(َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ
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إنه كان عظيم الصدق يف , يه السالميف هذا القرآن خرب إدريس عل -أيها الرسول  -واذكر 
  .نبًيا يوحى إليه, قوله وعمله

  
  )57(َوَرفـَْعَناُه َمَكاناً َعِلّياً  

  .عايل املنزلة, فكان عايل الذكر, ومنزلته بني املقربني, ورفـَْعنا ِذْكره يف العاملني

  
ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإبـْرَاِهيَم  أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيَِّني ِمنْ  

َنا ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْمحَِن َخرُّوا ُسجَّداً َوُبِكّياً    )58(َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ

, ين أنعم اهللا عليهم بفضله وتوفيقههم الذ, هؤالء الذين قصصُت عليك خربهم أيها الرسول
ومن , ومن ذرية إبراهيم, وِمن ذرية َمن محلنا مع نوح يف السفينة, فجعلهم أنبياء من ذرية آدم

إذا تتلى عليهم آيات الرمحن , وممَّن هدينا لإلميان واصطفينا للرسالة والنبـُوَّة, ذرية يعقوب
وبَكْوا من خشيته سبحانه , واستكانة, ااملتضمنة لتوحيده وحججه خرُّوا ساجدين هللا خضوعً 

  .وتعاىل

  
  )59(َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّياً  

أو تركوا , أو فوتوا وقتها, فأتى ِمن بعد هؤالء املنَعم عليهم أتباع َسْوء تركوا الصالة كلها
ا و  اأركا م ويالئمها, واجبا فسوف يلقون شرًا وضالال وخيبة يف , واتبعوا ما يوافق شهوا
  .جهنم

  
  )60(ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً َفُأْولَِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوال يُْظَلُموَن َشْيئاً  

فأولئك يقبل اهللا , هلكن َمن تاب منهم ِمن ذنبه وآمن بربه وعمل صاحلًا تصديًقا لتوبت
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  .ويدخلون اجلنة مع املؤمنني وال يُنَقصون شيًئا من أعماهلم الصاحلة, توبتهم

  
  )61(َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّْمحَُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِّياً  

ا عباده بالغ, جنات خلد وإقامة دائمة ا ومل يروهاوهي اليت وعد الرمحن  إن , يب فآَمنوا 
ذه اجلنة آٍت ال حمالة   .وعد اهللا لعباده 

  
  )62(ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً ِإالَّ َسالماً َوَهلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها بُْكَرًة َوَعِشّياً  

وهلم رزقهم فيها من , ال يسمع أهل اجلنة فيها كالًما باطال لكن يسمعون سالما حتية هلم
  .كلما شاؤوا بكرة وعشًيا, م والشراب دائًماالطعا

  
  )63(تِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَن َتِقّياً  

بامتثال أوامرنا , هي اليت نورثها ونعطيها عبادنا املتقني لنا, تلك اجلنة املوصوفة بتلك الصفات
  .واجتناب نواهينا

  
  )64(َأْمِر رَبَِّك َلُه َما بـَْنيَ أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بـَْنيَ َذِلَك َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسّياً َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإالَّ بِ  

من السماء إىل األرض إال بأمر ربك  -حنن املالئكة  -وما نتنزل : حملمد -يا جربيل  -وقل 
وما بني , ا مضى من الدنياوما خلفنا مم, له ما بني أيدينا مما يستقبل من أمر اآلخرة, لنا

  .وما كان ربك ناسًيا لشيء من األشياء, فله األمر كله يف الزمان واملكان, الدنيا واآلخرة

  
ّياً  َربُّ السََّمَواتِ   نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطِربْ ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ   )65(َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
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فاعبـده وحـده , ومالـك ذلـك كلـه وخالقـه ومـدبره, ض ومـا بينهمـافهو اهللا رب السموات واألر 
ليس كمثله شيء يف ذاته وأمسائه وصفاته , واصرب على طاعته أنت وَمن تبعك -أيها النيب  -

  .وأفعاله

  
  )66(َويـَُقوُل اِإلنَساُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحّياً  

أإذا مـا ِمـتُّ وفَِنيـُت لسـوف ُأخـرَج مـن قـربي : املـوتويقول اإلنسان الكافر منكرًا للبعـث بعـد 
  !حًيا؟

  
  )67(أََوال َيْذُكُر اِإلنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل وََملْ َيُكْن َشْيئاً  

  ومل يُك شيًئا موجوًدا؟, كيف نسي هذا اإلنسان الكافر نفسه؟ أوال َيْذُكر أنا خلقناه أول مرة

  
  )68(نـَُّهْم َوالشََّياِطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثّياً فـََوَربَِّك لََنْحُشرَ  

مث لنـأتني , لنجمعن هؤالء املنكـرين للبعـث يـوم القيامـة مـع الشـياطني -أيها الرسول  -فوربك 
ال يقــدرون علــى , لشــدة مــا هــم فيــه مــن اهلــول; ــم أمجعــني حــول جهــنم بــاركني علــى رَُكــبهم

  .القيام

  
  )69( لََننزَِعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيـُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْمحَِن ِعِتّياً ُمثَّ  

م, مث لنأخذنَّ ِمن كل طائفة أشدَّهم مترًدا وعصيانًا هللا   .فنبدأ بعذا

  
َا ِصِلّياً     ) 70(ُمثَّ لََنْحُن َأْعَلُم بِالَِّذيَن ُهْم أَْوَىل ِ
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  .بدخول النار ومقاساة حرها مث لنحن أعلم بالذين هم أَْوىل

  
  )71(َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتماً َمْقِضّياً 

, أحد إال وارد النار باملرور على الصراط املنصوب على منت جهـنم -أيها الناس  -وما منكم 
ال بـــد مـــن وحكـــم أنـــه  -ســـبحانه  -قضـــى اهللا , كـــان ذلـــك أمـــرًا حمتوًمـــا, كـــل حبســـب عملـــه

  .وقوعه ال حمالة

  
  )72(ُمثَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتـََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمَني ِفيَها ِجِثّياً  

ــم بطاعتــه والبعــد عــن معصــيته ونــرتك الظــاملني ألنفســهم بــالكفر بــاهللا , مث ننجــي الــذين اتقــوا ر
  .يف النار باركني على رَُكبهم

  
ٌر َمَقاماً َوَأْحَسُن َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتُـ   َنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َخيـْ

  )73(َنِديّاً 

أيُّ الفــريقني : وإذا تتلــى علــى النــاس آياتنــا املنــزالت الواضــحات قــال الكفــار بــاهللا للمــؤمنني بــه
  منَّا ومنكم أفضل منزال وأحسن جملًسا؟

  
َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثاً َورِْئياً وََكْم     )74(َأْهَلْكَنا قـَبـْ

مــن األمــم كــانوا أحســن متاًعــا مــنهم وأمجــل  -أيهــا الرســول  -وكثــريًا أهلكنــا قبــل كفــار قومــك 
  .منظرًا

  
َما يُوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا ُقْل َمْن َكاَن ِيف الضَّالَلِة فـَْلَيْمُدْد َلُه الرَّْمحَُن َمّدًا َحىتَّ ِإَذا رَأَْوا  
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  )75(السَّاَعَة َفَسيَـْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكاناً َوَأْضَعُف ُجنداً 

فـاهللا ميهلـه وميلـي , مـن كـان ضـاال عـن احلـق غـري متبـع طريـق اهلـدى: هلم -أيها الرسول  -قل 
وإمـا , مـا العـذاب العاجـل يف الـدنياإ: مـا توعَّـده اهللا بـه -يقينـا  -حـىت إذا رأى , له يف ضالله
  .وأضعف قوة وجنًدا, َمن هو شر مكانًا ومستقرًا -حينئذ  -فسيعلم , قيام الساعة

  
ٌر َمَرّداً   ٌر ِعْنَد َربَِّك ثـََواباً َوَخيـْ   )76(َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ

, الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم مبا يتجدد هلم من اإلميـان بفـرائض اهللاويزيد اهللا عباده 
ا   .وخري مرجًعا وعاقبة, واألعماُل الباقيات الصاحلات خري ثوابًا عند اهللا يف اآلخرة. والعمل 

  
  )77(أَفـََرأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل ألوتـََنيَّ َماًال َوَوَلداً  

وأمثاله؟ إذ كفر بآيات " العاص بن وائل"وعجبت من هذا الكافر  -أيها الرسول  - أَعِلْمت 
ا وقال   .ألعطنيَّ يف اآلخرة أمواال وأوالًدا: اهللا وكذَّب 

  
  )78(أَاطََّلَع اْلَغْيَب أَْم اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهداً  

  بذلك؟ أم له عند اهللا عهد, فرأى أن له ماال وولًدا, أطََّلع الغيب

  
  )79(َكالَّ َسَنْكُتُب َما يـَُقوُل َوَمنُدُّ َلُه ِمْن اْلَعَذاِب َمّداً   

سنكتب ما يقول ِمن كذب , فال علم له وال عهد عنده, ليس األمر كما يزعم ذلك الكافر
  .كما ازداد من الغيِّ والضالل, ونزيده يف اآلخرة من أنواع العقوبات, وافرتاء على اهللا
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  )80(َما يـَُقوُل َويَْأتِيَنا فـَْرداً َونَرِثُُه  

  .ال مال معه وال ولد, ويأتينا يوم القيامة فرًدا وحده, ونرثه ماَله وولده

  
  )81(َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِهلًَة لَِيُكونُوا َهلُْم ِعزّاً  

ا من دون اهللا ا, لتنصرهم; واختذ املشركون آهلة يعبدو   .ويعتزوا 

  
ِِْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضّداً َكالَّ سَ      )82(َيْكُفُروَن ِبِعَباَد

م , لن تكون هلم اآلهلة عًزا, ليس األمر كما يزعمون بل ستكفر هذه اآلهلة يف اآلخرة بعباد
  .وتكون عليهم أعوانًا يف خصومتهم وتكذيبهم خبالف ما ظنوه فيها, هلا

  
  )83(اِطَني َعَلى اْلَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم أَزّاً َأَملْ تـََرى أَنَّا َأْرَسْلَنا الشَّيَ  

وتدفعهم , لتغويهم; أنَّا سلَّْطنا الشياطني على الكافرين باهللا ورسله - أيها الرسول  -أمل تر 
  عن الطاعة إىل املعصية؟

  
َا نـَُعدُّ َهلُْم َعّداً     )84(َفال تـَْعَجْل َعَلْيِهْم ِإمنَّ

إمنا حنصي أعمارهم , طلب العذاب على هؤالء الكافرينب -أيها الرسول  -فال تستعجل 
  .وأعماهلم إحصاًء ال تفريط فيه وال تأخري

  
  )86(َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمَني ِإَىل َجَهنََّم ِوْرداً ) 85(يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفداً  

م وفوًدا مكرمني م الرحيم  ونسوق الكافرين باهللا سوقًا شديًدا إىل . يوم جنمع املتقني إىل ر
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  .النار مشاة ِعطاًشا

  
  )87(ال َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهداً  

وهم , إمنا ميلكها َمِن اختذ عند الرمحن عهًدا بذلك, ال ميلك هؤالء الكفار الشفاعة ألحد
  .املؤمنون باهللا ورسله

  
  )88(ُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلداً َوقَا 

  .اختذ الرمحن ولًدا: وقال هؤالء الكفار

  
  )89(َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاً ِإّداً  

  .ذه املقالة شيئا عظيًما منكرًا -أيها القائلون  -لقد جئتم 

  
َأْن َدَعْوا لِلرَّْمحَِن َوَلداً ) 90(اُل َهّدًا َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اَألْرُض َوختَِرُّ اْجلِبَ  
)91(  

وتسقط اجلبال سقوطًا , وتتصدع األرض, تكاد السموات يتشقَّْقَن ِمن فظاعة ذلكم القول
  .تعاىل اهللا عن ذلك علًوا كبريًا. شديًدا غضًبا هللا لِِنْسَبِتهم له الولد

  
  )92(داً َوَما يـَْنَبِغي لِلرَّْمحَِن َأْن يـَتَِّخَذ َولَ 

ألن اختاذ الولد يدل على النقص ; أن يتخذ ولًدا, وال يليق بعظمته, وما يصلح للرمحن
  .واهللا هو الغين احلميد املربأ عن كل النقائص, واحلاجة
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  )93(َواَألْرِض ِإالَّ آِيت الرَّْمحَِن َعْبداً  ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّمَواتِ  

إال سيأيت ربه يوم , وَمن يف األرض من اإلنس واجلن, ما كل َمن يف السموات من املالئكة
  .القيامة عبًدا ذليال خاضًعا مقرًا له بالعبودية

  
ُهْم َعّداً     )94(َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ

  .فال خيفى عليه أحد منهم, وعلم عددهم, لقد أحصى اهللا سبحانه وتعاىل َخْلَقه كلهم

  
  )95(َمِة فـَْرداً وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَيا 

  .ال مال له وال ولد معه, وسوف يأيت كل فرد من اخللق ربه يوم القيامة وحده

  
  )96(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَيْجَعُل َهلُْم الرَّْمحَُن ُوّداً  

الرمحن حمبة  سيجعل هلم, إن الذين آمنوا باهللا واتـََّبعوا رسله وعملوا الصاحلات َوْفق شرعه
  .ومودة يف قلوب عباده

  
َا َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك لِتَُبشَِّر ِبِه اْلُمتَِّقَني َوتُنِذَر ِبِه قـَْوماً ُلّداً     )97(فَِإمنَّ

وختوِّف به , فإمنا يسَّرنا هذا القرآن بلسانك العريب أيها الرسول؛ لتبشر به املتقني من أتباعك
  .اطلاملكذبني شديدي اخلصومة بالب

  
ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزاً   َلُهْم ِمْن قـَْرٍن َهْل حتُِسُّ ِمنـْ   )98(وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ
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ما ترى منهم أحًدا وما تسمع , من األمم السابقة قبل قومك -أيها الرسول  -وكثريًا أهلكنا 
ويف هذا . ابقني من قبلهملكهم كما أهلكنا الس, فكذلك الكفار من قومك, هلم صوتًا

  .ديد ووعيد بإهالك املكذبني املعاندين

  
  

  سورة طـه -20

  
  

  )1(طه 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) طه(

  
  )2(َما أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى  

  .به من العمللتشقى مبا ال طاقة لك ; القرآن - أيها الرسول  -ما أنزلنا عليك 

  
  )3(ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َخيَْشى  

  .فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب احملارم, ليتذكر به َمن خياف عقاب اهللا; لكن أنزلناه موعظة

  
  )4(اْلُعال  تَنزِيًال ِممَّْن َخَلَق اَألْرَض َوالسََّمَواتِ  

  .هذا القرآن تنزيل من اهللا الذي خلق األرض والسموات العلى
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  )5(الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى  

  .الرمحن على العرش استوى أي ارتفع وعال استواء يليق جبالله وعظمته

  
نَـُهَما َوَما َحتَْت الثـََّرى  َلُه َما ِيف السََّمَواتِ     )6(َوَما ِيف اَألْرِض َوَما بـَيـْ

  .َخْلًقا وُمْلًكا وتدبريًا, له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت األرض

  
  )7(َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى  

يعلم السر , فإن اهللا ال خيفى عليه شيء, فتعلنه أو ختفه, بالقول -أيها الرسول  -وإن جتهر 
  .وما هو أخفى من السر مما حتدِّث به نفسك

  
  )8(َلُه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن  اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  

  .له وحده األمساء الكاملة يف احلسن, اهللا الذي ال معبود حبق إال هو

  
  )9(َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى  

  خرب موسى بن عمران عليه السالم؟ -أيها الرسول  - وهل أتاك 

  
َها ِبَقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ِإْذ رََأى نَارًا فـََقاَل َألْهِلِه اْمُكثُوا ِإينِّ آَنْسُت نَا  رًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ

  )10(ُهًدى 

لعلي أجيئكم منها , انتظروا لقد أبصرت نارًا: حني رأى يف الليل نارًا موقدة فقال ألهله
ا ا نارًا أخرى, بشعلة تستدفئون    .أو أجد عندها هاديًا يدلنا على الطريق, وتوقدون 
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ِإينِّ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس طًُوى ) 11(اَها نُوِدي يَا ُموَسى فـََلمَّا أَتَ  
)12(  

إنك اآلن بوادي , إين أنا ربك فاخلع نعليك, يا موسى: فلما أتى موسى تلك النار ناداه اهللا
  .وذلك استعداًدا ملناجاة ربه, الذي باركته" طوى"

  
  )13(اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى  َوأَنَا 

  .فاستمع ملا يوحى إليك مين, وإين اخرتتك يا موسى لرساليت

  
  )14(ِإنَِّين أَنَا اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدِين َوأَِقْم الصَّالَة ِلذِْكرِي  

  .أقم الصالة لتذكرين فيهاو , فاعبدين وحدي, ال شريك يل, إنين أنا اهللا ال معبود حبق إال أنا

  
  )15(ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى  

فكيف , أكاد أخفيها من نفسي, إن الساعة اليت يُبعث فيها الناس آتية ال بد من وقوعها
  .خري أو شر لكي ُجتزى كل نفس مبا عملت يف الدنيا من; يعلمها أحد من املخلوقني

  
َا َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى   َها َمْن ال يـُْؤِمُن ِ   )16(َفال َيُصدَّنََّك َعنـْ

ا واالستعداد هلا َمن ال يصدق بوقوعها وال يعمل  -يا موسى  -فال يصرفنَّك  عن اإلميان 
ا, هلا، واتبع هوى نفسه   .فتهلك, فكذَّب 
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  )17(ى َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموسَ  

  وما هذه اليت يف ميينك يا موسى؟

  
َا َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى  

َها َوَأُهشُّ ِ   )18(قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ

ا الشجر, هي عصاي أعتمد عليها يف املشي: قال موسى لرتعى غنمي ما يتساقط ; وأهزُّ 
  .ويل فيها منافع أخرى, من ورقه

  
  )19(قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى  

  .ألق عصاك: قال اهللا ملوسى

  
  )20(َفأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى  

فرأى موسى أمرًا عظيًما ووىل , فانقلبت بإذن اهللا حية تسعى, فألقاها موسى على األرض
  .هاربًا

  
َواْضُمْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ) 21( قَاَل ُخْذَها َوال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اُألوَىل  

  )22(ِمْن َغْريِ ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى 

. سوف نعيدها عًصا كما كانت يف حالتها األوىل, وال َختَْف منها, خذ احلية: قال اهللا ملوسى
ة لتكون لك عالم; واضمم يدك إىل جنبك حتت الَعُضد خترج بيضاء كالثلج من غري برص

  .أخرى
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  )23(لُِنرَِيَك ِمْن آيَاتَِنا اْلُكبـَْرى  

وعظيم , من أدلتنا الكربى ما يدلُّ على قدرتنا -يا موسى  -لكي نريك ; فعلنا ذلك
  .وصحة رسالتك, سلطاننا

  
  )24(اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  

فادعه إىل توحيد اهللا , هإنه قد جتاوز قدره ومترَّد على رب; إىل فرعون -يا موسى  - اذهب 
  .وعبادته

  
) 27(َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين ) 26(َوَيسِّْر ِيل أَْمرِي ) 25(قَاَل َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي  

اْشُدْد ِبِه أَْزرِي ) 30(َهاُروَن َأِخي ) 29(َواْجَعْل ِيل َوزِيرًا ِمْن َأْهِلي ) 28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل 
ِإنََّك ُكْنَت بَِنا ) 34(َوَنْذُكَرَك َكِثرياً ) 33(َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثرياً ) 32(ْكُه ِيف أَْمرِي َوَأْشِر ) 31(

  )35(َبِصرياً 

ليفهموا  ; وأطلق لساين بفصيح املنطق, وَسهِّل يل أمري, رب وسِّع يل صدري: قال موسى
وأشركه معي يف , ظهريقـَوِّين به وشدَّ به . هارون أخي, واجعل يل معينا من أهلي. كالمي

إنك كنت بنا . ونذكرك كثريا فنحمدك, كي ننزهك بالتسبيح كثريًا; النبوة وتبليغ الرسالة
  .ال خيفى عليك شيء من أفعالنا, بصريًا

  
  )36(قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى 

  .قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى: قال اهللا

  
  )37(رًَّة ُأْخَرى َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك مَ  
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فأجنيناك , حني كنت رضيًعا, قبل هذه النعمة نعمة أخرى -يا موسى  - ولقد أنعمنا عليك 
  .ِمن بطش فرعون

  
َنا ِإَىل أُمَِّك َما يُوَحى   َأْن اْقِذِفيِه ِيف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ِيف اْلَيمِّ فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ ) 38(ِإْذ َأْوَحيـْ

  )39(يَْأُخْذُه َعُدوٌّ ِيل َوَعُدوٌّ َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين بِالسَّاِحِل 

, مث اطرحيـه يف النيـل, أن ضعي ابنـك موسـى بعـد والدتـه يف التـابوت: وذلك حني أهلْمنا أمَّك
يــك حمبــة مــين وألقيــت عل. فيأخــذه فرعــون عــدوي وعــدوه, فســوف يلقيــه النيــل علــى الســاحل

ويف اآلية إثبات صفة العـني هللا . وِلرتىب على عيين ويف حفظي, فصرت بذلك حمبوبًا بني العباد
  .كما يليق جبالله وكماله  -سبحانه وتعاىل  -

  
نـَُها َوال ِإْذ َمتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناَك ِإَىل أُمَِّك َكْي تـََقرَّ عَ   يـْ

َناَك ِمْن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتوناً فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف َأْهِل َمْدَيَن ُمثَّ جِ  يـْ ْئَت َعَلى َحتَْزَن َوقـَتَـْلَت نـَْفساً فـََنجَّ
  )40(َقَدٍر يَا ُموَسى 

, هــل أدلكــم علــى مــن يكُفلــه: ومننَّــا عليــك حــني متشــي أختــك تتبعــك مث تقــول ملــن أخــذوك
لكم؟ فرددناك إىل أمِّك بعد ما صرَت يف أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسالمتك  ويرضعه

وقتلـت الرجـل القبطـي خطـأ فنجينـاك مـن َغـمِّ ِفْعلـك , وال حتزن على فـَْقـدك, من الغرق والقتل
مث , فمكثــت ســنني فــيهم, "مــدين"فخرجــت خائًفــا إىل أهــل , وابتلينــاك ابــتالء, وخــوف القتــل

واألمـر كلـه , وعد الذي قدَّرناه إلرسالك جميًئا موافًقا لقـدر اهللا وإرادتـهيف امل" مدين"جئت من 
  .هللا تبارك وتعاىل

  
  )41(َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي  
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, والــبالغ عــين, واختيــارًا لرســاليت, هــذه الــنعم اجتبــاء مــين لــك -يــا موســى  -وأنعمــُت عليــك 
يي   .والقيام بأمري و

  
فـَُقوال ) 43(اْذَهَبا ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى ) 42(يَاِيت َوال تَِنَيا ِيف ِذْكرِي اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بِآ 

ُر أَْو َخيَْشى    )44(َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتذَكَّ

أنــت وأخــوك هــارون بآيــايت الدالــة علــى ألــوهييت وكمــال قــدريت وصــدق  -يــا موســى  -اذهــب 
إنــه قــد جــاوز احلــد يف الكفــر ; اذهبــا مًعــا إىل فرعــون. مــة ذكــريوال َتْضــُعفا عــن مداو , رســالتك
  .لعله يتذكر أو خياف ربه; فقوال له قوال لطيًفا, والظلم

  
َنا أَْو َأْن َيْطَغى     )45(قَاال رَبـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

  .على احلق فال يقبله أو أن يتمرد, ربنا إننا خناف أن يعاجلنا بالعقوبة: قال موسى وهارون

  
َفْأتَِياُه فـَُقوال ِإنَّا َرُسوال َربَِّك فََأْرِسْل َمَعَنا َبِين ) 46(قَاَل ال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى  

َناَك بِآيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسَّالُم َعَلى َمْن اتـََّبَع اْهلُدَ  بـُْهْم َقْد ِجئـْ ِإنَّا َقْد ) 47(ى ِإْسرَائِيَل َوال تـَُعذِّ
َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََوىلَّ    )48(أُوِحَي ِإلَيـْ

, فــإنين معكمــا أمســع كالمكمــا وأرى أفعالكمــا; ال ختافــا مــن فرعــون: قــال اهللا ملوســى وهــارون
 وال تكلِّفهــم مــا ال, إننــا رســوالن إليــك مــن ربــك أن أطلــق بــين إســرائيل: فاذهبــا إليــه وقــوال لــه

, قــــد أتينــــاك بداللــــة معجــــزة مــــن ربــــك تــــدل علــــى صــــدقنا يف دعوتنــــا, يطيقــــون مــــن األعمــــال
إن ربــك قــد أوحــى إلينــا أن عذابــه علــى َمــن  . والســالمة مــن عــذاب اهللا تعــاىل ملــن اتبــع هــداه

  .كذَّب وأعرض عن دعوته وشريعته

  
  )49(قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى  
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  يا موسى؟فَمن ربكما : قال فرعون هلما

  
  )50(قَاَل َربـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى  

مث هـدى كـل , ربنا الـذي أعطـى كـل شـيء َخْلَقـه الالئـق بـه علـى حسـن صـنعه: قال له موسى
  .خملوق إىل االنتفاع مبا خلقه اهللا له

  
  )51(قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اُألوَىل  

فقـــد ســـبقونا إىل , فمـــا شـــأن األمـــم الســـابقة؟ ومـــا خـــرب القـــرون املاضـــية :قـــال فرعـــون ملوســـى
  اإلنكار والكفر؟

  
  )52(قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يَنَسى  

وال , ِعْلــُم تلــك القــرون فيمــا فـََعَلــت مــن ذلــك عنــد ريب يف اللــوح احملفــوظ: قــال موســى لفرعــون
  .وال ينسى شيًئا ممَّا علمه منها, ال يضل ريب يف أفعاله وأحكامه ,ِعْلَم يل به

  
الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َمْهدًا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه  

  )53(أَْزَواجاً ِمْن نـََباٍت َشىتَّ 

ـــرة لالن ـــاهـــو الـــذي جعـــل لكـــم األرض ميسَّ وأنـــزل مـــن , وجعـــل لكـــم فيهـــا طرقًـــا كثـــرية, تفـــاع 
  .فأخرج به أنواًعا خمتلفة من النبات, السماء مطرًا

  
  )54(ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـَْعاَمُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ُألْوِيل النـَُّهى   
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ـائمكم, مـن طيبـات مـا أنبتنـا لكـم -أيهـا النـاس  -كلوا  مـا  إن يف كـل. وارعـوا حيوانـاتكم و
  .لذوي العقول السليمة, ودعوة لوحدانيته وإفراده بالعبادة, ذُكر َلعالمات على قدرة اهللا

  
َها ُخنْرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى   َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ   )55(ِمنـْ

مــرة ومنهــا خنــرجكم أحيــاء , ، وفيهــا نعيــدكم بعــد املــوت-أيهــا النــاس  -مــن األرض َخَلْقنــاكم 
  .أخرى للحساب واجلزاء

  
  )56(َوَلَقْد أََريـَْناُه آيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذََّب َوَأَىب  

الدالــة علــى ألوهيتنــا وقــدرتنا وِصــْدِق رســالة موســى , ولقــد أرينــا فرعــون أدلتنــا وحججنــا مجيعهــا
ا   .وامتنع عن قَبول احلق, فكذَّب 

  
  )57(ا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسى قَاَل َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضنَ  

  لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ -يا موسى  -هل جئتنا : قال فرعون

  
َنَك َمْوِعداً ال ُخنِْلُفُه َحنُْن َوال أَْنَت َمَكاناً ُسًوى   نَـَنا َوبـَيـْ   )58(فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بـَيـْ

ال خنلفـه حنـن وال ختلفـه , يننا وبينك موعًدا حمـدًدافاجعل ب, فسوف نأتيك بسحر مثل سحرك
  .يف مكان مستٍو معتدل بيننا وبينك, أنت

  
  )59(قَاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحى  
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وجيتمعـون مـن كـل فـج , حـني يتـزيَّن النـاس, موعدكم لالجتماع يوم العيـد: قال موسى لفرعون
  .ضحىوناحية وقت ال

  
  )60(فـَتَـَوىلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُمثَّ أََتى  

مث جــاء بعــد ذلــك ملوعــد , فجمــع ســحرته, فــأدبر فرعــون معرًضــا عمــا أتــاه بــه موســى مــن احلــق
  .االجتماع

  
َب َمْن افْـتَـَرى قَاَل َهلُْم ُموَسى َويـَْلُكْم ال تـَْفتَـُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخا 
)61(  

فيستأصـلكم بعـذاب , ال ختتلقوا على اهللا الكذب, احذروا: قال موسى لسحرة فرعون يعظهم
  .وقد خسر من اختلق على اهللا كذبًا, ِمن عنده ويُبيدكم

  
نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى   يَداِن َأْن ُخيْرَِجاُكْم قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِ ) 62(فـَتَـَناَزُعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

ُعوا َكْيدَُكْم ُمثَّ ائْـُتوا َصّفًا َوَقْد أَفْـَلَح ) 63(ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِمهَا َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكْم اْلُمثْـَلى  َفَأمجِْ
  )64(اْليَـْوَم َمْن اْستَـْعَلى 

ســـاحران يريـــدان أن إن موســـى وهـــارون : قـــالوا, فتجـــاذب الســـحرة أمـــرهم بيـــنهم وحتـــادثوا ســـرًا
فــأحكموا  , ويــذهبا بطريقــة الســحر العظيمــة الــيت أنــتم عليهــا, خيرجــاكم مــن بالدكــم بســحرمها

وألقـوا مـا يف أيـديكم مـرة , مث ائتوا صـًفا واحـًدا, واعزموا عليه من غري اختالف بينكم, كيدكم
َهــروا األبصــار; واحــدة َمــن عــال علــى وقــد ظفــر حباجتــه اليــوم , وتغلبــوا ســحر موســى وأخيــه, لَتبـْ
  .فغلبه وقهره, صاحبه

  
  )65(قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقى  
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  .يا موسى إما أن تلقي عصاك أوال وإما أن نبدأ حنن فنلقي ما معنا: قال السحرة

  
َفَأْوَجَس ِيف ) 66(يَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم خيَُ  

  )67(نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى 

فتخيـل موسـى ِمـن قـوة , بل ألُقـوا أنـتم مـا معكـم أوال فـألَقوا حبـاهلم وعصـيَّهم: قال هلم موسى
ا حيات تسعى   .فشعر موسى يف نفسه باخلوف, سحرهم أ

  
  )68(َك أَْنَت اَألْعَلى قـُْلَنا ال َختَْف ِإنَّ  

فإنــك أنــت األعلــى علــى هــؤالء الســحرة وعلــى , ال َختَــْف مــن شــيء: قــال اهللا ملوســى حينئــذ
  .وستغلبهم, فرعون وجنوده

  
َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى   َوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإمنَّ
)69(  

فمـا عملـوه أمامـك مـا هـو إال مكـر سـاحٍر , لق عصاك اليت يف ميينك تبتلع حباهلم وعصيهموأ
  .وال يظفر الساحر بسحره أين كان, وختييل ِسْحرٍ 

  
  )70(َفأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجَّداً قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى  

فــألقى الســحرة . حلجــة علــيهمفظهــر احلــق وقامــت ا, فبلعــت مــا صــنعوا, فــألقى موســى عصــاه
  .لو كان هذا سحرًا ما ُغِلْبنا, آمنا برب هارون وموسى: أنفسهم على األرض ساجدين وقالوا

  
 قَاَل آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبريُُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم السِّْحَر َفألَقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكمْ  
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  )71(ِخالٍف َوألَصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذاباً َوأَبـَْقى  َوأَْرُجَلُكْم ِمنْ 

وأقـــررمت لـــه قبـــل أن آذن لكـــم بـــذلك؟ إن , واتبعتمـــوه, أصـــدَّقتم مبوســـى: قـــال فرعـــون للســـحرة
رجلكـم خمالًفـا فألقطعـنَّ أيـديكم وأ, فلـذلك تـابعتموه; موسى َلعظيمكم الذي َعلَّمكم السحر

علـى جـذوع  -بـربط أجسـادكم  -وألصـلبنَّكم , يًدا من جهة ورِْجال من اجلهة األخرى, بينها
  وأدوم له؟, أنا أو رب موسى أشد عذابًا من اآلخر: ولتعلمنَّ أيها السحرة أينا, النخل

  
نَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض فَاْقِض َما أَْنَت قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمْن اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطرَ  

نـَْيا  َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ   )72(قَاٍض ِإمنَّ

علـــى مــا جاءنــا بـــه موســى مـــن , ونتبــع دينــك, فنطيعـــك, لــن نفضــلك: قــال الســحرة لفرعـــون
ــل ربوبيتــك املزعومــ, البينــات الدالــة علــى صــدقه ووجــوب متابعتــه وطاعــة ربــه ة علــى ولــن نـَُفضِّ

ومــا , إمنــا ســلطانك يف هــذه احليــاة الــدنيا, فافعــل مــا أنــت فاعــل بنــا, ربوبيــة اِهللا الــذي خلقنــا
  .ما هو إال عذاب منتٍه بانتهائها, تفعله بنا

  
ٌر َوأَ     )73(بـَْقى ِإنَّا آَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمْن السِّْحِر َواللَُّه َخيـْ

ْقنا رسـوله وعملنـا مبـا جـاء بـه ومـا أكرهتنـا عليـه ِمـن , ليعفـو ربُّنـا عـن ذنوبنـا; إنَّا آمنا بربنا وصدَّ
وأبقــى , جـزاء ملــن أطاعـه -يــا فرعـون  -واهللا خـري لنــا منـك . عمـل السـحر يف معارضــة موسـى
  .عذابًا ملن عصاه وخالف أمره

  
  )74(فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم ال َميُوُت ِفيَها َوال َحيَْيا ِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه ُجمْرِماً  

ـا وال حييـا حيـاة , ال ميـوت فيهـا فيسـرتيح, إنه من يأت ربه كافرًا به فإن له نار جهنم يـَُعـذَّب 
ا   .يتلذذ 
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َرَجاُت اْلُعال   َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ) 75(َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَأُْولَِئَك َهلُْم الدَّ

  )76(ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء َمْن تـَزَكَّى 

ـــه قـــد عمـــل األعمـــال الصـــاحلة فلـــه املنـــازل العاليـــة يف جنـــات اإلقامـــة  ـــا ب ومـــن يـــأت ربـــه مؤمًن
ار ماكثني فيها أبًدا, الدائمة يم املقـيم ثـواب مـن اهللا وذلك النعـ, جتري من حتت أشجارها األ

ولقـي , وعبـد اهللا وحـده فأطاعـه واجتنـب معاصـيه, ملن طهَّر نفسه من الدنس واخلبث والشـرك
  .ربه ال يشرك بعبادته أحًدا من خلقه

  
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيقاً ِيف اْلَبْحِر يـََبساً ال َختَافُ   َدرَكاً َوال  َوَلَقْد َأْوَحيـْ

  )77(َختَْشى 

ــْذ هلــم يف , "مصــر"أن اخــرُج لــيال بعبــادي مــن بــين إســرائيل مــن : ولقــد أوحينــا إىل موســى فاختِِّ
وال ختشـى يف البحـر , ال ختاف من فرعون وجنـوده أن يلحقـوكم فيـدركوكم, البحر طريًقا يابًسا

  .غرقًا

  
  )78(ِمْن اْلَيمِّ َما َغِشيَـُهْم َفأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهْم  

ـم طريًقـا يف البحـر, فأسرى موسى ببـين إسـرائيل فغمـرهم مـن , فـأتبعهم فرعـون جبنـوده, وعـرب 
  .فغرقوا مجيًعا وجنا موسى وقومه, املاء ما ال يعلم كنهه إال اهللا

  
  )79(َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن قـَْوَمُه َوَما َهَدى  

م طريق اهلداية, ه هلم من الكفر والتكذيبوأضلَّ فرعون قومه مبا زيَّن   .وما سلك 
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َناُكْم ِمْن َعُدوُِّكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر اَألْميََن َونـَزَّْلَنا َعَلْيكُ   ْم اْلَمنَّ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل َقْد َأَجنيـْ
  )80(َوالسَّْلَوى 

وَجَعْلنـا موعـدكم جبانـب جبـل الطـور , عـونيا بين إسرائيل اذكروا حـني أجنينـاكم ِمـن عـدوكم فر 
ممـــا يشــــبه الصَّـــمغ طعمــــه  , ونزلنــــا علـــيكم يف التيــــه مـــا تأكلونــــه, األميـــن إلنـــزال التــــوراة علـــيكم

  .كالعسل، والطري الذي يشبه السَُّماىنَ 

  
َمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فـََقْد ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب وَ   

  )81(َهَوى 

وَمـن ينـزل , فينزل بكم غضيب, وال تعتدوا فيه بأن يظلم بعضكم بعًضا, كلوا من رزقنا الطيب
  .به غضيب فقد هلك وخسر

  
  )82(َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً ُمثَّ اْهَتَدى  

مث اهتــدى إىل احلــق , وآمــن يب وعمــل األعمــال الصــاحلة, مــن ذنبــه وكفــرهوإين َلغفــار ملــن تــاب 
  .واستقام عليه

  
  )83(َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا ُموَسى  

وخلَّفــَتهم , فســبقَتهم إىل جانــب الطــور األميــن -يــا موســى  -وأيُّ شــيء أعجلــك عــن قومــك 
  وراءك؟

  
  )84(ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى  قَاَل ُهْم أُوالِء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلتُ  

م خلفي سوف يلحقون يب: قال   .لتزداد عين رضا -يا ريب  -وسبقُتهم إليك , إ
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  )85(قَاَل فَِإنَّا َقْد فـَتَـنَّا قـَْوَمَك ِمْن بـَْعِدَك َوَأَضلَُّهْم السَّاِمرِيُّ  

وإن الســـامري قـــد  ,فإنـــا قـــد ابتلينـــا قومـــك بعـــد فراقـــك إيـــاهم بعبـــادة العجـــل: قـــال اهللا ملوســـى
  .أضلهم

  
ُكْم فـََرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسفاً قَاَل يَا قـَْوِم َأملَْ يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعداً َحَسناً أََفطَاَل َعَليْ  

  )86(اْلَعْهُد أَْم أََرْدُمتْ َأْن حيَِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم فََأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي 

يـا قـوم أمل يَعِـْدكم ربكـم وعـًدا حسـًنا : وقـال هلـم, فرجع موسى إىل قومه غضـبان علـيهم حزينًـا
أم أردمت أن تفعلـــوا فعـــال حيـــل علـــيكم , بـــإنزال التـــوراة؟ أفطـــال علـــيكم العهـــد واســـتبطأمت الوعـــد

  وتركتم االلتزام بأوامري؟, فأخلفتم موعدي وعبدمت العجل, بسببه غضب من ربكم

  
ى ا َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِمبَْلِكَنا َوَلِكنَّا ُمحِّْلَنا أَْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوِم فـََقَذفْـَناَها َفَكَذِلَك أَْلقَ قَاُلوا مَ  

  )87(السَّاِمرِيُّ 

, ولكنَّـــا ُمحِّلنـــا أثقـــاال ِمـــن حلـــيِّ قـــوم فرعـــون, يـــا موســـى مـــا أخلفنـــا موعـــدك باختيارنـــا: قـــالوا
فكذلك ألقى السامري ما كان معـه مـن تربـة حـافر , نار بأمر السامري فألقيناها يف حفرة فيها

  .فرس جربيل عليه السالم

  
  )88(َفَأْخرََج َهلُْم ِعْجًال َجَسداً َلُه ُخَواٌر فـََقاُلوا َهَذا ِإَهلُُكْم َوِإَلُه ُموَسى فـََنِسَي  

ال املفتونــون بــه فقــ, فصــنع الســامري لبــين إســرائيل مــن الــذهب عجــال جســًدا خيــور خــوار البقــر
  .نسيه وَغَفل عنه, هذا هو إهلكم وإله موسى: منهم لآلخرين
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  )89(أََفال يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع ِإلَْيِهْم قـَْوًال َوال َميِْلُك َهلُْم َضرّاً َوال نـَْفعاً  

دفع وال يقدر على , وال يردُّ عليهم جوابًا, أفال يرى الذين عبدوا العجل أنه ال يكلمهم ابتداء
  وال جلب نفع هلم؟, ضرٍّ عنهم

  
َا فُِتنُتْم ِبِه َوِإنَّ َربَُّكْم الرَّْمحَُن فَاتَِّبُعوِين وَ   َأِطيُعوا أَْمرِي َوَلَقْد قَاَل َهلُْم َهاُروُن ِمْن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإمنَّ
)90(  

ـ: ولقـد قـال هـارون لبــين إسـرائيل مـن قبــل رجـوع موسـى إلــيهم ذا العجــل؛ يـا قـوم إمنــا اختُـربمت 
وإن ربكـــم الـــرمحن ال غـــريه فـــاتبعوين فيمـــا أدعـــوكم إليـــه مـــن , ليظهـــر املـــؤمن مـــنكم مـــن الكـــافر

  .وأطيعوا أمري يف اتباع شرعه, عبادة اهللا

  
َنا ُموَسى     )91(قَاُلوا َلْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ يـَْرِجَع ِإلَيـْ

  .ى عبادة العجل حىت يرجع إلينا موسىلن نزال مقيمني عل: قال ُعبَّاد العجل منهم

  
  )93(َأالَّ تـَتَِّبَعِين أَفـََعَصْيَت أَْمرِي ) 92(قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـُهْم َضلُّوا  

فتلحق , أيُّ شيء منعك حني رأيتهم ضلُّوا عن دينهم أن ال تتبعين: قال موسى ألخيه هارون
  ا أمرتك به من خالفيت واإلصالح بعدي؟يب وترتكهم؟ أفعصيت أمري فيم

  
نَـُؤمَّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوال ِبَرْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسرَائِيَل وَملَْ    قَاَل يـَبـْ

  )94(تـَْرُقْب قـَْوِيل 
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ال متسـك بلحيـيت  يـا ابـن أمـي: فقـال لـه هـارون, مث أخذ موسى بلحيـة هـارون ورأسـه جيـرُّه إليـه
, فرَّقــت بــني بــين إســرائيل: أن تقــول -إن تــركتهم وحلقــت بــك  -إين خفــُت , وال بشــعر رأســي

  .ومل حتفظ وصييت حبسن رعايتهم

  
  )95(قَاَل َفَما َخْطُبَك يَا َساِمرِيُّ  

  فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إىل ما فعلته؟: قال موسى للسامري

  
ملَْ يـَْبُصُروا ِبِه فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَُّسوِل فـََنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل قَاَل َبُصْرُت ِمبَا  

  )96(نـَْفِسي 

وقـت خـروجهم مـن , على فرس -وهو جربيل عليه السالم  -رأيت ما مل يروه : قال السامري
فألقيتــه علــى , يــلفأخــذُت بكفــي ترابــا مــن أثــر حــافر فــرس جرب , البحــر وغــرق فرعــون وجنــوده

وكـذلك زيَّنـت يل , فكان عجال جسـًدا لـه خـوار؛ بـالء وفتنـة, احلليِّ الذي صنعت منه العجل
  .نفسي األمَّارة بالسوء هذا الصنيع

  
ِإهلََِك قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تـَُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعداً َلْن ُختَْلَفُه َوانظُْر ِإَىل  

  )97(الَِّذي ظََلْلَت َعَلْيِه َعاِكفاً لَُنَحرِّقـَنَُّه ُمثَّ لََننِسَفنَُّه ِيف اْلَيمِّ َنْسفاً 

ال أََمـسُّ : فاذهب فإن لك يف حياتك أن تعيش منبوًذا تقول لكل أحد: قال موسى للسامري
وانظــر إىل , تلقــاه وســوف, لــن ُخيْلفــك اهللا إيــاه, وإن لــك موعــدا لعــذابك وعقابــك, وال أَُمــسُّ 

  .مث لُنذرينَّه يف اليمِّ تذرية, معبودك الذي أقمت على عبادته لُنحرقنَّه بالنار

  
َا ِإَهلُُكْم اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً     )98(ِإمنَّ
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  .ه كل شيءوسع علم, هو اهللا الذي ال معبود حبق إال هو -أيها الناس  -إمنا إهلكم 

  
َناَك ِمْن َلُدنَّا ِذْكراً      )99(َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتـَيـْ

خنـربك بأنبــاء الســابقني , أنبــاء موســى وفرعـون وقومهمــا -أيهــا الرسـول  -كمـا قصصــنا عليـك 
  .وقد آتيناك ِمن عندنا هذا القرآن ذكرى ملن يتذكر. لك

  
  )100(َرَض َعْنُه فَِإنَُّه َحيِْمُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزراً َمْن َأعْ  

فإنـه يـأيت ربـه يـوم القيامـة حيمـل , ومل يعمـل مبـا فيـه, ومل يصـدق بـه, من أعرض عن هذا القرآن
  .إمثًا عظيًما

  
  )101(َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمحًْال  

  .م ذلك احلمل الثقيل من اآلثام حيث أوردهم الناروساءه, خالدين يف العذاب

  
َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقاً     )102(يـَْوَم يـُنـْ

ت , ونســوق الكــافرين ذلكــم اليــوم وهــم زرق, لصــيحة البعــث" القــرن"يــوم يَــنُفخ املَلــُك يف  تغــريَّ
م م وعيو   .من شدة األحداث واألهوال; ألوا

  
نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ َعْشراً     )103(يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

  .ما لبثتم يف احلياة الدنيا إال عشرة أيام: يقول بعضهم لبعض, يتهامسون بينهم
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  )104(َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل أَْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ يـَْوماً  

; مبــا يقولــون وُيِســرُّون حــني يقــول أعلمهــم وأوفــاهم عقــال مــا لبثــتم إال يوًمــا واحــًدا حنــن أعلــم
  .لِقَصر مدة الدنيا يف أنفسهم يوم القيامة

  
  )105(َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْجلَِباِل فـَُقْل يَنِسُفَها َريبِّ َنْسفاً  

يزيلهــا ريبِّ عــن : قومــك عــن مصــري اجلبــال يــوم القيامــة، فقــل هلــم -أيهــا الرســول  -ويســألك 
  .أماكنها فيجعلها هباء منبثًا

  
  )107(ال تـََرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً  )106(فـََيَذرَُها قَاعاً َصْفَصفاً  

ال يـرى النـاظر إليهـا ِمـن اسـتوائها , فيرتك األرض حينئذ منبسطة مسـتوية ملسـاء ال نبـات فيهـا
  .َمْيال وال ارتفاًعا وال اخنفاًضا

  
  )108(ٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّاِعي ال ِعَوَج َلُه َوَخَشَعْت اَألْصَواُت لِلرَّْمحَِن َفال َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً يـَْوَمئِ  

ـا ; ال حميـد عـن دعـوة الـداعي, يف ذلك اليوم يتبع الناس صـوت الـداعي إىل موقـف القيامـة أل
هــا إال صــوتًا فــال تســمع من, وســكنت األصــوات خضــوًعا للــرمحن, حــق وصــدق جلميــع اخللــق

  .خفًيا

  
  )109(يـَْوَمِئٍذ ال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال  

ورضـــي عـــن , إال إذا أذن الـــرمحن للشـــافع, يف ذلـــك اليـــوم ال تنفـــع الشـــفاعة أحـــًدا مـــن اخللـــق
  .وال يكون ذلك إال للمؤمن املخلص, املشفوع له
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  )110(َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلماً يـَْعَلُم  

وال حيـيط خلقــه بــه , يعلـم اهللا مــا بـني أيــدي النــاس ِمـن أمــر القيامــة ومـا خلفهــم مـن أمــر الــدنيا
  .علًما سبحانه وتعاىل

  
  )111(اً َوَعَنْت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َمحََل ظُْلم 

الذي له مجيع معاين احلياة الكاملـة كمـا يليـق جباللـه , وذلَّت خلالقها, وخضعت وجوه اخلالئق
وقـد خسـر يـوم القيامـة َمـن . القائم على تدبري كلِّ شيء، املستغين عمَّن سواه, الذي ال ميوت

  .أشرك مع اهللا أحًدا من خلقه

  
  )112(ِمٌن َفال َخيَاُف ظُْلماً َوال َهْضماً َوَمْن يـَْعَمْل ِمْن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمؤْ  

وال هضــًما , فــال خيــاف ظلًمــا بزيــادة ســيئاته, ومــن يعمــل صــاحلات األعمــال وهــو مــؤمن بربــه
  .بنقص حسناته

  
  )113(َهلُْم ِذْكراً وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قـُْرآناً َعَربِّياً َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمْن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن َأْو ُحيِْدُث  

وحـذَّرنا أهـل الكفـر مـن املقـام علـى معاصـيهم , وكما رغَّبنـا أهـل اإلميـان يف صـاحلات األعمـال
ــلنا فيــه أنواًعــا مــن الوعيــد, ليفهمــوه; أنزلنــا هــذا القــرآن باللســان العــريب, وكفــرهم بآياتنــا ; وفصَّ

م   .ويعتربوا, فيتعظوا, أو ُحيِدث هلم هذا القرآن تذكرة, رجاء أن يتقوا ر

  
ِين فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوال تـَْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِدْ  

  )114(ِعْلماً 
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امللــك الــذي قهــر ســلطانه كــل ملــك , وتقــدَّس عــن كــل نقــص, وارتفــع -ســبحانه  -فتنــزَّه اهللا 
. وكل شيء منه حق, ووعيده حق, ووعده حق, الذي هو حق, شيءاملتصرف بكل , وجبار

ربِّ : وقـــل, مبســـابقة جربيـــل يف تـََلقِّـــي القـــرآن قبـــل أن يـَْفـــرَغ منـــه -أيهـــا الرســـول  -وال تعجـــل 
  .زدين علًما إىل ما علمتين

  
  )115(َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وََملْ جنَِْد َلُه َعْزماً  

إن إبليس عـدو لـك : وقلنا له, أال يأكل منها, لقد وصينا آدم ِمن قَبِل أن يأكل من الشجرةو 
فوســوس إليــه الشــيطان , فتشــقى أنــت وزوجــك يف الــدنيا, فــال خيرجنكمــا مــن اجلنــة, ولزوجــك
ا ما أُمر به, ونسي آدم الوصية, فأطاعه   .ومل جند له قوة يف العزم حيفظ 

  
  )116(ِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمال 

, فأطــــاعوا, اســــجدوا آلدم ســــجود حتيــــة وإكــــرام: إذ قلنــــا للمالئكــــة -أيهــــا الرســــول  -واذكــــر 
  .لكن إبليس امتنع من السجود, وسجدوا

  
  )117(َما ِمْن اْجلَنَِّة فـََتْشَقى فـَُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَّكُ  

, وال تطيعـــــاه مبعصـــــييت, فاحـــــذرا منـــــه, يـــــا آدم إن إبلـــــيس هـــــذا عـــــدو لـــــك ولزوجتـــــك: فقلنـــــا
  .فتشقى إذا ُأخرجت منها, فيخرجكما من اجلنة

  
  )118(ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى  

  .أن تـَْلَبس فال تـَْعرىو , يف هذه اجلنة أن تأكل فال جتوع -يا آدم  -إن لك 
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  )119(َوأَنََّك ال َتْظَمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى  

  .وأن لك أال تعطش يف هذه اجلنة وال يصيبك حر الشمس

  
  )120(فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ال يـَبـَْلى  

, إن أكلـت منهــا ُخلِّــدَت فلــم متــت, هـل أدلــك علــى شــجرة: م وقــال لــهفوسـوس الشــيطان آلد
  وملكت ُمْلًكا ال ينقضي وال ينقطع؟

  
َها فـََبَدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّهُ    َفَأَكال ِمنـْ

  )121(فـََغَوى 

امهـا اهللا عنهـافأكل آدم وحواء من ال مـا, شجرة اليت  وكانـت مسـتورًة , فانكشـفت هلمـا عورا
ليسـرتا مـا انكشـف مـن ; فأخذا ينزعان مـن ورق أشـجار اجلنـة ويلصـقانه عليهمـا, عن أعينهما

ما اه اهللا عن االقرتاب منها, وخالف آدم أمر ربه, عورا   .فغوى باألكل من الشجرة اليت 

  
  )122(فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى ُمثَّ اْجَتَباُه َربُُّه  

  .وهداه رشده, وقَِبل توبته, وقرَّبه, مث اصطفى اهللا آدم

  
يعًا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن اتـََّبَع ُهَداَي َفال  َها مجَِ  قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ

  )123(َيِضلُّ َوال َيْشَقى 

, فأنتمـا وهـو أعـداء, اهبطـا مـن اجلنـة إىل األرض مجيًعـا مـع إبلـيس: آلدم وحـواءقال اهللا تعاىل 
مــــا فإنــــه يرشــــد يف الــــدنيا , فــــإن يــــأتكم مــــين هــــدى وبيــــان فمــــن اتبــــع هــــداي وبيــــاين وعمــــل 

  .وال يشقى يف اآلخرة بعقاب اهللا, ويهتدي
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  )124(رُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوَحنْشُ  

ــره بــه فــإن لــه يف احليــاة األوىل معيشــة ضــيِّقة شــاقة  وإن ظهــر -ومــن تــوىلَّ عــن ذكــري الــذي أذكِّ
، وُيضيَّق قـربه عليـه ويعـذَّب فيـه، وحنشـره يـوم القيامـة أعمـى عـن -أنه من أهل الفضل واليسار

  .الرؤية وعن احلجة

  
  )125(ِين َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرياً قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرتَ  

  وقد كنت بصريًا يف الدنيا؟, ربِّ ِملَ َحَشْرتين أعمى: قال املعِرض عن ذكر اهللا

  
  )126(قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى  

ـا, فأعرضـت عنهـا, ألنك أتتك آيايت البينـات; حشرتك أعمى: قال اهللا تعاىل له , ومل تـؤمن 
  .وكما تركَتها يف الدنيا فكذلك اليوم ُترتك يف النار

  
  )127(وََكَذِلَك َجنْزِي َمْن َأْسَرَف وََملْ يـُْؤِمْن بِآيَاِت َربِِّه َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى  

, يف الــــدنياومل يــــؤمن بآياتــــه بعقوبــــات , وهكــــذا نعاقــــب َمــــن أســــرف علــــى نفســــه فعصــــى ربــــه
ا وأدوم وأثبت

ً
  .ألنه ال ينقطع وال ينقضي; وَلعذاب اآلخرة املعدُّ هلم أشد أمل

  
َلُهْم ِمْن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ألُوْ   ِيل أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

  )128(النـَُّهى 
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علـــى طريـــق الرشـــاد كثـــرة َمــن أهلكنـــا مـــن األمـــم املكذبـــة  -ســول أيهـــا الر  -أفلــم يـــدل قومـــك 
م َلعـربًا , قبلهم وهم ميشون يف ديارهم ويرون آثار هالكهم؟ إن يف كثرة تلك األمم وآثار عذا
  .وعظاٍت ألهل العقول الواعية

  
  )129(َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلَكاَن ِلزَاماً َوَأَجٌل ُمَسمًّى  

ــم يســتحقونه؛ ولــ وال كلمــة ســبقت مــن ربــك وأجــل مســمى عنــده لالزمهــم اهلــالك عــاجال، أل
  .بسبب كفرهم

  
َا َوِمْن آنَاِء اللَّْيلِ    فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِ

  )130(تـَْرَضى  َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلَّكَ 

وسبِّح حبمد ربك , على ما يقوله املكذبون بك من أوصاف وأباطيل -أيها الرسول  -فاصرب 
ــا, يف صــالة الفجــر قبــل طلــوع الشــمس وصــالة العشــاء يف ســاعات , وصــالة العصــر قبــل غرو

  .كي تثاب على هذه األعمال مبا تـَْرضى به; وصالة الظهر واملغرب أطراف النهار, الليل

  
نَيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِ وَ   ُهْم َزْهَرَة اْحلََياِة الدُّ نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواجاً ِمنـْ ٌر ال َمتُدَّنَّ َعيـْ ْزُق َربَِّك َخيـْ

  )131(َوأَبـَْقى 

ا زينة زائلة يف هـذه , وال تنظر إىل ما َمتـَّْعنا به هؤالء املشركني وأمثاهلم من أنواع املتع احليـاة فإ
ا, الدنيا ـا; متعناهم  حيـث ال ; ورزق ربـك وثوابـه خـري لـك ممـا متعنـاهم بـه وأدوم, لنبتليهم 

  .انقطاع له وال نفاد

  
َها ال َنْسأَُلَك رِْزقاً َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى     )132(َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ
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ال نســـألك مـــاال ، حنـــن نرزقـــك , واصـــطرب علـــى أدائهـــا, أهلـــك بالصـــالة -النـــيب  أيهـــا -َوْأُمـــْر 
  .والعاقبة الصاحلة يف الدنيا واآلخرة ألهل التقوى. ونعطيك

  
ِِْم بـَيـَِّنُة َما ِيف الصُُّحِف اُألوَىل     )133(َوقَاُلوا َلْوال يَْأتِيَنا بِآيٍَة ِمْن رَبِِّه أَوََملْ تَْأ

م , هـال تأتينــا بعالمـة مــن ربـك تـدلُّ علــى صـدقك: -الرسـول  أيهــا -وقـال مكـذبوك  أومل يــأ
  هذا القرآن املصدق ملا يف الكتب السابقة من احلق؟

  
َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع آيَ   اِتَك ِمْن قـَْبِل َوَلْو أَنَّا َأْهَلْكَناُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن قـَْبِلِه َلَقاُلوا َربـََّنا َلْوال َأْرَسْلَت ِإلَيـْ

  )134(َأْن َنِذلَّ َوَخنَْزى 

ولـــو أنَّـــا أهلكنـــا هـــؤالء املكـــذبني بعـــذاب مـــن قبـــل أن نرســـل إلـــيهم رســـوال وننـــزل علـــيهم كتابًـــا 
ِمـن قبـل أن , ونتبـع آياتـك وشـرعك, فنصـدقه, ربنا هال أرسـلت إلينـا رسـوال مـن عنـدك: لقالوا

  .َنذلَّ وَخنزى بعذابك

  
  )135(َفَستَـْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّرَاِط السَِّويِّ َوَمْن اْهَتَدى ُقْل ُكلٌّ ُمتَـَربٌِّص فـَتَـَربَُّصوا  

وملـن يكــون , كــل منـا ومـنكم منتظـر دوائـر الزمـان: هلـؤالء املشـركني بـاهللا -أيهـا الرسـول  -قـل 
وَمـــن املهتـــدي للحـــق منـــا , َمـــن أهـــل الطريـــق املســـتقيم: فســـتعلمون, فـــانتظروا, النصـــر والفـــالح

  ومنكم؟

  
  



www.islamguiden.com 

 671

  
  
  :زء السابع عشر اجل
  
 

  سورة األنبياء -21

  
  )1(اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن 

ومع ذلك فالكفار يعيشون الهني عن , دنا وقت حساب الناس على ما قدَّموا من عمل
  .معرضني عن هذا اإلنذار, هذه احلقيقة

  
  )2(ْم ُحمَْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يـَْلَعُبوَن َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرِِّ  

ًدا هلم التذكري إال كان مساعهم له مساع لعب , ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم جمدِّ
  .واستهزاء

  
َتْأتُوَن السِّْحَر َوأَنـُْتْم الِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفَـ  

  )3(تـُْبِصُروَن 

م غافلة عن القرآن الكرمي ا, قلو بل إن . ال يعقلون ما فيه, مشغولة بأباطيل الدنيا وشهوا
وهو إشاعة ما يصدُّون به الناس عن اإلميان : الظاملني من قريش اجتمعوا على أمر َخِفيٍّ 
وأن ما جاء به , ال خيتلف عنهم يف شيء, لهممبحمد صلى اهللا عليه وسلم من أنه بشر مث

  وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟, فكيف جتيئون إليه وتتبعونه, من القرآن سحر
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  )4(قَاَل َريبِّ يـَْعَلُم اْلَقْوَل ِيف السََّماِء َواَألْرِض َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  

ريب يعلم القول يف السماء : عاىل فقالرد النيب صلى اهللا عليه وسلم األمَر إىل ربه سبحانه وت
ويف هذا . العليم بأحوالكم, وهو السميع ألقوالكم, ويعلم ما أسررمتوه من حديثكم, واألرض

  .ديد هلم ووعيد

  
  )5(َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َبْل افْـتَـرَاُه َبْل ُهَو َشاِعٌر فـَْلَيْأتَِنا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل اَألوَُّلوَن  

إنه اختالق : ومن قائل, إنه أخالط أحالم ال حقيقة هلا: بل جحد الكفار القرآن فِمن قائل
وإن أراد منا أن , وهذا الذي جاء به شعر, إن حممًدا شاعر: ومن قائل, وكذب وليس وحًيا

وما جاء به الرسل من , وآيات موسى وعيسى, نصدِّقه فليجئنا مبعجزة حمسوسة كناقة صاحل
  .قبله

  
َلُهْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنوَن مَ     )6(ا آَمَنْت قـَبـْ

بوا, من قرية طلب أهلها املعجزات ِمن رسوهلم وحتققت" مكة"ما آمنت قبل كفار  , بل كذَّ
م ال يؤمنون" مكة"أفيؤمن كفار, فأهلكناهم   .إذا حتققت املعجزات اليت طلبوها؟ كال إ

  
َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تـَْعَلُموَن َوَما أَْرَسْلَنا     )7(قـَبـْ

, ومل نرسل مالئكة, إال رجاال من البشر نوحي إليهم - أيها الرسول  -وما أرسلنا قبلك 
  .ون ذلكإن كنتم جتهل, أهل العلم بالكتب املنزلة السابقة -" مكة"يا كفار  -فاسألوا 

  
  )8(َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن  
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وما  , وما جعلنا أولئك املرسلني قبلك خارجني عن طباع البشر ال حيتاجون إىل طعام وشراب
  .كانوا خالدين ال ميوتون

  
َناُهْم َوَمْن نَ     )9(َشاُء َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفَني ُمثَّ َصَدقْـَناُهْم اْلَوْعَد َفَأَجنيـْ

وأهَلْكنا املسرفني على أنفسهم , مث أجنزنا لألنبياء وأتباعم ما وعدناهم به من النصر والنجاة
م   .بكفرهم بر

  
  )10(َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتاباً ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفال تـَْعِقُلوَن  

أفال تعقلون , عزُّكم وشرفكم يف الدنيا واآلخرة إن تذكرمت به فيه, لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن
  ما َفضَّْلتكم به على غريكم؟

  
  )11(وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْوماً آَخرِيَن  

م به رسلهم اب أبادهم فأهلكناهم بعذ, وكثري من القرى كان أهلها ظاملني بكفرهم مبا جاء
  .وأوجدنا بعدهم قوًما آخرين سواهم, مجيًعا

  
َها يـَرُْكُضوَن     )12(فـََلمَّا َأَحسُّوا بَْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمنـْ

م إذا هم من قريتهم , وشاهدوا بوادره, فلما رأى هؤالء الظاملون عذابنا الشديد نازال 
  .يسرعون هاربني

  
  )13(رِفْـُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسأَُلوَن ال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُتْ  



www.islamguiden.com 

 674

ربوا وارجعوا إىل لذاتكم وتنعُّمكم يف دنياكم امللهية ومساكنكم : فنودوا يف هذه احلال ال 
م, لعلكم ُتسألون من دنياكم شيًئا, املشيَّدة   .وذلك على وجه السخرية واالستهزاء 

  
  )14(ا ُكنَّا ظَاِلِمَني قَاُلوا يَا َويـَْلَنا ِإنَّ  

  .فقد ظلمنا أنفسنا بكفرنا, يا هالكنا: فلم يكن هلم من جواب إال اعرتافهم جبرمهم وقوهلم

  
  )15(َفَما زَاَلْت تِْلَك َدْعَواُهْم َحىتَّ َجَعْلَناُهْم َحِصيداً َخاِمِديَن  

م  -لظلم واالعرتاف با, وهي الدعاء على أنفسهم باهلالك - فما زالت تلك املقالة  َدْعَوَ
ا حىت جعلناهم كالزرع احملصود أيها املخاطبون  -فاحذروا . خامدين ال حياة فيهم, يرددو

  .فيحلُّ بكم ما َحلَّ باألمم قبلكم, أن تستمروا على تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم -

  
نَـُهَما الِعِبَني     )16(َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

 - أيها الناس  -وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما عبثًا وباطال بل إلقامة احلجة عليكم 
  .وال تصلح العبادة إال له, فتعلموا أن الذي خلق ذلك ال يشبهه شيء, ولتعتربوا بذلك كله

  
  )17(َني َلْو أََرْدنَا َأْن نـَتَِّخَذ َهلْواً الختََّْذنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا فَاِعلِ  

ما كنا فاعلني , لو أردنا أن نتخذ هلًوا من الولد أو الصاحبة الختذناه من عندنا ال من عندكم
  .الستحالة أن يكون لنا ولد أو صاحبة; ذلك

  
  )18(َبْل نـَْقِذُف بِاحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكْم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن  
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ولكم العذاب يف . فإذا هو ذاهب مضمحل, فيدحض الباطل, بل نقذف باحلق ونبيِّنه
  .ِمن َوْصفكم ربكم بغري صفته الالئقة به -أيها املشركون  -اآلخرة 

  
  )19(َواَألْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُروَن  َوَلُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  

والذين عنده من املالئكة ال يأنـَُفون عن عبادته , وهللا سبحانه كل َمن يف السموات واألرض
ا   فكيف جيوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟. وال ميلُّو

  
  )20(ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ال يـَْفتـُُروَن  

  .ال يْضُعفون وال يسأمون, يذكرون اهللا وينزِّهونه دائًما

  
  )21(ْم اختََُّذوا آِهلًَة ِمْن اَألْرِض ُهْم يُنِشُروَن أَ  

  كيف يصح للمشركني أن يتخذوا آهلة عاجزة من األرض ال تقدر على إحياء املوتى؟

  
  )22(َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن  

مالو كان يف ا , الختلَّ نظامهما, لسموات واألرض آهلة غري اهللا سبحانه وتعاىل تدبر شؤو
من الكذب واالفرتاء وكل , وتقدَّس َعمَّا يصفه اجلاحدون الكافرون, فتنزَّه اهللا رب العرش

  .نقص

  
  )23(ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن  
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ومجيع خلقه , ادة أنه ال ُيسأل عن قضائه يف خلقهإن من دالئل تفرُّده سبحانه باخللق والعب
  .ُيسألون عن أفعاهلم

  
ْم ال أَْم اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آِهلًَة ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر َمْن قـَْبِلي َبْل َأْكثـَُرهُ  

  )24(يـَْعَلُموَن احلَْقَّ فـَُهْم ُمْعِرُضوَن 

 -أيها الرسول  -ء املشركون ِمن غري اهللا آهلة تنفع وتضر وحتيي ومتيت؟ قل هل اختذ هؤال
فليس يف القرآن الذي جئُت به وال يف , هاتوا ما لديكم من الربهان على ما اختذمتوه آهلة: هلم

فهم معرضون عن , وما أشركوا إال جهال وتقليًدا, الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه
  .احلق منكرون له

  
  )25(َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن  

, من رسول إال نوحي إليه أنه ال معبود حبق إال اهللا -أيها الرسول  -وما أرسلنا من قبلك 
  .فأْخلصوا العبادة له وحده

  
ال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه ) 26(ْمحَُن َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّ  

  )27(يـَْعَمُلوَن 

فاملالئكة ; تنزَّه اهللا عن ذلك. اختذ الرمحن ولًدا بزعمهم أن املالئكة بنات اهللا: وقال املشركون
سن طاعتهم ال يتكلمون إال مبا يأمرهم به وهم يف ح, عباد اهللا مقربون خمصصون بالفضائل

م   .وال يعملون عمال حىت يأذن هلم, ر

  
يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن  
)28(  
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, وحيصيه عليهم, هللا سبحانه وتعاىلوما من أعمال املالئكة عمل سابق أو الحق إال يعلمه ا
وهم من خوف اهللا حذرون من , وال يتقدمون بالشفاعة إال ملن ارتضى اهللا شفاعتهم له

يه   .خمالفة أمره و

  
ُهْم ِإينِّ ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه َفَذِلَك َجنْزِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك َجنْزِي الظَّاِلِمَني     )29(َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ

مثل ذلك اجلزاء , فجزاؤه جهنم - على سبيل الفرض  - من املالئكة أنه إله مع اهللا ومن يدَّع 
  .جنزي كل ظامل مشرك

  
َواَألْرَض َكانـََتا َرْتقًا فـََفتَـْقَناُمهَا َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء  أَوَملَْ يـََرى الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّمَواتِ  

  )30( َحيٍّ أََفال يـُْؤِمُنونَ 

فال مطر , أومل يعلم هؤالء الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا ملتصقتني ال فاصل بينهما
وأخرجنا , وأنزلنا املطر من السماء, ففصلنامها بقدرتنا, من السماء وال نبات من األرض

أفال يؤمن هؤالء اجلاحدون فيصدقوا مبا , وجعلنا من املاء كل شيء حي, النبات من األرض
  وخيصُّوا اهللا بالعبادة؟, اهدونهيش

  
  )31(َوَجَعْلَنا ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبًال َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن  

رجاء اهتداء ; وجعلنا فيها طرقًا واسعة, وخلقنا يف األرض جباال تثبتها حىت ال تضطرب
  .حيد خالقهموتو , اخللق إىل معايشهم

  
َا ُمْعِرُضوَن   ِ   )32(َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقفاً َحمُْفوظاً َوُهْم َعْن آيَا
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, وال خترتقها الشياطني, وهي حمفوظة ال تسقط, وجعلنا السماء سقًفا لألرض ال يرفعها عماد
كري غافلون الهون عن التف, )الشمس والقمر والنجوم(والكفار عن االعتبار بآيات السماء 

  .فيها

  
  )33(َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن  

وخلق , ليطلبوا فيه املعايش; والنهار, ليسكن الناس فيه; واهللا تعاىل هو الذي خلق الليل
  .فيه َوَيْسَبح ال حييد عنهولكل منهما مدار جيري , والقمر آية للَّيل, الشمس آية للنهار

  
  )34(َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَْبِلَك اْخلُْلَد أَفَِإْيْن ِمتَّ فـَُهْم اْخلَاِلُدوَن  

أفإن مت فهم يُؤمِّلون , دوام البقاء يف الدنيا -أيها الرسول  -وما جعلنا لبشر من قبلك 
ألنه ; اخلضر عليه السالم قد مات ويف هذه اآلية دليل على أن. اخللود بعدك؟ ال يكون هذا

  .بشر

  
َنا تـُْرَجُعوَن    َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ   )35(ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ

وما وجودها يف احلياة إال ابتالء . كل نفس ذائقة املوت ال حمالة مهما ُعمِّرت يف الدنيا
ًيا وحده  -مث املآل واملرجع بعد ذلك إىل اهللا , بتقلب األحوال خريًا وشرًاو , بالتكاليف أمرًا و

  .للحساب واجلزاء -

  
ْمحَِن ُهْم  َوِإَذا َرآَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزواً َأَهَذا الَِّذي َيْذُكُر آِهلََتُكْم َوُهْم ِبذِْكِر الرَّ  

  )36(َكاِفُروَن 
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أهذا : أشاروا إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض -أيها الرسول  -ر وإذا رآك الكفا
  .ومبا أنزله من القرآن واهلدى, الرجل الذي يسبُّ آهلتكم؟ وجحدوا بالرمحن ونعمه

  
  )37(ُخِلَق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأرِيُكْم آيَاِيت َفال َتْستَـْعِجُلوِن  

وقد استعجلت قريش العذاب . ل وقوعهاُخلق اإلنسان عجوال يبادر األشياء ويستعج
فال يسألوا اهللا تعجيله , فأنذرهم اهللا بأنه سرييهم ما يستعجلونه من العذاب, واستبطأته
  .وسرعته

  
  )38(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  

إن  , به يا حممدمىت حصول ما َتِعُدنا :  - مستعجلني العذاب مستهزئني  -ويقول الكفار 
  كنت أنت وَمن اتبعك من الصادقني؟

  
َلْو يـَْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحَني ال َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهْم النَّاَر َوال َعْن ظُُهورِِهْم َوال ُهْم يـُْنَصُروَن  
)39(  

لو يعلم هؤالء الكفار ما يالقونه عندما ال يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم 
م, ملا أقاموا على كفرهم, وال جيدون هلم ناصًرا ينصرهم, لنارا   .وملا استعجلوا عذا

  
َهتـُُهْم َفال َيْسَتِطيُعوَن َردََّها َوال ُهْم يُنَظُروَن     )40(َبْل تَْأتِيِهْم بـَْغَتًة فـََتبـْ

ون عند ذلك, ولسوف تأتيهم الساعة فجأة ن وال يستطيعو , وخيافون خوفًا عظيًما, فيتحريَّ
  .وال ُميْهلون الستدراك توبة واعتذار, َدْفَع العذاب عن أنفسهم
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ُهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون     )41(َوَلَقْد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ

ب الذي كان فحلَّ بالذين كانوا يستهزئون العذا, ولقد استهزئ برسل ِمن قبلك أيها الرسول
  .َمثار سخريتهم واستهزائهم

  
ْم ُمْعِرُضوَن     )42(ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِمْن الرَّْمحَِن َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َرِِّ

ال أحد حيفظكم وحيرسكم يف ليلكم أو : هلؤالء املستعجلني بالعذاب - أيها الرسول  - قل 
بل هم عن القرآن ومواعظ . ِمن بأس الرمحن إذا نزل بكم, تكميف نومكم أو يقظ, اركم

م الهون غافلون   .ر

  
  )43(أَْم َهلُْم آِهلٌَة َمتْنَـُعُهْم ِمْن ُدونَِنا ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنُفِسِهْم َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبوَن  

فكيف ينصرون , صروا أنفسهمأََهلُْم آهلة متنعهم من عذابنا؟ إنَّ آهلتهم ال يستطيعون أن ين
  .عابديهم؟ وهم منا ال ُجيارون

  
ْن َبْل َمتـَّْعَنا َهُؤالِء َوآبَاَءُهْم َحىتَّ طَاَل َعَلْيِهْم اْلُعُمُر أََفال يـََرْوَن أَنَّا نَْأِيت اَألْرَض نَنُقُصَها مِ  

  )44(َأْطرَاِفَها أَفـَُهْم اْلَغالُِبوَن 

فأقاموا على  , هال ِلَما رأوه من األموال والبنني وطول األعمارلقد اغرتَّ الكفار وآباؤهم باإلم
م ال يُعذَّبون وقد َغَفلوا عن ُسنَّة ماضية, كفرهم ال يـَْربحونه فاهللا ينقص األرض من , وظنوا أ

" مكة"أيكون بوسع كفار , جوانبها مبا ينزله باملشركني ِمن بأس يف كل ناحية وِمن هزمية
  أو االمتناع من املوت؟, اخلروج عن قدرة اهللا

  
َعاَء ِإَذا َما يُنَذُروَن   َا أُنِذرُُكْم بِاْلَوْحِي َوال َيْسَمُع الصُّمُّ الدُّ   )45(ُقْل ِإمنَّ
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وهو , ما ُأخوِّفكم من العذاب إال بوحي من اهللا: ملن أُرسلَت إليهم - أيها الرسول  - قل 
  .فال ينتفعون به, دبر إذا أُنِذوراولكن الكفار ال يسمعون ما يُلقى إليهم مساع ت, القرآن

  
ُهْم نـَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربَِّك لَيَـُقوُلنَّ يَا َويـَْلَنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمَني     )46(َولَِئْن َمسَّتـْ

وقابلوا ذلك بالدعاء على , لو أصاب الكفاَر نصيب من عذاب اهللا لعلموا عاقبة تكذيبهم
م غري اهللابسبب ظلمهم ألنفس; أنفسهم باهلالك   .هم بعباد

  
ٍل َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئًا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  

َا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَني  َنا ِ   )47(أَتـَيـْ

وإن  , يظلم هؤالء وال غريهم شيًئا وال, ويضع اهللا تعاىل امليزان العادل للحساب يف يوم القيامة
وكفى باهللا حمصًيا . كان هذا العمل قْدَر ذرة ِمن خري أو شر اعتربت يف حساب صاحبها

  .وجمازيًا هلم عليها, أعمال عباده

  
َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء َوِذْكرًا لِْلُمتَِّقَني   َربـَُّهْم بِاْلَغْيِب  الَِّذيَن َخيَْشْونَ ) 48(َوَلَقْد آتـَيـْ

  )49(َوُهْم ِمْن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن 

فـََرْقنا به بني احلق  -وهو التوراة  -وكتابًا , ولقد آتينا موسى وهارون حجة ونصرًا على عدومها
م, والباطل وهم من الساعة اليت تقوم فيها , ونورًا يهتدي به املتقون الذين خيافون عقاب ر

  .جلونالقيامة خائفون و 

  
  )50(َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنَزْلَناُه أَفَأَنـُْتْم َلُه ُمنِكُروَن  
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وعمل , وهذا القرآن الذي أنزله اهللا على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ِذْكٌر ملن تذكَّر به
  أفتنكرونه وهو يف غاية اجلالء والظهور؟, عظيم النفع, كثري اخلري, بأوامره واجتنب نواهيه

  
َنا ِإبـْرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمَني     )51(َوَلَقْد آتـَيـْ

وكنَّا عاملني أنه أهل , الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون, ولقد آتينا إبراهيم هداه
  .لذلك

  
  )52(َعاِكُفوَن ِإْذ قَاَل ألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنـُْتْم َهلَا  

ا مالزمني هلا؟, ما هذه األصنام اليت صنعتموها: حني قال ألبيه وقومه   مث أقمتم على عباد

  
  )53(قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َهلَا َعاِبِديَن  

م, وجدنا آباءنا عابدين هلا: قالوا   .وحنن نعبدها اقتداء 

  
  )54( َضالٍل ُمِبٍني قَاَل َلَقْد ُكنُتْم أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم ِيف  

لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف عبادتكم هلذه األصنام يف بـُْعد واضح بنيِّ عن : قال هلم إبراهيم
  .احلق

  
  )55(قَاُلوا َأِجْئتَـَنا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمْن الالَِّعِبَني  

ئ ال يدري ما أم كالمك لنا كالم العٍب مستهز , أهذا القول الذي جئتنا به حق َوِجدٌّ : قالوا
  يقول؟
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  )56(َواَألْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن  قَاَل َبل رَبُُّكْم َربُّ السََّمَواتِ  

بل ربكم الذي أدعوكم إىل عبادته هو رب السموات : قال هلم إبراهيم عليه الصالة والسالم
  .ن على ذلكوأنا من الشاهدي, واألرض الذي خلقهنَّ 

  
  )57(َوتَاللَِّه َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبرِيَن  

  .وتاهللا ألمكرنَّ بأصنامكم وأكسِّرها بعد أن تتولَّوا عنها ذاهبني

  
  )58(َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإالَّ َكِبرياً َهلُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِه يـَْرِجُعوَن  

كي يرجع القوم إليه ويسألوه، ; وترك كبريها, نام وجعلها قطًعا صغريةفحطم إبراهيم األص
  .وتقوم احلجة عليهم, فيتبني عجزهم وضالهلم

  
  )59(قَاُلوا َمْن فـََعَل َهَذا بِآِهلَِتَنا ِإنَُّه َلِمْن الظَّاِلِمَني  

ا؟ إنه َمن فعل هذا بآهلتن: فسأل بعضهم بعًضا, ورأوا أصنامهم حمطمة مهانة, ورجع القوم
  .لظامل يف اجرتائه على اآلهلة املستحقة للتعظيم والتوقري

  
ْعَنا فـًَىت َيْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه ِإبـْرَاِهيُم     )60(قَاُلوا مسَِ

يذكر األصنام , مسعنا فىت يقال له إبراهيم: قال َمن مسع إبراهيم حيلف بأنه سيكيد أصنامهم
  .بسوء
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  )61(ُنيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن قَاُلوا َفْأتُوا بِِه َعَلى َأعْ  

ليكون ; كي يشهدوا على اعرتافه مبا قال; َفْأتوا بإبراهيم على مرأى من الناس: قال رؤساؤهم
  .ذلك حجة عليه

  
  )62(قَاُلوا أَأَْنَت فـََعْلَت َهَذا بِآِهلَِتَنا يَا ِإبـْرَاِهيُم  

  .ْرَت آهلتنا؟ يعنون أصنامهمأأنت الذي كسَّ : وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين

  
  )63(قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَنِطُقوَن  

م. ومتَّ إلبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم : فقال حمتًجا عليهم معرًِّضا بغباو
إن كانت تتكلم أو , ومة عن ذلكفاسألوا آهلتكم املزع, بل الذي كسَّرها هذا الصنم الكبري

  .ُحتري جوابًا

  
  )64(فـََرَجُعوا ِإَىل أَنُفِسِهْم فـََقاُلوا ِإنَُّكْم أَنـُْتْم الظَّاِلُموَن  

ا; وبدا هلم ضالهلم, فُأسِقط يف أيديهم وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها , كيف يعبدو
  .لشركشيًئا أو أن جتيب سائلها؟ وأقرُّوا على أنفسهم بالظلم وا

  
  )65(ُمثَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء يَنِطُقوَن  

واحتجُّوا على إبراهيم مبا , فانقلبوا إىل الباطل, وُسرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم
ا ال تنطق؟, كيف نسأهلا: فقالوا, هو حجة له عليهم   وقد علمَت أ
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ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ) 66(َن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يَنَفُعُكْم َشْيئًا َوال َيُضرُُّكْم قَاَل أَفـَتَـْعُبُدو  
  )67(ِمْن ُدوِن اللَِّه أََفال تـَْعِقُلوَن 

وال تضرُّ إذا , كيف تعبدون أصناًما ال تنفع إذا ُعبدت: قال إبراهيم حمقِّرًا لشأن األصنام
ا من دون اهللا تعاىلتُركت؟ قبًحا لكم وآلهل أفال تعقلون فتدركون سوء ما , تكم اليت تعبدو

  أنتم عليه؟

  
قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِين بـَْردًا َوَسالمًا َعَلى ) 68(قَاُلوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكنُتْم فَاِعِلَني  

  )69(ِإبـْرَاِهيَم 

مملا بطلت حجتهم وظهر احلق عدلوا إىل استعما ; َحرِّقوا إبراهيم بالنار: وقالوا, ل سلطا
فانتصر اهللا لرسوله وقال  .فأْشَعلوا نارًا عظيمة وألقوه فيها. غضًبا آلهلتكم إن كنتم ناصرين هلا

  .ومل يصبه مكروه, فلم يـَنَـْله فيها أذى, كوين برًدا وسالًما على إبراهيم: للنار

  
  )70(اَألْخَسرِيَن  َوأَرَاُدوا ِبِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهمْ  

  .وجعلهم املغلوبني األسفلني, وأراد القوم بإبراهيم اهلالك فأبطل اهللا كيدهم

  
َناُه َوُلوطاً ِإَىل اَألْرِض الَِّيت بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِمَني     )71(َوَجنَّيـْ

يت باركنا فيها ال" الشام"، وأخرجنامها إىل أرض "العراق"وجنينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من 
  .وفيها أكثر األنبياء عليهم الصالة والسالم, بكثرة اخلريات

  
َنا َلُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلَنا َصاِحلَِني     )72(َوَوَهبـْ
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ووهب له من إسحاق يعقوب , فوهب له ابنه إسحاق حني دعاه, وأنعم اهللا على إبراهيم
  .إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله اهللا صاحلًا مطيًعا له وكلٌّ من, زيادة على ذلك

  
َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاِت َوِإقَاَمِة الصَّالِة َوِإيَتاءَ   ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيـْ الزََّكاِة وََكانُوا  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

  ) 73(لََنا َعاِبِديَن 

م إىل عبادته وطاعته بإذنه تعاىل وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة , للناس يدعو
وإيتاء , وإقام الصالة على وجهها, وأوحينا إليهم ِفْعَل اخلريات من العمل بشرائع األنبياء

  .وكانوا منقادين مطيعني هللا وحده دون سواه, فامتثلوا لذلك, الزكاة

  
َناُه ِمْن ا َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَجنَّيـْ ْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت تـَْعَمُل اْخلََباِئَث ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء َوُلوطًا آتـَيـْ

  )74(فَاِسِقَني 

" سدوم"وجنيناه من قريته , وآتينا لوطًا النبوة وفصل القضاء بني اخلصوم وعلًما بأمر اهللا ودينه
م كانوا بسبب اخلبائث واملنكرات اليت . اليت كان يعمل أهلها اخلبائث ا أهل سوء إ يأتو

  .خارجني عن طاعة اهللا, وقـُْبح

  
  )75(َوأَْدَخْلَناُه ِيف َرْمحَِتَنا ِإنَُّه ِمْن الصَّاِحلَِني  

ألنه كان من الذين يعملون ; وأمتَّ اهللا عليه النعمة فأدخله يف رمحته بإجنائه ممَّا حلَّ بقومه
  .بطاعة اهللا

  
َناُه َوَأْهَلُه ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم َونُوحاً ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْستَ   يـْ َنا َلُه فـََنجَّ   )76(َجبـْ



www.islamguiden.com 

 687

فاستجبنا له , نوحا حني نادى ربه ِمن قبلك وِمن قبل إبراهيم ولوط - أيها الرسول  -واذكر 
  .فنجيناه وأهله املؤمنني به من الغم الشديد, دعاءه

  
بُوا بِ     )77(آيَاتَِنا ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني َوَنَصْرنَاُه ِمْن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

بوا بآياتنا الدالة على صدقه م كانوا أهل قـُْبح, ونصرناه ِمن كيد القوم الذين كذَّ فأغرقناهم , إ
  .بالطوفان أمجعني

  
ْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشاِهِديَن َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفشَ  
)78(  

, إذ حيكمان يف قضية عَرَضها خصمان, نيب اهللا داود وابنه سليمان - أيها الرسول  -واذكر 
فحكم داود بأن تكون , وانتشرت فيه ليال فأتلفت الزرع, َعَدت غنم أحدمها على زرع اآلخر

  .وكنَّا حلكمهم شاهدين مل يَِغْب عنا, فقيمتهما سواء, ا أتلفتهالغنم لصاحب الزرع مْلًكا مب

  
ْرنَا َمَع َداُووَد اْجلَِباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّيـْرَ   َنا ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَسخَّ وَُكنَّا  فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ آتـَيـْ

  )79(فَاِعِلَني 

فحكم على صاحب الغنم بإصالح , العدلفـََفهَّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفني مع 
مث تعود , الزرع التالف يف فرتة يستفيد فيها صاحب الزرع مبنافع الغنم من لنب وصوف وحنومها

وكال من , ملساواة قيمة ما تلف من الزرع ملنفعة الغنم; الغنم إىل صاحبها والزرع إىل صاحبه
, د بتطويع اجلبال تسبِّح معه إذا سبَّحومننَّا على داو , داود وسليمان أعطيناه حكًما وعلًما

  .وكنا فاعلني ذلك, وكذلك الطري تسبِّح

  
َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فـََهْل أَنـُْتْم َشاِكُروَن     )80(َوَعلَّْمَناُه َصنـْ
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تسهِّل حركة  ,واختصَّ اهللا داود عليه السالم بأن علَّمه صناعة الدروع يعملها ِحَلًقا متشابكة
فهل أنتم شاكرون نعمة اهللا عليكم حيث , لتحمي احملاربني ِمن َوْقع السالح فيهم; اجلسم

  أجراها على يد عبده داود؟

  
َني َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َجتْرِي بَِأْمرِِه ِإَىل اَألْرِض الَِّيت بَارَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلمِ  
)81(  

" بيت املقدس"جتري بأمره إىل أرض , وسخَّرنا لسليمان الريح شديدة اهلبوب حتمله وَمن معه
  .اليت باركنا فيها باخلريات الكثرية، وقد أحاط علمنا جبميع األشياء" الشام"بـ 

  
  )82(َحاِفِظَني َوِمْن الشََّياِطِني َمْن يـَُغوُصوَن َلُه َويـَْعَمُلوَن َعَمًال ُدوَن َذِلَك وَُكنَّا َهلُْم  

فكانوا يغوصون , وسخَّرنا لسليمان من الشياطني شياطني يستخدمهم فيما يـَْعِجز عنه غريهم
ال , وكانوا يعملون كذلك يف صناعة ما يريده منهم, يف البحر يستخرجون له الآللئ واجلواهر

  .حفظهم اهللا له بقوته وعزه سبحانه وتعاىل, يقدرون على االمتناع مما يريده منهم

  
  )83(َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينِّ َمسَِّين الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِمحَِني  

وفقد أهله , إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم يف جسده, عبدنا أيوب - أيها الرسول  -واذكر 
وأنت أرحم , ونادى ربه عز وجل أين قد أصابين الضر, فصرب واحتسب, وماله وولده

  .فاكشفه عين, نيالرامح

  
َناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذكْ   َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآتـَيـْ َرى فَاْسَتَجبـْ

  )84(لِْلَعاِبِديَن 
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, ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعًفا, ورفعنا عنه البالء, فاستجبنا له دعاءه
  .عابد له, راٍج رمحة ربه, وليكون قدوة لكل صابر على البالء, ْلنا به ذلك رمحة منَّافـَعَ 

  
  )85(َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمْن الصَّاِبرِيَن  

, كل هؤالء من الصابرين على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل, واذكر إمساعيل وإدريس وذا الكفل
  .فاستحقوا الذكر بالثناء اجلميل, قدارهوعلى أ, وعن معاصيه

  
  )86(َوأَْدَخْلَناُهْم ِيف َرْمحَِتَنا ِإنـَُّهْم ِمْن الصَّاِحلَِني  

م ممن صلح باطنه وظاهره, وأدخلناهم يف رمحتنا   .فأطاع اهللا وعمل مبا أمره به, إ

  
ْيِه فـََناَدى ِيف الظُُّلَماِت َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعلَ  

  )87(ُسْبَحاَنَك ِإينِّ ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمَني 

أرسله اهللا إىل قومه فدعاهم , وهو يونس بن َمىتَّ عليه السالم, واذكر قصة صاحب احلوت
وخرج ِمن بينهم , اهللاومل يصرب عليهم كما أمره , فتوعَّدهم بالعذاب فلم ينيبوا, فلم يؤمنوا

م, غاضًبا عليهم ذه املخالفة, ضائًقا صدره بعصيا , وظن أن اهللا لن يضيِّق عليه ويؤاخذه 
فنادى ربه يف ظلمات الليل , والتقمه احلوت يف البحر, فابتاله اهللا بشدة الضيق واحلبس

ال إله إال أنت  :قائال, لرتكه الصرب على قومه; والبحر وبطن احلوت تائًبا معرتفًا بظلمه
  .إين كنت من الظاملني, سبحانك

  
َناُه ِمْن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِنَني   َنا َلُه َوَجنَّيـْ   )88(فَاْسَتَجبـْ

  .وكذلك ننجي املصدِّقني العاملني بشرعنا, وخلَّصناه ِمن َغم هذه الشدة, فاستجبنا له دعاءه
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ُر اْلَوارِِثَني  َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى َربَّهُ     )89(َربِّ ال َتَذْرِين فـَْرداً َوأَْنَت َخيـْ

قصة عبد اهللا زكريا حني دعا ربه أن يرزقه الذرية ملا َكِربت سنُّه قائال  - أيها الرسول  -واذكر 
وأنت , هب يل وارثًا يقوم بأمر الدين يف الناس من بعدي, رب ال ترتكين وحيًدا ال عقب يل

  .ن خلفين خبريخري الباقني وخري مَ 

  
َنا َلُه َحيَْىي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َويَ   َنا َلُه َوَوَهبـْ ْدُعونـََنا فَاْسَتَجبـْ

  )90(َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعَني 

نا زوجته صاحلة يف أخالقها وصاحلة وجعل, فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكرب ابنه حيىي
م كانوا يبادرون إىل كل خري, للحمل والوالدة بعد أن كانت عاقرًا ويدعوننا راغبني فيما , إ

  .وكانوا لنا خاضعني متواضعني, خائفني من عقوبتنا, عندنا

  
  )91(ابـْنَـَها آيًَة لِْلَعاَلِمَني َوالَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها وَ  

ومل تأِت , قصة مرمي ابنة عمران اليت حفظت فرجها من احلرام - أيها الرسول  -واذكر 
ا فوصلت , فنفخ يف جيب قميصها, فأرسل اهللا إليها جربيل عليه السالم, فاحشة يف حيا
فحملت به من غري  ,فخلق اهللا بذلك النفخ املسيح عيسى عليه السالم, النفخة إىل رمحها

  .وعربة للخلق إىل قيام الساعة, فكانت هي وابنها بذلك عالمة على قدرة اهللا, زوج

  
  )92(ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن  

واهللا , ادةوهو االستسالم هللا بالطاعة وإفراده بالعب, اإلسالم, هؤالء األنبياء مجيًعا دينهم واحد
  .وحده ال شريك له - أيها الناس  -سبحانه وتعاىل رب اخللق فاعبدوه 
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َنا رَاِجُعوَن   نَـُهْم ُكلٌّ ِإلَيـْ   )93(َوتـََقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

فعبدوا , وتفرَّق كثري من أتباعهم يف الدين شيًعا وأحزابًا, لكن الناس اختلفوا على رسلهم
  .اجعون إلينا وحماسبون على ما فعلواوكلهم ر , املخلوقني واألهواء

  
  )94(َفَمْن يـَْعَمْل ِمْن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِه َوِإنَّا َلُه َكاتُِبوَن  

وعمل ما يستطيع من صاحل األعمال طاعًة هللا وعبادة له فال , فمن التزم اإلميان باهللا ورسله
وسيجد ما عمله يف كتابه يوم , بل يضاعفه كله أضعافًا كثريةيضيع اهللا عمله وال يبطله، 

  .يـُْبعث بعد موته

  
  )95(َوَحرَاٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَنـَُّهْم ال يـَْرِجُعوَن  

رجوعهم إىل الدنيا قبل يوم , وممتنع على أهل القرى اليت أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم
  .ليستدركوا ما فرطوا فيه; القيامة

  
َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ ) 96(َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوَن  

  )97(فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا يَا َويـَْلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِمَني 

ا مسرعني, ِتح سد يأجوج ومأجوجفإذا فُ  , وانطلقوا من مرتفعات األرض وانتشروا يف جنبا
, دنا يوم القيامة وبَدْت أهواله فإذا أبصار الكفار ِمن شدة الفزع مفتوحة ال تكاد َتْطِرف

يا ويلنا قد كنا الهني غافلني عن هذا اليوم وعن : يدعون على أنفسهم بالويل يف حسرة
  .ا بذلك ظاملنيوكن, اإلعداد له
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  )98(ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم أَنـُْتْم َهلَا َوارُِدوَن  

وما كنتم تعبدون من دون اهللا من األصنام وَمن رضي بعبادتكم إياه  -أيها الكفار  -إنكم 
  .أنتم وهم فيها داخلون, وقود جهنم وحطبها, من اجلن واإلنس

  
  )99(َكاَن َهُؤالِء آِهلًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن   َلوْ  

لو كان هؤالء الذين عبدمتوهم من دون اهللا تعاىل آهلة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم 
  .إنَّ كال من العابدين واملعبودين خالدون يف نار جهنم, معكم أيها املشركون

  
  )100(ِفيَها ال َيْسَمُعوَن  َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوُهمْ  

وهم يف النار ال , هلؤالء املعذبني يف النار آالم ينبئ عنها زفريهم الذي ترتدد فيه أنفاسهم
م; يسمعون   .من هول عذا

  
َعُدوَن   َها ُمبـْ   )101(ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا احلُْْسَىن أُْولَِئَك َعنـْ

م من أهل اجلنةإن الذين سبقت هلم منا سابقة  أولئك عن , السعادة احلسنة يف علمنا بكو
ا وال يكونون قريًبا منها, النار مبعدون   .فال يدخلو

  
  )102(ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِيف َما اْشتَـَهْت أَنُفُسُهْم َخاِلُدوَن  

وأصبحوا فيما  ,ال يسمعون صوت هليبها واحرتاق األجساد فيها فقد سكنوا منازهلم يف اجلنة
ا مقيمني إقامًة دائمة   .تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذا
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يـَْوَم ) 103(ال َحيْزُنـُُهْم اْلَفزَُع اَألْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهْم اْلَمالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكْم الَِّذي ُكنُتْم تُوَعُدوَن  
َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِلَني َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدأْنَ  ا أَوََّل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعدًا َعَليـْ

)104 (  

هذا يومكم الذي ُوِعدُمت فيه : بل تبشرهم املالئكة, ال خييفهم اهلول العظيم يوم القيامة
, يوم نطوي السماء كما ُتْطوى الصحيفة على ما ُكتب فيها. الكرامة من اهللا وجزيل الثواب

مونبعث فيه ا م أمها ذلك وعد اهللا الذي ال , خللق على هيئة َخْلقنا هلم أول مرة كما ولد
  .إنا كنا فاعلني دائًما ما نَِعُد به, َوَعْدنا بذلك وعًدا حًقا علينا, يتخلَّف

  
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اَألْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدي الصَّاِحلُونَ    )105( َوَلَقْد َكَتبـْ

أن األرض يرثها عباد اهللا : ولقد كتبنا يف الكتب املنزلة من بعد ما ُكِتب يف اللوح احملفوظ
وا عنه, الصاحلون الذين قاموا مبا أُمروا به ُ   .وهم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم, واجتنبوا ما 

  
  )106(ِإنَّ ِيف َهَذا لََبالغاً ِلَقْوٍم َعاِبِديَن  

  .من املوعظة َلعربة كافية لقوم عابدين اهللا مبا شرعه هلم ورضيه منهم إن يف هذا املتلوِّ 

  
  )107(َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني  

ومن مل , فمن آمن بك َسِعد وجنا, إال رمحة جلميع الناس -أيها الرسول  -وما أرسلناك 
  .يؤمن خاب وخسر

  
َا يُوَحى ِإَيلَّ أَ   َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ُقْل ِإمنَّ   )108(منَّ
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فأسلموا , أن إهلكم الذي يستحق العبادة وحده هو اهللا: إن الذي أُوحي إيلَّ وبُِعثت به: قل
  .وانقادوا لعبادته, له

  
  )109(بَِعيٌد َما تُوَعُدوَن  فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل آَذنـُْتُكْم َعَلى َسَواٍء َوِإْن أَْدرِي أََقرِيٌب أَمْ  

فأنا وأنتم , أبلغكم مجيًعا ما أوحاه اهللا تعاىل إيلَّ : فإن أعرض هؤالء عن اإلسالم فقل هلم
مىت حيل بكم ما  -بعد ذلك  -ولسُت أعلم , مستوون يف العلم ملَّا أنذرتكم وحذرتكم

  ُوِعْدُمت به من العذاب؟

  
  )110(َقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُموَن ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمْن الْ  

  .وسيحاسبكم عليه, وما تكتمونه يف سرائركم, إن اهللا يعلم ما جتهرون به من أقوالكم

  
َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني     )111(َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفتـْ

تتمتعوا يف  وأن, ولست أدري لعل تأخري العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتالء
  .مث يكون أعظم لعقوبتكم, لتزدادوا كفرًا; الدنيا إىل حني

  
  )112(بِاحلَْقِّ َوَربـَُّنا الرَّْمحَُن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  قَاَل َربِّ اْحُكْم  

ونسأل . ربِّ افصل بيننا وبني قومنا املكذبني بالقضاء احلق: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من الشرك والتكذيب واالفرتاء  - أيها الكفار  -ونستعني به على ما َتِصفونه , الرمحنربنا 

  .عليه، وما تتوعدونا به من الظهور والغلبة 
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  سورة الحـج -22

  
  )1(يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم 

إن ما حيدث عند قيام ,  بامتثال أوامره واجتناب نواهيهيا أيها الناس احذروا عقاب اهللا
ال يـُْقدر , شيء عظيم, تتصدع منها كل جوانبها, الساعة من أهوال وحركة شديدة لألرض

  .قدره وال يـُْبلغ كنهه، وال يعلم كيفيَّته إال رب العاملني

  
َتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت وَ  

  )2(َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد 

ا من الكرب , يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدُة رضيَعها الذي ألقمته ثديها؛ ِلَما نزل 
فهم كالسكارى من شدة اهلول  ,وتغيب عقول للناس, وُتْسقط احلامل محلها من الرعب

م عقوهلم وإدراكهم, وليسوا بسكارى من اخلمر, والفزع   .ولكن شدة العذاب أفقد

  
  )3(َوِمْن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد  

جهال منهم ; لى البعثوبعض رؤوس الكفر من الناس خياصمون ويشككون يف قدرة اهللا ع
  .واتباًعا ألئمة الضالل من كل شيطان متمرد على اهللا ورسله, حبقيقة هذه القدرة

  
  )4(ُكِتَب َعَلْيِه أَنَُّه َمْن تـََوالَُّه َفأَنَُّه ُيِضلُُّه َويـَْهِديِه ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري   

بل يسوقه إىل , يهديه إىل احلق وال, قضى اهللا وقدَّر على هذا الشيطان أنه ُيِضل كل من اتبعه
  .عذاب جهنم املوقدة جزاء اتباعه إياه
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ْن َعَلَقٍة يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمْن اْلبَـْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ مِ  

َ َلُكْم َونُِقرُّ ِيف اَألْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى ُمثَّ ُمثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُخمَلََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلَّقَ  ٍة لِنُبَـنيِّ
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعمُ  ِر ِلَكْيال يـَْعَلَم ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشيْ  ئًا َوتـََرى اَألْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ
ِيٍج    )5(َزْوٍج َ

مث , يا أيها الناس إن كنتم يف شك من أن اهللا ُحييي املوتى فإنَّا خلقنا أباكم آدم من تراب
, فيتحول بقدرة اهللا إىل علقة, فه الرجل يف رحم املرأةهي املينُّ يقذ, تناسلت ذريته من نطفة
فتكون تارة , وهي قطعة حلم صغرية َقْدر ما ُميَْضغ, مث إىل مضغة, وهي الدم األمحر الغليظ

فتسقط لغري , وغري تامة اخللق تارة أخرى, أي تامة اخللق تنتهي إىل خروح اجلنني حًيا, خملَّقة
وهو املخلَّق , ونبقي يف األرحام ما نشاء, بتصريف أطوار اخللقمتام؛ لنبنيِّ لكم متام قدرتنا 

وهو , وتكتمل األطوار بوالدة األجنَّة أطفاال صغارًا تكبَـُر حىت تبلغ األشد, إىل وقت والدته
وبعضهم يكبَـُر , وبعض األطفال قد ميوت قبل ذلك, وقت الشباب والقوة واكتمال العقل
وترى . فال يعلم هذا املعمَّر شيًئا مما كان يعلمه قبل ذلك; حىت يبلغ سن اهلرم وَضْعف العقل
وارتفعت , فإذا أنزلنا عليها املاء حتركت بالنبات تتفتح عنه, األرض يابسًة ميتة ال نبات فيها

  .وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات احلسن الذي َيُسرُّ الناظرين, وزادت الرتوائها

  
  )6(قُّ َوأَنَُّه ُحيِْي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْ  

فيه داللة قاطعة على أن اهللا سبحانه وتعاىل , ذلك املذكور مما تقدَّم من آيات قدرة اهللا تعاىل
وهو قادر على كل , وهو ُحييي املوتى, الذي ال تنبغي العبادة إال له, هو الرب املعبود حبق

  .شيء

  
  )7(َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يـَبـَْعُث َمْن ِيف اْلُقُبوِر  
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م وجزائهم, ال شك يف ذلك, وأن ساعة البعث آتية   .وأن اهللا يبعث املوتى ِمن قبورهم حلسا

  
ثَاِينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن ) 8(ِكَتاٍب ُمِنٍري َوِمْن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال   

نـَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احلَْرِيِق    )9(َسِبيِل اللَِّه َلُه ِيف الدُّ

ومن الكفار َمن جيادل بالباطل يف اهللا وتوحيده واختياره رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإنزاله 
بغري علم، وال بيان، وال كتاب من اهللا فيه برهان وحجة واضحة، الويًا  القرآن، وذلك اجلدال

عنقه يف تكرب، معرًضا عن احلق ؛ ليصد غريه عن الدخول يف دين اهللا، فسوف يلقى خزيًا يف 
  .الدنيا باندحاره وافتضاح أمره، وحنرقه يوم القيامة بالنار

  
  )10(لَْيَس ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد َذِلَك ِمبَا َقدََّمْت َيَداَك َوَأنَّ اللََّه  

ذلك العذاب بسبب ما فـََعْلَت من املعاصي واكتسبت من اآلثام، واهللا ال يعذب : ويقال له
  .أحًدا بغري ذنب

  
َنٌة ان  ٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ َقَلَب َعَلى َوِمْن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخيـْ

نـَْيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْخلُْسرَاُن اْلُمِبُني  َيْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّه ) 11(َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
َفُعُه َذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد  ْوَىل َيْدُعوا َلَمْن َضرُُّه أَقْـَرُب ِمْن نـَْفِعِه لَِبْئَس اْلمَ ) 12(َوَما ال يـَنـْ

  )13(َولَِبْئَس اْلَعِشُري 

، فيعبد اهللا على تردده، كالذي يقف  ومن الناس َمن يدخل يف اإلسالم على ضعف وشكٍّ
فإن عاش يف صحة , على طرف جبل أو حائط ال يتماسك يف وقفته، ويربط إميانه بدنياه

فرجع ,  دينهوإن حصل له ابتالء مبكروه وشدة عزا شؤم ذلك إىل, وَسَعة استمر على عبادته
عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ ال يغريِّ كفرُه ما 

يعبد ذلك اخلاسر . وخسر اآلخرة بدخوله النار، وذلك خسران بنيِّ واضح, ُقدِّر له يف دنياه
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. احلقمن دون اهللا ما ال يضره إن تركه، وال ينفعه إذا عبده، ذلك هو الضالل البعيد عن 
  .يدعو َمن ضررُه احملقق أقرب من نفعه، قبح ذلك املعبود نصريًا، وقبح عشريًا

  
ْفَعُل َما ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ِإنَّ اللََّه يَـ  

  )14(يُرِيُد 

باهللا ورسوله، وثبتوا على ذلك، وعملوا الصاحلات، جنات جتري إن اهللا يدخل الذين آمنوا 
ار، إن اهللا يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضال وعقاب أهل  من حتت أشجارها األ

  .معصيته عدال

  
نـَْيا َواآلِخَرِة فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَىل السَّ   َماِء ُمثَّ لِيَـْقَطْع َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يَنُصَرُه اللَُّه ِيف الدُّ

  )15(فـَْلَينظُْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَِغيُظ 

ويف اآلخرة , من كان يعتقد أن اهللا تعاىل لن يؤيد رسوله حممًدا بالنصر يف الدنيا بإظهار دينه
مث ليقطع , وعذاِب َمن كذَّبه، فْلَيمُدْد حبال إىل سقف بيته وليخنق به نفسه, بإعالء درجته

هل يُْذِهنبَّ ذلك ما جيد يف نفسه من الغيظ؟ فإن اهللا تعاىل ناصٌر نبيه : ذلك احلبل، مث لينظر
  .حممًدا صلى اهللا عليه وسلم ال حمالة

  
  )16(وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَأنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن يُرِيُد  

فرين بالبعث أنزل القرآن، آياته واضحة يف وكما أقام اهللا احلجة من دالئل قدرته على الكا
ا اهللا َمن أراد هدايته؛ ألنه ال هادي سواه, لفظها ومعناها   .يهدي 

  
ْفِصُل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه يَـ  

نَـُهْم يـَْومَ    )17(اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  بـَيـْ
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قوم باقون : (إن الذين آمنوا باهللا ورسوله حممٍد صلى اهللا عليه وسلم واليهود والصابئني وهم
م وال دين مقرر هلم يتبعونه والذين أشركوا ) وهم عبدة النار(والنصارى واجملوس ) على فطر

اهللا يفصل بينهم مجيًعا يوم القيامة فيدخل املؤمنني اجلنة، ويدخل  عبدة األوثان، إنَّ : وهم
الكافرين النار، إن اهللا على كل شيء شهيد، شهد أعمال العباد كلَّها، وأحصاها وحفظها، 

  .وسيجازي كال مبا يستحق جزاء وفاقًا لألعمال اليت عملوها

  
َوَمْن ِيف اَألْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم  َمَواتِ َأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السَّ  

ا َلُه ِمْن َواْجلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمْن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهْن اللَُّه َفمَ 
  )18(ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاُء 

أن اهللا سبحانه يسجد له خاضًعا منقاًدا َمن يف السموات من املالئكة  -أيها النيب - تعلم أمل
وَمن يف األرض من املخلوقات والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب؟ وهللا 

يسجد طاعة واختيارًا كثري من الناس، وهم املؤمنون، وكثري من الناس حق عليه العذاب فهو 
إن اهللا يفعل يف خلقه ما يشاء َوْفَق . إنسان يهنه اهللا فليس له أحد يكرمه مهني، وأيُّ 

  .حكمته

  
ْم فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َهلُْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصبُّ ِمْن فـَْوِق   َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِيف َرِِّ

) 21(َوَهلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد ) 20(وِِْم َواْجلُُلوُد ُيْصَهُر ِبِه َما ِيف بُطُ ) 19(ُرُءوِسِهْم احلَِْميُم 
َها ِمْن َغمٍّ أُِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيِق    )22(ُكلََّما أَرَاُدوا َأْن َخيُْرُجوا ِمنـْ

م كل يدَّعي أنه حمقٌّ، فالذين كفروا , أهل اإلميان وأهل الكفر: هذان فريقان اختلفوا يف ر
احي م العذاب يف هيئة ثياب ُجعلت هلم من نار يـَْلَبسو فتشوي أجسادهم، وُيصبُّ , يط 

على رؤوسهم املاء املتناهي يف حره، ويَنزِل إىل أجوافهم فيذيب ما فيها، حىت ينُفذ إىل 
م املالئكة على رؤوسهم مبطارق من حديد كلما حاولوا . جلودهم فيشويها فتسقط، وتضر
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م-ر اخلروج من النا ذوقوا عذاب النار : وقيل هلم, أعيدوا للعذاب فيها -لشدة غمِّهم وكر
  .احملرق

  
َها ِمْن ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفي 

  )23(ُهْم ِفيَها َحرِيٌر َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤاً َولَِباسُ 

إن اهللا تعاىل يدخل أهل اإلميان والعمل الصاحل جنات نعيمها دائم، جتري ِمن حتت أشجارها 
ار، يـَُزيَّنون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ، ولباسهم املعتاد يف اجلنة احلرير رجاال ونساءً    .األ

  
  )24(ِإَىل ِصرَاِط احلَِْميِد َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمْن اْلَقْوِل َوُهُدوا  

من كلمة التوحيد وَمحْد اهللا والثناء عليه، ويف : لقد هداهم اهللا يف الدنيا إىل طيب القول
كما هداهم من قبل إىل طريق اإلسالم احملمود املوصل , اآلخرة إىل محده على حسن العاقبة

  .إىل اجلنة

  
ِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن سَ  

  )25(ِفيِه َواْلَباِدي َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإْحلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

غريهم من  وكذبوا مبا جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومينعون, إن الذين كفروا باهللا
" احلديبية"الدخول يف دين اهللا، ويصدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني يف عام 

هلم عذاب , الذي جعلناه جلميع املؤمنني، سواء املقيم فيه والقادم إليه, عن املسجد احلرام
ِذْقه ِمن عذاب نُ , أليم موجع، ومن يرد يف املسجد احلرام املْيَل عن احلق ظلًما فيَـْعِص اهللا فيه

  .أليم موجع

  
ْر بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني َواْلَقاِئِمنيَ   ِع َوِإْذ بـَوَّأْنَا ِإلبـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأْن ال ُتْشرِْك ِيب َشْيئًا َوَطهِّ  َوالرُّكَّ
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  )26(السُُّجوِد 

أناه له وقد كان غري مكان البيت، وهيَّ  -عليه السالم -إذ بـَيَّنا إلبراهيم  -أيها النيب - واذكر
معروف، وأمرناه ببنائه على تقوى من اهللا وتوحيده وتطهريه من الكفر والبدع والنجاسات ؛ 

  .والقائمني املصلني عنده, ليكون رحابًا للطائفني به

  
لَِيْشَهُدوا ) 27(َعِميٍق  َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  

ِيَمِة األَنـَْعاِم َفُكُلو  َها َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َ ا ِمنـْ
  )28(َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَري 

خمتلف أحواهلم مشاًة وركبانًا على   الناس بوجوب احلج عليهم يأتوك على - يا إبراهيم -وأعِلمْ 
، يأتني من كل )اخلفيف اللحم من السَّْري واألعمال ال من اهلُزال: (كل ضامر من اإلبل، وهو

م، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم، وتَكسُِّبهم : ليحضروا منافع هلم من; طريق بعيد مغفرة ذنو
م، وغري ذلك؛ وليذكروا اسم اهللا على َذْبح  ما يتقربون به من اإلبل والبقر والغنم يف يف جتارا

شكرًا هللا على نعمه، وهم مأمورون أن ; عاشر ذي احلجة وثالثة أيام بعده: أيام معيَّنة هي
  .يأكلوا ِمن هذه الذبائح استحبابًا، ويُطعموا منها الفقري الذي اشتد فقره

  
  )29(وَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق ُمثَّ لِيَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّ  

مث ليكمل احلجاج ما بقي عليهم من النُُّسك، بإحالهلم وخروجهم من إحرامهم، وذلك بإزالة 
م، وقص أظفارهم، وحلق شعرهم، وليوفوا مبا أوجبوه على  ما تراكم ِمن وسخ يف أبدا

قدمي، الذي أعتقه اهللا ِمن تسلُّط أنفسهم من احلج والعمرة واهلدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق ال
  .اجلبارين عليه، وهو الكعبة

  
ٌر َلُه ِعْنَد َربِِّه َوُأِحلَّْت َلُكْم األَنـَْعاُم ِإالَّ َما يـُتـَْلى  َعَلْيُكْم  َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ
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  )30(ْوَل الزُّوِر فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمْن اَألْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قَـ 

ذلك الذي أمر اهللا به ِمن قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت، هو ما أوجبه اهللا 
عليكم فعظِّموه، ومن يعظم حرمات اهللا، ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة هللا، فهو خري 

ما يتلى عليكم يف القرآن من وأحلَّ اهللا لكم َأْكَل األنعام إال ما حرَّمه في. له يف الدنيا واآلخرة
امليتة وغريها فاجتنبوه، ويف ذلك إبطال ما كانت العرب حترِّمه من بعض األنعام، وابتِعدوا عن 

  .القذارة اليت هي األوثان، وعن الكذب الذي هو االفرتاء على اهللا

  
َر ُمْشرِِكَني ِبِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه َفَكَأمنََّ   ُر أَْو تـَْهِوي ُحنَـَفاَء لِلَِّه َغيـْ ا َخرَّ ِمْن السََّماِء فـََتْخَطُفُه الطَّيـْ

  )31(ِبِه الرِّيُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق 

مستقيمني هللا على إخالص العمل له، مقبلني عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة، معرضني 
دى، ويف هالكه يف بـُْعده عن اهل -عما سواه بنبذ الشرك، فإنَّه من يشرك باهللا شيًئا، فمثله

كمثل   -وسقوطه من رفيع اإلميان بل حضيض الكفر، وختطُّف الشياطني له من كل جانب
فإما أن ختطفه الطري فتقطع أعضاءه، وإما أن تأخذه عاصفة شديدة : َمن سقط من السماء

  .من الريح، فتقذفه يف مكان بعيد

  
  )32(ْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها مِ  

ومن ميتثل أمر اهللا ويـَُعظِّم معامل الدين، . ذلك ما أمر اهللا به ِمن توحيده وإخالص العبادة له
ا، فهذا  ا واستسما ومنها أعمال احلج وأماكنه، والذبائح اليت ُتْذَبح فيه، وذلك باستحسا

  .شيتهالتعظيم ِمن أفعال أصحاب القلوب املتصفة بتقوى اهللا وخ

  
  )33(َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى ُمثَّ حمَِلَُّها ِإَىل اْلبَـْيِت اْلَعِتيِق  
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ا من الصوف واللنب والركوب، وغري ذلك مما ال يضرها  لكم يف هذه اهلدايا منافع تنتفعون 
  .إىل وقت ذحبها عند البيت العتيق، وهو احلرم كله

  
ِيَمِة األَنـَْعاِم فَِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َوِلُكلِّ أُمٍَّة جَ   َعْلَنا َمْنَسكًا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َ

  )34(فـََلُه َأْسِلُموا َوَبشِّْر اْلُمْخِبِتَني 

ولكل مجاعة مؤمنة سلفت، جعلنا هلا مناسك ِمَن الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك ليذكروا اسم 
إله واحد  -أيها الناس-فإهلكم . تعاىل عند ذبح ما رزقهم ِمن هذه األنعام ويشكروا لهاهللا 

م خبريَي  -أيها النيب -وبشِّر . هو اهللا فانقادوا ألمره وأمر رسوله املتواضعني اخلاضعني لر
  .الدنيا واآلخرة

  
َلى َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِم الصَّالِة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن عَ  

  )35(يـُْنِفُقوَن 

م إذا ذُِكر اهللا وحده خافوا عقابه م أ وَحِذروا , هؤالء املتواضعون اخلاشعون ِمن صفا
م بأس وشدة صربوا على ذلك مؤملني الثواب من اهللا عز وجل، وأدَّْوا  خمالفته، وإذا أصا

ة تامة، وهم مع ذلك ينفقون مما رزقهم اهللا يف الواجب عليهم ِمن زكاة ونفقة عيال، الصال
  .والنفقات املستحبة, ويف سبيل اهللا, وَمن َوَجَبْت عليهم نفقته

  
َها َصوَ   ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَليـْ افَّ فَِإَذا َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخيـْ

ْرنَاَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكرُ  َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّ وَن َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ
)36(  

ا إىل اهللا، لكم فيها أيها  -وجعلنا لكم َحنَْر الُبْدن من شعائر الدين وأعالمه؛ لتتقربوا 
. بسم اهللا: نافعها من األكل والصدقة والثواب واألجر، فقولوا عند ذحبهاخري يف م-املتقربون 
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وتـُْنَحر اإلبل واقفة قد ُصفَّْت ثالث من قوائمها وقـُيِّدت الرابعة، فإذا سقطت على األرض 
ا فقد حلَّ أكلها، فليأكل منها مقربوها تعبًدا ويُْطِعُموا منها القانع  وهو الفقري الذي - جنو

هكذا سخَّر اهللا الُبْدن لكم، لعلكم تشكرون , واملعرتَّ الذي يسأل حلاجته - ًفامل يسأل تعف
  .اهللا على تسخريها لكم

  
وا اللََّه َلْن يـََناَل اللََّه ُحلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم لُِتَكبـِّرُ  

  )37(َبشِّْر اْلُمْحِسِنَني َعَلى َما َهَداُكْم وَ 

لن ينال اَهللا ِمن حلوم هذه الذبائح وال من دمائها شيء، ولكن يناله اإلخالص فيها، وأن 
ا وجه اهللا وحده، كذلك ذللها لكم  ؛ لتعظموا اهللا، وتشكروا -أيها املتقربون-يكون القصد 

احملسنني بعبادة اهللا وحده  -أيها النيب -وبشِّر. له على ما هداكم من احلق، فإنه أهٌل لذلك
  .واحملسنني إىل خلقه بكل خري وفالح

  
  )38(ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر  

ألنه عز وجل ال حيب كل ; إن اهللا تعاىل يدفع عن املؤمنني عدوان الكفار، وكيد األشرار
  .نة ربه، جحود لنعمتهخوَّان ألما

  
  )39(أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر  

كان املسلمون يف أول أمرهم ممنوعني من قتال الكفار، مأمورين بالصرب على أذاهم، فلما (
، "املدينة"مهاجًرا إىل " مكة"من  بلغ أذى املشركني مداه وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم

أَِذَن اهللا للمسلمني يف القتال؛ بسبب ما وقع عليهم من الظلم ) وأصبح لإلسالم قوة
  .والعدوان، وإن اهللا تعاىل قادر على نصرهم وإذالل عدوِّهم
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ُه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربـَُّنا اللَّ  
َمْن  بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا َولََينُصَرنَّ اللَّهُ 

  )40(يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز 

م أسلموا وقالواالذين ُأجلئوا إىل اخلروج من د . ربنا اهللا وحده: يارهم، ال لشيء فعلوه إال أل
ولوال ما شرعه اهللا من َدْفع الظلم والباطل بالقتال َهلُزِم احلقُّ يف كل أمة وخلربت األرض، 

وُهدِّمت فيها أماكن العبادة من صوامع الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد 
ومن اجتهد يف نصرة دين اهللا، فإن . فيها، ويذكرون اسم اهللا فيها كثريًا املسلمني اليت يصلُّون
إن اهللا َلقوي ال يغاَلب، عزيز ال يرام، قد قهر اخلالئق وأخذ . اهللا ناصره على عدوه

  .بنواصيهم

  
اْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعْن اْلُمْنَكِر الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اَألْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِ  

  )41(َولِلَِّه َعاِقَبُة األُُموِر 

الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إْن مكَّنَّاهم يف األرض، واستخلفناهم فيها بإظهارهم على 
ا حبدودها، وأخرجوا زكاة أمواهلم إىل أهلها، وأمروا  عدوهم، أقاموا الصالة بأدائها يف أوقا

ى اهللا عنه ورسولهبكل ما أ وهللا . مر اهللا به ِمن حقوقه وحقوق عباده، ونـََهْوا عن كل ما 
  .وحده مصري األمور كلها، والعاقبة للتقوى

  
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوَمثُوُد   بُوَك فـََقْد َكذََّبْت قـَبـْ ) 43(َوقـَْوُم ِإبـْرَاِهيَم َوقـَْوُم ُلوٍط ) 42(َوِإْن ُيَكذِّ

  )44(َمْدَيَن وَُكذَِّب ُموَسى َفَأْمَلْيُت لِْلَكاِفرِيَن ُمثَّ َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكِري  َوَأْصَحابُ 

وعاد، ومثود، , فقد سبقهم يف تكذيب رسلهم قوم نوح -أيها الرسول -وإن يكذبك قومك
وكذَّب فرعون وقومه , الذين كذبوا شعيًبا" مدين"وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب 

موسى، فلم أعاجل هذه األمم بالعقوبة، بل أمهلتها، مث أخذُت كال منهم بالعذاب، فكيف  
م ِمن نعمة بالعذاب واهلالك؟   كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم، وتبديل ما كان 
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ٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد َفَكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِئْ  
)45(  

ا، وآبارها ال  فكثريًا من القرى الظاملة بكفرها أهلكنا أهلها، فديارهم مهدَّمة َخَلْت ِمن سكا
  .ُيستقى منها، وقصورها العالية املزخرفة مل تدفع عن أهلها سوء العذاب

  
َا فَِإنـََّها ال تـَْعَمى أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب   َا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ يـَْعِقُلوَن ِ

  )46(األَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر 

أفلم َيِسر املكذبون من قريش يف األرض ليشاهدوا آثار املهلكني، فيتفكروا بعقوهلم، فيعتربوا، 
ْهِلك هو ويسمعوا أخبارهم مساع تدبُّر ف

ُ
يتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصر، وإمنا العمى امل

  .عمى البصرية عن إدراك احلق واالعتبار

  
وَن َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن ُخيِْلَف اللَُّه َوْعَدُه َوِإنَّ يـَْومًا ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّ  
)47(  

م به لـمَّا  -لشدة جهلهم- كفار قريش  -أيها الرسول - ويستعجلك بالعذاب الذي أنذر
أصروا على الكفر، ولن خيلف اهللا ما وعدهم به من العذاب فال بدَّ من وقوعه، وقد عجَّل 

كألف   -وهو يوم القيامة -وإن يوًما من األيام عند اهللا ". بدر"هلم يف الدينا ذلك يف يوم 
  .سنة مما تـَُعدُّون من سين الدنيا

  
  )48(وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة أَْمَلْيُت َهلَا َوِهَي ظَاِلَمٌة ُمثَّ َأَخْذتـَُها َوِإَيلَّ اْلَمِصُري  

وكثري من القرى كانت ظاملة بإصرار أهلها على الكفر، فأمهلتهم ومل أعاجلهم بالعقوبة 
م بعذايب يف الدنيا، وإيلَّ مرجعهم بعد هالكهم، فأعذ ُ   .م مبا يستحقونفاغرتوا، مث أَخْذ
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َا أَنَا َلُكْم َنِذيٌر ُمِبٌني   فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة ) 49(ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ

  )51(َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم ) 50(َورِْزٌق َكِرٌمي 

فالذين آمنوا . يا أيها الناس ما أنا إال منذر لكم مبلِّغ عن اهللا رسالته:  - أيها الرسول  - قل 
م  م، وعملوا األعمال الصاحلة، هلم عند اهللا عفو عن ذنو باهللا ورسوله، واستقر ذلك يف قلو

ا ما صدر عنهم من معصية، ورزق حسن ال ينقطع وهو اجلنة والذين . ومغفرة يسرت 
دوا يف الكيد إلبطال آيات القرآن بالتكذيب مشاقني مغالبني، أولئك هم أهل النار اجته

ا ويبقون فيها أبًدا   .املوقدة، يدخلو

  
 َسُخ اللَُّه َماَوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـَيَـنْ  

  )52(يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

من رسول وال نيب إال إذا قرأ كتاب اهللا ألقى الشيطان  -أيها الرسول  -وما أرسلنا من قبلك
يف قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدَّ الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه، لكن اهللا يبطل كيد 

ال ختفى عليه , واهللا عليم مبا كان ويكون. لشيطان، فيزيل وساوسه، ويثبت آياته الواضحاتا
  .حكيم يف تقديره وأمره, خافية

  
َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنيَ    َلِفي لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ

  )53(بَِعيٍد ِشَقاٍق 

م شك ونفاق، ولقساة  وما كان هذا الفعل ِمَن الشيطان إال ليجعله اهللا اختبارًا للذين يف قلو
وإن الظاملني ِمن هؤالء وأولئك يف عداوة . القلوب من املشركني الذين ال يؤثـُِّر فيهم زجر

  .شديدة هللا ورسوله وخالٍف للحق بعيد عن الصواب
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َن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ اللََّه َهلَاِد الَِّذي َولِيَـْعَلَم الَِّذينَ  
  )54(آَمُنوا ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بني احلق والباطل أن القرآن الكرمي هو احلق النازل 
م،  من عند اهللا عليك أيها الرسول، ال شبهة فيه، وال سبيل للشيطان إليه، فيزداد به إميا

م وإن اهللا هلادي الذين آمنوا به وبرسوله إىل طريق احلق الواضح، وهو . وختضع له قلو
  .اإلسالم ينقذهم به من الضالل

  
ْأتِيَـُهْم السَّاَعُة بـَْغَتًة أَْو يَْأتِيَـُهْم َعَذاُب يـَْوٍم َعِقيٍم َوال يـَزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِمْريٍَة ِمْنُه َحىتَّ تَ  
)55(  

وال يزال الكافرون املكذبون يف شك مما جئتهم به من القرآن إىل أن تأتيهم الساعة فجأة، 
  .وهم على تكذيبهم، أو يأتيهم عذاب يوم ال خري فيه، وهو يوم القيامة

  
نَـُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم اْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ لِلَِّه   ) 56(َحيُْكُم بـَيـْ

بُوا بِآيَاتَِنا َفُأْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب ُمِهٌني    )57(َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

لك والسلطان يف هذا اليوم هللا وحده، وهو سبحانه يقضي بني املؤمنني والكافري
ُ
فالذين . نامل

والذين جحدوا . آمنوا باهللا ورسوله وعملوا األعمال الصاحلة، هلم النعيم الدائم يف اجلنات
وحدانية اهللا وكذبوا رسوله وأنكروا آيات القرآن، فأولئك هلم عذاب خيزيهم ويهينهم يف 

  .جهنم

  
ُر َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ قُِتُلوا أَْو َماتُوا لَ   يَـْرزُقـَنـَُّهْم اللَُّه رِْزقًا َحَسنًا َوِإنَّ اللََّه َهلَُو َخيـْ

  )58(الرَّازِِقَني 
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والذين خرجوا من ديارهم طلًبا لرضا اهللا، ونصرة لدينه، من قُتل منهم وهو جياهد الكفار، 
وإن اهللا ومن مات منهم ِمن غري قتال، َلريزقـَنَّهم اهللا اجلنة ونعيمها الذي ال ينقطع وال يزول، 

  .سبحانه وتعاىل هلو خري الرازقني

  
  )59(لَُيْدِخَلنـَُّهْم ُمْدَخًال يـَْرَضْونَُه َوِإنَّ اللََّه َلَعِليٌم َحِليٌم  

ْدخل الذي حيبونه وهو اجلنة
ُ
وإن اهللا َلعليم مبن خيرج يف سبيله، ومن خيرج . لُيدخلنَّهم اهللا امل

  .بالعقوبة طلًبا للدنيا، حليم عمن عصاه، فال يعاجلهم

  
  )60(َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِمبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُمثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر  

ذلك األمر الذي قصصنا عليك من إدخال املهاجرين اجلنة، ومن اعُتِدي عليه وظُلم فقد 
ه، وال حرج عليه، فإذا عاد اجلاين إىل إيذائه وبغى، فإن اهللا أُِذن له أن يقابل اجلاين مبثل فعلت

إن اهللا لعفٌو . إذ ال جيوز أن يـُْعَتدى عليه بسبب انتصافه لنفسه; ينصر املظلوم املعتدى عليه
م, غفور، يعفو عن املذنبني فال يعاجلهم بالعقوبة   .ويغفر ذنو

  
يٌع َبِصٌري َذِلَك بَِأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيَل ِيف ال    )61(نـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوَأنَّ اللََّه مسَِ

وِمن قدرته , ذلك الذي شرع لكم تلك األحكام العادلة هو احلق، وهو القادر على ما يشاء
أنه يدخل ما ينقص من ساعات الليل يف ساعات النهار، ويدخل ما انتقص من ساعات 

  .، وأن اهللا مسيع لكل صوت، بصري بكل فعل، ال خيفى عليه شيءالنهار يف ساعات الليل

  
  )62(ِبُري َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَ  
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ما يعبده املشركون من دونه ذلك بأن اهللا هو اإلله احلق الذي ال تنبغي العبادة إال له، وأن 
، وأن اهللا هو العليُّ على خلقه ذاتًا  من األصنام واألنداد هو الباطل الذي ال ينفع وال يضرُّ
  .وقدرًا وقهرًا، املتعايل عن األشباه واألنداد، الكبري يف ذاته وأمسائه فهو أكرب من كلِّ شيء

  
  )63(َماًء فـَُتْصِبُح اَألْرُض ُخمَْضرًَّة ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبٌري  َأَملْ تـََرى َأنَّ اللََّه أَنَزَل ِمْن السََّماءِ  

أن اهللا أنزل من السماء مطرًا، فتصبح األرض خمضرة مبا ينبت فيها من  -أيها النيب -أمل ترَ 
  .النبات؟ إن اهللا لطيف بعباده باستخراج النبات من األرض بذلك املاء، خبري مبصاحلهم

  
  )64(َوَما ِيف اَألْرِض َوِإنَّ اللََّه َهلَُو اْلَغِينُّ احلَِْميُد  السََّمَواتِ َلُه َما ِيف  

هللا سبحانه وتعاىل ما يف السموات واألرض خلًقا وملًكا وعبودية، كلٌّ حمتاج إىل تدبريه 
  .إن اهللا هلو الغين الذي ال حيتاج إىل شيء، احملمود يف كل حال. وإفضاله

  
َر َلُكْم َما ِيف اَألْرِض َواْلُفْلَك َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء َأْن َأملَْ تـََرى َأنَّ ا  للََّه َسخَّ

  )65(تـََقَع َعَلى اَألْرِض ِإالَّ بِِإْذنِِه ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم 

هائم والزروع والثمار واجلماد أمل تر أن اهللا تعاىل ذلَّل لكم ما يف األرض من الدواب والب
لركوبكم وطعامكم وكل منافعكم، كما ذلَّل لكم السفن جتري يف البحر بقدرته وأمره 

فتحملكم مع أمتعتكم إىل حيث تشاؤون من البالد واألماكن، وهو الذي ميسك السماء 
 فيحفظها؛ حىت ال تقع على األرض فيهلك َمن عليها إال بإذنه سبحانه بذلك؟ إن اهللا

  .بالناس لرؤوف رحيم فيما سخر هلم من هذه األشياء وغريها؛ تفضال منه عليهم

  
  )66(َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ِإنَّ اِإلنَساَن َلَكُفوٌر  
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وهو اهللا تعاىل الذي أحياكم بأن أوجدكم من العدم، مث مييتكم عند انقضاء أعماركم، مث 
إن اإلنسان َجلحود ملا ظهر من اآليات الدالة على . بالبعث حملاسبتكم على أعمالكم حيييكم

  .قدرة اهللا ووحدانيته

  
ى ِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكًا ُهْم نَاِسُكوُه َفال يـَُنازُِعنََّك ِيف اَألْمِر َوادُْع ِإَىل َربَِّك ِإنََّك َلَعَلى ُهدً  

  )67(ُمْسَتِقيٍم 

ا، فال ينازعنك لكل أمة من ا، فهم عاملون   -األمم املاضية جعلنا شريعة وعبادة أمرناهم 
, مشركو قريش يف شريعتك، وما أمرك اهللا به يف املناسك وأنواع العبادات كلها -أيها الرسول

  .إنك لعلى دين قومي، ال اعوجاج فيه, وادع إىل توحيد ربك وإخالص العبادة له واتباع أمره

  
  )68(اَدُلوَك فـَُقْل اللَُّه َأْعَلُم ِمبَا تـَْعَمُلوَن َوِإْن جَ  

اهللا أعلم مبا : وإن أصرُّوا على جمادلتك بالباطل فيما تدعوهم إليه فال جتادهلم، بل قل هلم
  .تعملونه من الكفر والتكذيب، فهم معاندون مكابرون

  
َنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنُتمْ     )69(ِفيِه َختَْتِلُفوَن  اللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ

ويف هذه . اهللا تعاىل حيكم بني املسلمني والكافرين يوم القيامة يف أمر اختالفهم يف الدين
  .اآلية أدب حسن يف الرد على َمن جادل تعنًتا واستكبارًا

  
اٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسٌري َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّماِء َواَألْرِض ِإنَّ َذِلَك ِيف ِكتَ  
)70(  
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أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض علماً كامال قد أثبته يف اللوح  -أيها النيب - أمل تعلم
  .احملفوظ؟ إن ذلك العلم أمر سهل على اهللا، الذي ال يعجزه شيء

  
ًا َوَما لَْيَس َهلُْم ِبِه ِعْلٌم َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن َنِصٍري َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَان 
)71(  

ويصر كفار قريش على الشرك باهللا مع ظهور بطالن ما هم عليه، فهم يعبدون آهلة، مل يـَْنزِل 
ا تصلح للعبادة، وال علم هلم فيما اختلقوه، وافرتوه على  يف كتاب ِمن كتب اهللا برهان بأ

فإذا جاء وقت احلساب يف اآلخرة فليس . هو أمر اتبعوا فيه آباَءهم بال دليلاهللا، وإمنا 
  .للمشركني ناصر ينصرهم، أو يدفع عنهم العذاب

  
ِذيَن َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت تـَْعِرُف ِيف ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر َيَكاُدوَن َيْسطُوَن بِالَّ  

ُلو  ْلَمِصُري َن َعَلْيِهْم آيَاتَِنا ُقْل أََفأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكْم النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس ايـَتـْ
)72(  

وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤالء املشركني ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم، 
م أيها -قل هلم . إىل اهللا تعاىل، ويتلون عليهم آياته يكادون يبطشون باملؤمنني الذين يدعو

أفال أخربكم مبا هو أشد كراهة إليكم من مساع احلق ورؤية الداعني إليه؟ النار : -الرسول
  .أعدَّها اهللا للكافرين يف اآلخرة، وبئس املكان الذي يصريون إليه

  
الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذبَابًا َوَلْو  يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ  

بَاُب َشْيئاً ال َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب  ُهْم الذُّ   )73(اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ

ا من دون اهللا إن األصنام واألندا: يا أيها الناس ُضِرب مثل فاستمعوا له وتدبروه د اليت تعبدو
لن تقدر جمتمعة على َخْلق ذبابة واحدة، فكيف خبلق ما هو أكرب؟ وال تقدر أن تستخلص 
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َضُعَف الطالب الذي : ما يسلبه الذباب منها، فهل بعد ذلك ِمن َعْجز؟ فهما ضعيفان مًعا
ب الذي هو وَضُعَف املطلو , هو املعبود من دون اهللا أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه

ذا اهلوان؟, الذباب، فكيف تـُتَّخذ هذه األصنام واألنداد آهلة   وهي 

  
  )74(َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز  

إذ جعلوا له شركاء، وهو القوي الذي خلق كل , هؤالء املشركون مل يعظِّموا اهللا حق تعظيمه
  .اَلبشيء، العزيز الذي ال يغ

  
يٌع َبِصٌري   يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم ) 75(اللَُّه َيْصَطِفي ِمْن اْلَمالِئَكِة ُرُسًال َوِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه مسَِ

  )76(َوَما َخْلَفُهْم َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع األُُموُر 

ن الناس رسال لتبليغ رساالته وخيتار م, اهللا سبحانه وتعاىل خيتار من املالئكة رسال إىل أنبيائه
. إىل اخللق، إن اهللا مسيع ألقوال عباده، بصري جبميع األشياء، ومبن خيتاره للرسالة ِمن خلقه

وهو سبحانه يعلم ما بني أيدي مالئكته ورسله من قبل أن خيلقهم، ويعلم ما هو كائن بعد 
  .وإىل اهللا وحده ترجع األمور. فنائهم

  
َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  يَا أَيـَُّها الَِّذينَ   ) 77(آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ

يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبِيُكْم  َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
ْم اْلُمْسِلمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاكُ 

النَِّصُري َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم 
)78(  

ين آمنوا باهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم اركعوا واسجدوا يف صالتكم، يا أيها الذ
لتفلحوا، وجاهدوا أنفسكم، وقوموا قياًما ; وافعلوا اخلري, واعبدوا ربكم وحده ال شريك له
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خملصني فيه , تامًّا بأمر اهللا، وادعوا اخللق إىل سبيله، وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم
وجل، مسلمني له قلوبكم وجوارحكم، هو اصطفاكم حلمل هذا الدين، وقد منَّ  النية هللا عز

, ليس فيها تضييق وال تشديد يف تكاليفها وأحكامها, عليكم بأن جعل شريعتكم مسحة
هذه امللة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم، وقد َمسَّاكم اهللا , كما كان يف بعض األمم قبلكم

ذا االختيار , املنزلة السابقةاملسلمني ِمن قبُل يف الكتب  ; ويف هذا القرآن، وقد اختصَّكم 
وتكونوا , ليكون خامت الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم شاهًدا عليكم بأنه بلَّغكم رسالة ربه

شهداء على األمم أن رسلهم قد بلَّغتهم مبا أخربكم اهللا به يف كتابه، فعليكم أن تعرفوا هلذه 
ا وشروطها, هاالنعمة قدرها، فتشكرو  , وحتافظوا على معامل دين اهللا بأداء الصالة بأركا
فهو نِْعَم املوىل ملن , وتتوكلوا عليه, وأن تلجؤوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل, وإخراج الزكاة املفروضة

  .ونعم النصري ملن استنصره, تواله
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  :اجلزء الثامن عشر 
  
  

  سورة المؤمنون -23

  
  )1(ِمُنوَن َقْد أَفْـَلَح اْلُمؤْ 

  .قد فاز املصدِّقون باهللا وبرسوله العاملون بشرعه

  
  )2(الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم َخاِشُعوَن  

م خاشعون م يف صال م أ م, الذين من صفا   .وتسكن جوارحهم, تـَْفرُُغ هلا قلو

  
  )3(َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  

  .ال خري فيه من األقوال واألفعالوالذين هم تاركون لكل ما 

  
  )4(َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن  

  .والذين هم ُمَطهِّرون لنفوسهم وأمواهلم بأداء زكاة أمواهلم على اختالف أجناسها

  
  )5(َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  
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  .واط وكل الفواحشوالذين هم لفروجهم حافظون مما حرَّم اهللا من الزىن والل

  
ُر َمُلوِمَني     )6(ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

م من اإلماء م أو ما ملكت أميا فال لوم عليهم وال حرج يف مجاعهن , إال على زوجا
ن   .ألن اهللا تعاىل أحلَّهن; واالستمتاع 

  
  )7(ِلَك َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَعاُدوَن َفَمْن ابـْتَـَغى َورَاَء ذَ  

وقد عرَّض نفسه , فمن طلب التمتع بغري زوجته أو أَمِته فهو من اجملاوزين احلالل إىل احلرام
  .لعقاب اهللا وسخطه

  
ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن     )8(َوالَِّذيَن ُهْم َألَمانَا

  .عهودهمموفُّون بكل , والذين هم حافظون لكل ما اؤمتنوا عليه

  
ِِْم ُحيَاِفظُوَن     )9(َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَوا

ا على هيئتها املشروعة م يف أوقا الواردة عن النيب , والذين هم يداومون على أداء صال
  .صلى اهللا عليه وسلم

  
  )10(أُْولَِئَك ُهْم اْلَوارِثُوَن  

  .هؤالء املؤمنون هم الوارثون اجلنة
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  )11(وَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن الَِّذيَن يَرِثُ  

  .ال ينقطع نعيمهم وال يزول, هم فيها خالدون, الذين يرثون أعلى منازل اجلنة وأوسطها

  
  )12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطٍني  

  .ولقد خلقنا آدم من طني مأخوذ من مجيع األرض

  
  )13(ًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطفَ  

م: مث خلقنا بنيه متناسلني ِمن نطفة فتستقر متمكنة يف , هي مين الرجال خترج من أصال
  .أرحام النساء

  
مًا ُمثَّ حلَْ  ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَامًا َفَكَسْونَا اْلِعظَامَ  

  )14(أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني 

قطعة حلم : فخلقنا العلقة بعد أربعني يوًما مضغة أي, دًما أمحر: مث خلقنا النطفة علقة أي
ر بنفخ مث أنشأناه خلًقا آخ, فكسونا العظام حلًما, فخلقنا املضغة اللينة عظاًما, َقْدر ما ُميْضغ

  .الذي أحسن كل شيء خلقه, فتبارك اهللا, الروح فيه

  
  )15(ُمثَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن  

  .مث إنكم أيها البشر بعد أطوار احلياة وانقضاء األعمار َلميتون

  
َعثُوَن     )16(ُمثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ
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  .عثون يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب واجلزاءمث إنكم بعد املوت وانقضاء الدنيا تـُبْ 

  
  )17(َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقُكْم َسْبَع َطرَاِئَق َوَما ُكنَّا َعْن اْخلَْلِق َغاِفِلَني  

فال نـُْغِفُل , وما كنا عن اخللق غافلني, ولقد خلقنا فوقكم سبع مسوات بعضها فوق بعض
  .وال ننساه, خملوقًا

  
  )18(ا ِمْن السََّماِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِيف اَألْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُروَن َوأَنَزْلنَ  

وإنـــا علـــى , وجعلنـــا األرض مســـتقرًا هلـــذا املـــاء, وأنزلنـــا مـــن الســـماء مـــاء بقـــدر حاجـــة اخلالئـــق
ديد ووعيد للظاملني. َذهاب باملاء املستقر َلقادرون   .ويف هذا 

  
َها تَْأُكُلوَن َفأَ     )19(نَشْأنَا َلُكْم ِبِه َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب َلُكْم ِفيَها فـََواِكُه َكِثريٌَة َوِمنـْ

ــذا املــاء لكــم بســاتني النخيــل واألعنــاب , لكــم فيهــا فواكــه كثــرية األنــواع واألشــكال, فأنشــأنا 
  .ومنها تأكلون

  
نَ     )20(اَء تـَْنُبُت بِالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلآلِكِلَني َوَشَجَرًة َختْرُُج ِمْن طُوِر َسيـْ

فيـدَّهن , يعصر منهـا الزيـت, "سيناء"وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون اليت خترج حول جبل طور 
  .ويؤتدم به

  
َا َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثريَ   َرًة ُنسِقيُكْم ِممَّا ِيف بُطُوِ َها تَْأُكُلوَن َوِإنَّ َلُكْم ِيف األَنـَْعاِم َلِعبـْ ٌة َوِمنـْ
)21(  
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ــا , يف اإلبــل والبقــر والغــنم َلعــربة تعتــربون خبلقهــا -أيهــا النــاس -وإن لكــم نســقيكم ممــا يف بطو
  .ومنها تأكلون, وحنومها, ولكم فيها منافع أخرى كثرية كالصوف واجللود, من اللنب

  
َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلوَن     )22(َوَعَليـْ

  .لسفن يف الرب والبحر ُحتَْملونوعلى اإلبل وا

  
رُُه أََفال تـَتـَّقُ     )23(وَن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحاً ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

لــيس لكــم مــن إلــه , اعبــدوا اهللا وحــده: بــدعوة التوحيــد فقــال هلــم, ولقــد أرســلنا نوًحــا إىل قومــه
  حق العبادة غريه جل وعال، فأخلصوا له العبادة، أفال ختشون عذابه؟يست

  
 َشاَء فـََقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُرِيُد َأْن يـَتَـَفضََّل َعَلْيُكْم َوَلوْ 

ََذا ِيف آبَائِ  ْعَنا ِ ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنٌَّة فـَتَـَربَُّصوا ِبِه ) 24(َنا اَألوَِّلَني اللَُّه ألَنَزَل َمالِئَكًة َما مسَِ
  )25(َحىتَّ ِحٍني 

وال يريـد بقولـه , إنه إنسان مثلكم ال يتميَّز عنكم بشيء: وقالوا لعامتهم, فكذَّبه أشراف قومه
مــا مسعنــا , ئكــةإال رئاســة وفضــال علــيكم، ولــو شــاء اهللا أن يرســل إلينــا رســوال ألرســله مــن املال

فـانتظروا حـىت , ومـا نـوح إال رجـل بـه َمـسٌّ مـن اجلنـون. مبثل هذا فيَمن سبقنا مـن آبـاء وأجـداد
  .فتسرتحيوا منه, أو ميوت, يُفيق، فيرتك دعوته

  
بُوِن     )26(قَاَل َربِّ انُصْرِين ِمبَا َكذَّ

  .سالتكبسبب تكذيبهم إياي فيما بلَّغتهم من ر ; رب انصرين على قومي: قال نوح
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َنا ِإلَْيِه َأْن اْصَنْع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر فَاْسُلكْ   ِفيَها ِمْن ُكلٍّ  َفَأْوَحيـْ
ُهْم َوال ُختَاِطْبِين ِيف الَّ  ِذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغَرُقوَن َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمنـْ

)27(  

وأنـت يف حفظنـا وكالءتنـا، فـإذا , فأوحينا إليه أن اصنع السفينة مبرأى منا وبأمرنا لـك ومعونتنـا
وهـو املكـان الـذي -جاء أمرنا بعذاب قومك بالغرق، وبدأ الطوفان، فنبع املاء بقوة مـن التنـور 

ليبقـى ; ْل يف السـفينة مـن كـل األحيـاء ذكـرًا وأنثـىفأدِخـ, عالمة على جميء العـذاب -خيبز فيه
وال تسألين جنـاة قومـك , النسل، وأدخل أهلك إال َمِن استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك

م مغرقـــون ال حمالـــة ويف هـــذه اآليـــة إثبـــات صـــفة العـــني هللا ســـبحانه مبـــا يليـــق بـــه . الظـــاملني، فـــإ
  .تعاىل دون تشبيه وال تكييف

  
َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فـَُقْل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َجنَّانَا ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني فَِإَذا اْستَـ  
)28(  

احلمــد هللا الــذي : فــإذا علــوت الســفينة مســتقرًا عليهــا أنــت ومــن معــك آمنــني مــن الغــرق، فقــل
  .جنَّانا من القوم الكافرين

  
ُر اْلُمنزِِلَني َوُقْل َربِّ أَنزِْلِين مُ   َزًال ُمَبارَكاً َوأَْنَت َخيـْ   )29(نـْ

ويف هـذا تعلـيم مـن اهللا عـز وجـل . رب يسِّر يل النـزول املبـارك اآلمـن، وأنـت خـري املنـزلني: وقل
  .لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا

  
  )30(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت َوِإْن ُكنَّا َلُمْبَتِلَني  

إهالك الكافرين َلدالالت واضحات على صدق رسل اهللا فيما جاؤوا به إن يف إجناء املؤمنني و 
م   .من اهللا، وإن كنا ملختربين األمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة 
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  )31(ُمثَّ أَنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرناً آَخرِيَن  

  .مث أنشأنا من بعد قوم نوح جيال آخر هم قوم عاد

  
رُُه أََفال تـَتـَُّقوَن َفَأْرَسْلَنا فِ   ُهْم َأْن اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ   )32(يِهْم َرُسوًال ِمنـْ

اعبدوا اهللا وحده ليس لكم معبـود : فأرسلنا فيهم رسوال منهم هو هود عليه السالم، فقال هلم
  حبق غريه، أفال ختافون عقابه إذا عبدمت غريه؟

  
نـَْيا َما َهَذا ِإالَّ َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قَـ   بُوا بِِلَقاِء اآلِخَرِة َوأَتْـَرفْـَناُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ ْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

  )33(َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يَْأُكُل ِممَّا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَن 

وأطغـاهم مـا أُنعـم , وأنكـروا احليـاة اآلخـرة, وقال األشراف والوجهاء من قومه الذين كفروا بـاهللا
مـــا هـــذا الـــذي يـــدعوكم إىل توحيـــد اهللا تعـــاىل إال بشـــر : بـــه علـــيهم يف الـــدنيا مـــن تـــرف العـــيش

  .ويشرب من جنس شرابكم, مثلكم يأكل من جنس طعامكم

  
  )34(َولَِئْن َأَطْعُتْم َبَشراً ِمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإذاً َخلَاِسُروَن  

  .رًدا مثلكم إنكم إًذا خلاسرون برتككم آهلتكم واتباعكم إياهولئن اتبعتم ف

  
  )35(أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنُتْم تـُرَاباً َوِعظَاماً أَنَُّكْم ُخمَْرُجوَن  

كيـــف ُتَصـــدِّقون مـــا يَِعـــدُكم بـــه مـــن أنكـــم إذا مـــتُّم، وصـــرمت ترابًـــا وعظاًمـــا مفتتـــة، ُختَْرجـــون مـــن 
  ؟قبوركم أحياء
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َهاَت َهيـَْهاَت ِلَما تُوَعُدوَن     )36(َهيـْ

  .بعيد حًقا ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم ُختَْرجون أحياء من قبوركم

  
ُعوِثَني   نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما َحنُْن ِمبَبـْ   )37(ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

ء منـــا وحييـــا األبنـــاء، ومـــا حنـــن مبخـــرجني أحيـــاء مـــرة مـــا حياتنـــا إال يف هـــذه الـــدنيا، ميـــوت اآلبـــا
  .أخرى

  
  )38(ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َوَما َحنُْن َلُه ِمبُْؤِمِنَني  

  .ولسنا مبصدقني ما قاله لنا, وما هذا الداعي لكم إىل اإلميان إال رجل اختلق على اهللا كذبًا

  
بُوِن قَاَل َربِّ انُصْرِين     )39( ِمبَا َكذَّ

  .فدعا رسوهلم ربه قائال رب انصرين عليهم بسبب تكذيبهم يل

  
  )40(قَاَل َعمَّا قَِليٍل لَُيْصِبُحنَّ نَاِدِمَني  

ـــادمني: وقـــال اهللا جميبًـــا لدعوتـــه ـــا قليـــل ليصـــبُحنَّ ن بعـــد زمـــن قريـــب سيصـــري هـــؤالء : أي, عمَّ
  .املكذبون نادمني

  
  )41(َحُة بِاحلَْقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبـُْعداً لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني َفَأَخَذتْـُهْم الصَّيْ  
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ـا، فمـاتوا مجيًعـا، وأصـبحوا كغثـاء  م صيحة شـديدة مـع ريـح، أهلكهـم اهللا  ومل يلبثوا أن جاء
فليحــــذر , الســــيل الــــذي يطفــــو علــــى املــــاء، فهالًكــــا هلــــؤالء الظــــاملني وبـُْعــــًدا هلــــم مــــن رمحــــة اهللا

م ما حل بسابقيهمالسا   .معون أن يكذبوا رسوهلم، فيحل 

  
  )42(ُمثَّ أَنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـُُروناً آَخرِيَن  

لــوط وشــعيب وأيــوب ويــونس : مث أنشــأنا مــن بعــد هــؤالء املكــذبني أممًــا وخالئــق آخــرين كــأقوام
  .صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

  
  )43(َوَما َيْسَتْأِخُروَن  َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها 

  .ما تتقدم أي أمة من هذه األمم املكذبة الوقت احملدد هلالكها، وال تتأخر عنه

  
بُوُه فَأَتْـبَـْعَنا بـَْعَضُهْم بـَْعضًا َوَجَعْلنَ   اُهْم ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمًَّة َرُسوُهلَا َكذَّ

  )44(ِلَقْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن َأَحاِديَث فـَبـُْعداً 

فأتبعنـــا , مث أرســـلنا رســـلنا إىل تلـــك األمـــم يتبـــع بعضـــهم بعًضـــا، كلمـــا دعـــا رســـول أمتـــه كـــذبوه
, بعضـهم بعًضــا بــاهلالك والــدمار، ومل يـَْبــَق إال أخبــار هالكهــم، وجعلناهــا أحاديــث ملــن بعــدهم

ا عربة، فهالًكا وُسْحًقا لقوم ال يصدقون الرسل وال يطي ميتخذو   .عو

  
ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا ) 45(ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني  

  )46(قـَْوماً َعاِلَني 

 العصا واليد واجلراد والُقمَّل والضفادع والدم: مث أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع وهي
, حجــًة بيِّنــة تقهــر القلــوب فتنقــاد هلــا قلــوب املــؤمنني, والطوفــان والســنون ونقــص مــن الثمــرات
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وأشــراف قومــه، فاســتكربوا " مصــر"أرســلنامها إىل فرعــون حــاكم , وتقــوم احلجــة علــى املعانــدين
  .عن اإلميان مبوسى وأخيه، وكانوا قوًما متطاولني على الناس قاهرين هلم بالظلم

  
  )47(ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقـَْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَن فـََقاُلوا أَنُـ  

  أنصدِّق فـَْرَدْين مثلنا، وقومهما من بين إسرائيل حتت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟: فقالوا

  
بُوُمهَا َفَكانُوا ِمْن اْلُمْهَلِكَني     )48(َفَكذَّ

  .يف البحرفكذبومها فيما جاءا به، فكانوا من املهلكني بالغرق 

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن     )49(َوَلَقْد آتـَيـْ

ا قومه إىل احلق   .ولقد آتينا موسى التوراة؛ ليهتدي 

  
  )50(َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويـَْناُمهَا ِإَىل َربـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعٍني  

ه عالمــة دالــة علــى قــدرتنا؛ إذ خلقنــاه مــن غــري أب، وجعلنــا هلمــا وجعلنــا عيســى بــن مــرمي وأمــ
مـــأوى يف مكـــان مرتفـــع مـــن األرض، متســـٍو لالســـتقرار عليـــه، فيـــه خصـــوبة ومـــاء جـــار ظـــاهر 

  .للعيون

  
  )51(يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلاً ِإينِّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم  

, إين مبـا تعملـون علـيم, ها الرسل كلوا من طيب الـرزق احلـالل، واعملـوا األعمـال الصـاحلةيا أي
وأتبـاعهم،  -عليهم السالم -واخلطاب يف اآلية عام للرسل. ال خيفى عليَّ شيء من أعمالكم
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ومنهـا , ويف اآلية دليل على أن أكل احلالل عون على العمل الصاحل، وأن عاقبة احلرام وخيمة
  .ءرد الدعا

  
  )52(َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاتـَُّقوِن  

وأنـا ربكـم فـاتقوين بامتثـال أوامـري , ديـن واحـد وهـو اإلسـالم -يا معشر األنبيـاء -وإنَّ دينكم
  .واجتناب زواجري

  
نَـُهْم زُبُراً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلدَ     )53(ْيِهْم َفرُِحوَن فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

فتفــرَّق األتبــاع يف الــدين إىل أحــزاب وشــيع، جعلــوا ديــنهم أديانًــا بعــدما أُمــروا باالجتمــاع، كــل 
ويف هـــذا حتـــذير مـــن التحـــزب . حـــزب معجـــب برأيـــه زاعـــم أنـــه علـــى احلـــق وغـــريه علـــى الباطـــل

  .والتفرق يف الدين

  
  )54(َفَذْرُهْم ِيف َغْمَرِِْم َحىتَّ ِحٍني  

م -أيها الرسول  -هم فاترك   .يف ضاللتهم وجهلهم باحلق إىل أن ينزل العذاب 

  
ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني   َا منُِدُّ َراِت َبل ال َيْشُعُروَن ) 55(َأَحيَْسُبوَن أَمنَّ   )56(ُنَسارُِع َهلُْم ِيف اْخلَيـْ

تعجيـــــُل خـــــٍري هلـــــم  أيظـــــن هـــــؤالء الكفـــــار أن مـــــا منـــــدُّهم بـــــه مـــــن أمـــــوال وأوالد يف الـــــدنيا هـــــو
  .ولكنهم ال حيُِسُّون بذلك, يستحقونه؟ إمنا نعجل هلم اخلري فتنة هلم واستدراًجا

  
ْم ُمْشِفُقوَن     )57(ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرِِّ



www.islamguiden.com 

 726

م مشفقون َوِجلون مما خوَّفهم اهللا تعاىل به   .إنَّ الذين هم من خشية ر

  
ْم يـُْؤِمُنوَن َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِت رَ   ِِّ)58(  

ا   .والذين هم يصدِّقون بآيات اهللا يف القرآن، ويعملون 

  
ْم ال ُيْشرُِكوَن     )59(َوالَِّذيَن ُهْم ِبَرِِّ

  .والذين هم خيلصون العبادة هللا وحده، وال يشركون به غريه

  
ْم رَاِجُعوَن َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آَتوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل     )60( َرِِّ

م خائفــة أال تُقبــل أعمــاهلم، وأال تنجــيهم مــن , والــذين جيتهــدون يف أعمــال اخلــري والــرب وقلــو
م إذا رجعوا إليه للحساب   .عذاب ر

  
َراِت َوُهْم َهلَا َساِبُقوَن     )61(أُْولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ

م املس, أولئك اجملتهدون يف الطاعة   .ارعة إىل كل عمل صاحل، وهم إىل اخلريات سابقوندأ

  
  )62(َوال ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َوَلَديـَْنا ِكَتاٌب يَنِطُق بِاحلَْقِّ َوُهْم ال يُْظَلُموَن  

وأعماهلم مسطورة عندنا يف كتاب إحصـاء , وال نكلف عبًدا من عبادنا إال مبا يسعه العمل به
  .املالئكة ينطق باحلق عليهم، وال يُْظلم أحد منهم األعمال الذي ترفعه

  
  )63(َبْل قـُُلوبـُُهْم ِيف َغْمَرٍة ِمْن َهَذا َوَهلُْم َأْعَماٌل ِمْن ُدوِن َذِلَك ُهْم َهلَا َعاِمُلوَن  
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لكن قلـوب الكفـار يف ضـالل غـامر عـن هـذا القـرآن ومـا فيـه، وهلـم مـع شـركهم أعمـال سـيئة، 
  .، فينالوا غضب اهللا وعقابهُميْهلهم اهللا ليعملوها

  
َرِفيِهْم بِاْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َجيَْأُروَن     )64(َحىتَّ ِإَذا َأَخْذنَا ُمتـْ

م يتضـــــرعون , حـــــىت إذا أخـــــذنا املرتفـــــني وأهـــــل البطـــــر مـــــنهم بعـــــذابنا إذا هـــــم يرفعـــــون أصـــــوا
  .مستغيثني

  
  )65(ال َجتَْأُروا اْليَـْوَم ِإنَُّكْم ِمنَّا ال تُنَصُروَن  

ال تصــرخوا، وال تســتغيثوا اليــوم، إنكــم ال تســتطيعون نصــر أنفســكم، وال ينصــركم : فيقــال هلــم
  .أحد من عذاب اهللا

  
  )66(َقْد َكاَنْت آيَاِيت تـُتـَْلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تَنِكُصوَن  

ــا، فكنــتم تنفــرون مــن مساعهــ ــا، قــد كانــت آيــات القــرآن تُقــرأ علــيكم؛ لتؤمنــوا  ا والتصــديق 
ا كما يفعل الناكص على عقبيه برجوعه إىل الوراء   .والعمل 

  
  )67(ُمْسَتْكِربِيَن بِِه َساِمراً تـَْهُجُروَن  

حنـن أهلــه ال : تقولــون, تفعلـون ذلـك مســتكربين علـى النـاس بغــري احلـق بســبب بيـت اهللا احلـرام
  .نـُْغَلب فيه، وتتسامرون حوله بالسيِّئ من القول

  
بـَُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما َملْ يَْأِت آبَاَءُهْم اَألوَِّلَني أَفَـ     )68(َلْم َيدَّ
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أفلم يتفكروا يف القرآن فيعرفوا صدقه، أم منعهم من اإلميان أنه جاءهم رسـول وكتـاب مل يـأت 
  أباءهم األولني مثله، فأنكروه وأعرضوا عنه؟

  
  )69(َلُه ُمنِكُروَن  أَْم َملْ يـَْعرُِفوا َرُسوَهلُْم فـَُهمْ  

أم مــنعهم مــن اتبــاع احلــق أن رســوهلم حممــًدا صــلى اهللا عليــه وســلم غــري معــروف عنــدهم، فهــم 
  منكرون له؟

  
  )70(أَْم يـَُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم بِاحلَْقِّ َوَأْكثـَُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن  

وأكثـرهم كـارهون , لقرآن والتوحيـد والـدين احلـقبل أحسبوه جمنونًا؟ لقد كَذبوا؛ فإمنا جـاءهم بـا
  .للحق حسًدا وبغًيا

  
َناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَهُ   ْم َعْن َوَلْو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدْت السََّمَواُت َواَألْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَيـْ

  )71(ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن 

ءهم لفسدت السموات واألرض وَمن فيهن، بل أتيناهم مبا فيـه ولو شرع اهللا هلم ما يوافق أهوا
  .عزهم وشرفهم، وهو القرآن، فهم عنه معرضون

  
ُر الرَّازِِقَني   ٌر َوُهَو َخيـْ   )72(أَْم َتْسَأُهلُْم َخْرجاً َفَخرَاُج َربَِّك َخيـْ

وا؟ مل تفعـل تسأهلم أجرًا على دعوتك هلـم فبخلـ -أيها الرسول  -بل أََمنعهم من اإلميان أنك 
ذلك، فـإن مـا عنـد اهللا مـن الثـواب والعطـاء خـري، وهـو خـري الـرازقني، فـال يَقـدر أحـد أن يَـرزق 

  .مثل رزقه سبحانه وتعاىل
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  )73(َوِإنََّك لََتْدُعوُهْم ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  

  .لتدعو قومك وغريهم إىل ديٍن قومي، وهو دين اإلسالم -أيها الرسول  -وإنك 

  
  )74(الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َعْن الصَِّراِط لََناِكُبوَن  َوِإنَّ  

وإن الــذين ال ُيَصــدِّقون بالبعــث واحلســاب، وال يعملــون هلمــا، عــن طريــق الــدين القــومي ملــائلون 
  .إىل غريه

  
  )75(ْعَمُهوَن َوَلْو َرِمحَْناُهْم وََكَشْفَنا َما ِِْم ِمْن ُضرٍّ َلَلجُّوا ِيف طُْغَياِِْم يَـ  

ون  ـــاد، يتحـــريَّ ـــم ِمـــن قحـــط وجـــوع لَتمـــادوا يف الكفـــر والعن ـــاهم وكشـــفنا عـــنهم مـــا  ولـــو رمحن
  .ويتخبطون

  
ْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن     )76(َوَلَقْد َأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرِِّ

م   .خاشعني عند نزوهلا وما دعوه, ولقد ابتليناهم بصنوف املصائب فما خضعوا لر

  
  )77(َحىتَّ ِإَذا فـََتْحَنا َعَلْيِهْم بَاباً َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن  

حىت إذا فتحنـا علـيهم بابًـا مـن العـذاب الشـديد يف اآلخـرة، إذا هـم فيـه آيسـون مـن كـل خـري، 
  .متحريون ال يدرون ما يصنعون

  
  )78(ْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواَألْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُروَن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َلكُ  
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وهو الذي أنشأ لكم السمع إلدراك املسموعات، واألبصار إلدراك املرئيات، واألفئـدة لتفقهـوا 
  .ومع ذلك فشكركم هلذه النعم املتوالية عليكم قليل ال يُْذَكر, ا

  
  )79(ْرِض َوِإلَْيِه ُحتَْشُروَن َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ِيف األَ  

وهو الذي خلق مجيع الناس يف األرض، وإليه ُحتشرون بعد مـوتكم، فيجـازيكم مبـا عملـتم مـن 
  .خري أو شر

  
  ) 80(َوُهَو الَِّذي ُحيِْي َوُميِيُت َوَلُه اْخِتالُف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر أََفال تـَْعِقُلوَن  

مـا, يت بعد احلياةوهو وحده الذي حييي من العدم، ومي أفـال , وله تعاقب الليل والنهـار وتفاو
  تعقلون قدرته ووحدانيته؟

  
  )81(َبْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَل اَألوَُّلوَن 

  .لكن الكفار مل يصدقوا بالبعث، بل ردَّدوا مقولة أسالفهم املنكرين

  
َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا  ُعوثُوَن  قَاُلوا أَِئَذا ِمتـْ   )82(َلَمبـْ

أإذا متنا وحتللت أجسامنا وعظامنـا يف تـراب األرض حنيـا مـرة ُأخـرى؟ هـذا ال يكـون وال : قالوا
  .يُتصور

  
  )83(َلَقْد ُوِعْدنَا َحنُْن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلَني  
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مــا هــذا إال , تقولــه لنــا يــا حممــد، فلــم نــره حقيقــة كمــا, لقــد قيــل هــذا الكــالم آلبائنــا مــن قبــل
  .أباطيل األولني

  
  )84(ُقْل ِلَمْن اَألْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  

  ملن هذه األرض وَمن فيها إن كان لديكم علم؟: قل هلم

  
  )85(َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفال َتذَكَُّروَن  

ــا هللا أال يكــون لكــم يف ذلــك تــذكُّر بأنــه : ، هــو خالقهــا ومالكهــا، قــل هلــمســيعرتفون حتًمــا بأ
  قادر على البعث والنشور؟

  
ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  ُقْل َمْن َربُّ السََّمَواتِ     )86(السَّ

  الذي هو أعظم املخلوقات وأعالها؟, قل َمن رب السموات السبع ورب العرش العظيم

  
  )87(ُقْل أََفال تـَتـَُّقوَن  َسيَـُقوُلوَن لِلَّهِ  

  أفال ختافون عذابه إذا عبدمت غريه؟: هو اهللا، فقل هلم: سيقولون حتًما

  
  )88(ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو جيُُِري َوال ُجيَاُر َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  

جيـري َمــِن اسـتجار بـه، وال يقــدر  َمـن مالـك كــل شـيء وَمـن بيــده خـزائن كـل شــيء، وَمـن: قـل 
أحــد أن ُجيــري وحيمــي َمــن أراد اهللا إهالكــه، وال يــدفع الشــر الــذي قــدَّره اهللا، إن كنــتم تعلمــون 

  ذلك؟
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  )89(َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل َفأَنَّا ُتْسَحُروَن  

حيـد كيـف تـذهب عقـولكم وُختْـَدعون وُتْصـرفون عـن تو : قل هلم, بأن ذلك كلَّه هللا: سيجيبون
  اهللا وطاعته، وتصديق أمر البعث والنشور؟

  
َناُهْم بِاحلَْقِّ َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن     )90(َبْل أَتـَيـْ

ـم َلكـاذبون يف  بل أتينا هؤالء املنكرين بـاحلق فيمـا أرسـلنا بـه حممـًدا صـلى اهللا عليـه وسـلم، وإ
  .شركهم وإنكارهم البعث

  
ا َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَلى َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َومَ  

  )91(بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن 

ألنـــه لـــو كـــان مثـــة أكثـــر ِمـــن معبـــود ; مل جيعـــل اهللا لنفســـه ولـــًدا، ومل يكـــن معـــه مـــن معبـــود آخـــر
بيــنهم مغالبــة كشــأن ملــوك الــدنيا، فيختــلُّ نظــام الكــون،  النفــرد كــل معبــود مبخلوقاتــه، ولكــان

  .تنزَّه اهللا سبحانه وتعاىل وتقدَّس عن وصفهم له بأن له شريًكا أو ولًدا

  
  )92(َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَتَـَعاَىل َعمَّا يُْشرُِكوَن  

  .شريك الذي يزعمونهو وحده يعلم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزَّه اهللا تعاىل عن ال

  
  )94(َربِّ َفال َجتَْعْلِين ِيف اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني ) 93(ُقْل َربِّ ِإمَّا تُرِيـَينِّ َما يُوَعُدوَن  
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لكـين مبـا : -أيها الرسول  -قل  ربِّ إما تريينِّ يف هؤالء املشركني ما َتعِـُدهم ِمـن عـذابك فـال 
علـــين يف القـــوم املشـــركني الظـــاملني، ولكـــن لكهـــم بـــه، وجنـــين مـــن عـــذابك وســـخطك، فـــال جت

  .اجعلين ممن رضيَت عنهم

  
  )95(َوِإنَّا َعَلى َأْن نُرَِيَك َما نَِعُدُهْم َلَقاِدُروَن  

  .وإننا َلقادرون على أن نريك ما نَِعُدهم من العذاب

  
  )96(اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا َيِصُفوَن  

بالقول أو الفعل فال تقـابلهم باإلسـاءة، ولكـن ادفـع  -أيها الرسول  -إذا أساء إليك أعداؤك 
م باإلحسان منـك إلـيهم، حنـن أعلـم مبـا يصـفه هـؤالء املشـركون مـن الشـرك والتكـذيب،  إساء

  .وسنجازيهم عليه أسوأ اجلزاء

  
  )98(َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُروِن ) 97(َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َمهَزَاِت الشََّياِطِني  

املغريــة علــى الباطــل , رب أســتجري بــك مــن إغــواء الشــياطني ووسوســتها: -أيهــا النــيب  -وقــل 
  .ِمن حضورهم يف شيء من أموري -يا رب -والفساد والصد عن احلق، وأستجري بك

  
  )99(وِن َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجعُ  

خيرب اهللا تعاىل عن حال احملتضر من الكافرين أو املفرطني يف أمره تعاىل، حـىت إذا أشـرف علـى 
  .رب ردُّوين إىل الدنيا: املوت، وشاهد ما أُِعدَّ له من العذاب قال

  
َعثُوَن َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن وَ   رَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
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)100(  

لــيس لــه ذلــك، فــال جيــاب إىل مــا طلــب وال . لعلــي أســتدرك مــا ضــيـَّْعُت مــن اإلميــان والطاعــة
فإمنــا هــي كلمــة هــو قائلهــا قــوال ال ينفعــه، وهــو فيــه غــري صــادق، فلــو ُردَّ إىل الــدنيا لعــاد . ُميَْهــل

ُي عنه، وسـيبقى املتوفـَّون يف احلـاجز والبَــْرزخ الـذي بـني الـدنيا واآلخـرة إىل يـوم البعـث  إىل ما 
  .والنشور

  
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوال يـََتَساَءُلوَن     )101(فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَنَساَب بـَيـْ

لَـك املكلَّـف يف 
َ
، وبُعِـَث النـاس مـن قبـورهم، فـال َتفـاُخَر "القـرن"فإذا كان يوم القيامة، ونفـخ امل

ا يف الدنيابا   .وال يسأل أحد أحًدا, ألنساب حينئذ كما كانوا يفتخرون 

  
  )102(َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن  

ا موازين أعماله عند احلساب، فأولئك هم الفائزون باجلنة   .فمن كثرت حسناته وثـَُقَلْت 

  
  )103(ِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخاِلُدوَن َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَ  

ومــن قـَلَّــْت حســناته يف امليــزان، ورجحــت ســيئاته، وأعظمهــا الشــرك، فأولئــك هــم الــذين خــابوا 
  .وخسروا أنفسهم، يف نار جهنم خالدون

  
  )104(تـَْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُوَن  

مَحتْرُق    .النار وجوههم، وهم فيها عابسون تـََقلََّصْت شفاههم، وبرزت أسنا
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بُوَن   َا ُتَكذِّ   )105(َأَملْ َتُكْن آيَاِيت تـُتـَْلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم ِ

ا تكذبون؟: يقال هلم   أمل تكن آيات القرآن تتلى عليكم يف الدنيا، فكنتم 

  
َنا ِشْقوَ     )106(تـَُنا وَُكنَّا قـَْوماً َضالَِّني قَاُلوا َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ

م قـالوا يـوم القيامـة ربنـا غلبـت علينـا لـذاتنا وأهواؤنـا املقـدَّرة علينـا يف : ملا بلَّغتهم رسلهم وأنذر
  .سابق علمك، وكنا يف فعلنا ضالني عن اهلدى

  
َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَاِلُموَن     )107(َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ

  .أخرجنا من النار، وأعدنا إىل الدنيا، فإن رجعنا إىل الضالل فإنا ظاملون نستحق العقوبةربنا 

  
  )108(قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن  

فــــانقطع عنــــد ذلــــك دعــــاؤهم . امكثــــوا يف النــــار أذالء وال ختــــاطبوين: قــــال اهللا عــــز وجــــل هلــــم
  .ورجاؤهم

  
ُر الرَّاِمحَِني ِإنَُّه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَبادِ     )109(ي يـَُقوُلوَن َربـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَْنَت َخيـْ

ربنا آمنا فاسرت ذنوبنا، وارمحنا، وأنت خـري : َيْدعون -وهم املؤمنون -إنه كان فريق من عبادي
  .الرامحني

  
ُهْم َتْضَحُكوَن فَاختََّْذُمتُوُهْم ِسْخرِيّاً َحىتَّ أَنَسوُْكْم ِذْكرِي َو     )110(ُكنُتْم ِمنـْ
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ــم حــىت نســيتم ذكــر اهللا فبقيــتم علــى تكــذيبكم، وقــد كنــتم تضــحكون , فاشـتغلتم باالســتهزاء 
  .منهم سخرية واستهزاء

  
  )111(ِإينِّ َجَزيـْتـُُهْم اْليَـْوَم ِمبَا َصبَـُروا أَنـَُّهْم ُهْم اْلَفائُِزوَن  

الفــوز باجلنــة؛ بســبب صــربهم علــى األذى وطاعــة إين جزيــت هــذا الفريــق مــن عبــادي املــؤمنني 
  .اهللا

  
  )112(قَاَل َكْم لَِبْثُتْم ِيف اَألْرِض َعَدَد ِسِنَني  

  كم بقيتم يف الدنيا من السنني؟ وكم ضيَّعتم فيها من طاعة اهللا؟: وُيْسأُل األشقياء يف النار

  
  )113(ادِّيَن قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوماً أَْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأْل اْلعَ  

بقينا فيها يوًما أو بعض يوم، فاسأل اُحلسَّاب الذين يعـدُّون : قالوا ِهلول املوقف وشدة العذاب
  .الشهور واأليام

  
  )114(قَاَل ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليًال َلْو أَنَُّكْم ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  

ة اهللا لفزمت باجلنة، لو كان عنـدكم علـم ما لبثتم إال وقًتا قليال لو صربمت فيه على طاع: قال هلم
م خالدين يف النار   .بذلك؛ وذلك ألن مدة مكثهم يف الدنيا قليلة جدا بالنسبة إىل طول مد

  
َنا ال تـُْرَجُعوَن   َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ   )115(أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ



www.islamguiden.com 

 737

ـي وال ثــواب وال عقـاب، وأنكــم ال, أمنـا خلقنــاكم مهملـني -أيهـا اخللــق -أفحسـبتم  أمــر وال 
  إلينا ال ترجعون يف اآلخرة للحساب واجلزاء؟

  
  )116(فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرِمي  

فتعــاىل اهللا امللــك املتصــرف يف كــل شــيء، الــذي هــو حــق، ووعــده حــق، ووعيــده حــق، وكــل 
ه حــق، وتـََقــدَّس عــن أن خيلــق شــيًئا عبثًــا أو ســفًها، ال إلــه غــريه ربُّ العــرِش الكــرِمي، شــيء منــ

  .الذي هو أعظم املخلوقات

  
َا ِحَسابُُه ِعْنَد َربِِّه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح اْلكَ   اِفُروَن َوَمْن َيدُْع َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر ال بـُْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإمنَّ
)117(  

مع اهللا الواحد إهلًا آخر، ال حجة له على استحقاقه العبادة، فإمنا جزاؤه على عمله  ومن يعبد
  .إنه ال فالح وال جناة للكافرين يوم القيامة. السيِّئ عند ربه يف اآلخرة

  
ُر الرَّاِمحَِني     )118(َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيـْ

نوب وارحـم؛ وأنـت خـري مـن رحـم ذا ذنـب، فقبـل توبتـه ربِّ جتاَوْز عن الذ: -أيها النيب -وقل
  .ومل يعاقبه على ذنبه

  
  

  سورة النــور -24

  
  )1(ُسورٌَة أَنَزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ِفيَها آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 
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ــــا العمــــل بأحكامهــــا, هــــذه ســــورة عظيمــــة مــــن القــــرآن أنزلناهــــا ــــ, وأوجبن ا فيهــــا دالالت وأنزلن
ا, ذه اآليات البينات -أيها املؤمنون -واضحات؛ لتتذكروا   .وتعملوا 

  
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم َِِما رَْأَفٌة ِيف ِديِن ال  لَِّه ِإْن  الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

  )2(ْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِنَني ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـ 

وثبــت يف , عقوبــُة كــل منهمــا مائــة جلــدة بالســوط, الزانيــة والــزاين اللــذان مل يســبق هلمــا الــزواج
مـا علـى تـرك العقوبـة أو ختفيفهـا. السنة مع هذا اجللد التغريب ملدة عـام , وال حتملكـم الرأفـة 

صـــدقني بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر عـــاملني بأحكـــام اإلســـالم، وليحضـــر العقوبـــَة عـــدد مـــن إن كنـــتم م
  .تشنيًعا وزجرًا وعظة واعتبارًا; املؤمنني

  
َعَلى  الزَّاِين ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم َذِلكَ  

  )3(َني اْلُمْؤِمنِ 

الزاين ال يرضى إال بنكاح زانيـة أو مشـركة ال تُِقـرُّ حبرمـة الـزىن، والزانيـة ال ترضـى إال بنكـاح زان 
ــرُّ حبرمــة الــزىن م ال يرضــون بــذلك، وُحــرِّم ذلــك , أو مشــرك ال يُِق أمــا العفيفــون والعفيفــات فــإ

وكــذلك حتــرمي , تــوبوهــذا دليــل صــريح علــى حتــرمي نكــاح الزانيــة حــىت ت. النكــاح علــى املــؤمنني
  .إنكاح الزاين حىت يتوب

  
ُلوا َهلُْم َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُمثَّ ملَْ يَْأتُوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة َوال تـَْقبَـ  

  )4(َشَهاَدًة أََبداً َوأُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن 

أنفًســا عفيفــة مــن النســاء والرجــال ِمــن دون أن يشــهد معهــم أربعــة  والــذين يتهمــون بالفاحشــة
وأولئـــك هـــم , وال تقبلـــوا هلـــم شـــهادة أبـــًدا, فاجلـــدوهم بالســـوط مثـــانني جلـــدة, شـــهود عـــدول

  .اخلارجون عن طاعة اهللا
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  )5(ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  

امه وأصلح عملهل   .ويقبل توبته, فإن اهللا يغفر ذنبه ويرمحه, كن َمن تاب وَندم ورجع عن ا

  
اٍت بِاللَِّه َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهادَ  

  )7(َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذِبَني ) 6(ِإنَُّه َلِمْن الصَّاِدِقَني 

م بـــالزىن ـــامهم هلـــنَّ إال أنفســـهم, والـــذين يرمـــون زوجـــا فعلـــى , ومل يكـــن هلـــم شـــهداء علـــى ا
أشـهد بـاهللا أين صـادق فيمـا رميتهـا بـه : الواحد منهم أن يشهد أمام القاضي أربع مـرات بقولـه

ويزيد يف الشهادة اخلامسة الدعوة على نفسـه باسـتحقاقه لعنـة اهللا إن كـان كاذبًـا يف , من الزىن
  .قوله

  
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمْن اْلَكاِذِبَني   َواْخلَاِمَسَة َأنَّ ) 8(َوَيْدرَُأ َعنـْ

َها ِإْن َكاَن ِمنْ    )9(الصَّاِدِقَني  َغَضَب اللَِّه َعَليـْ

وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزىن، وهي الرجم حىت املوت، وال يدفع عنهـا هـذه العقوبـة 
امـه هلـا بـالزىن، وتزيـد يف  إال أن تشهد يف مقابل شهادته أربع شـهادات بـاهللا إنـه لكـاذب يف ا

صـــادقًا ىف  الشـــهادة اخلامســـة الـــدعوة علـــى نفســـها باســـتحقاقها غضـــب اهللا، إن كـــان زوجهـــا
امه هلا، ويف هذه احلال يفرق بينهما   .ا

  
  )10(َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحِكيٌم  

ـــل اهللا علـــيكم ورمحتـــه ـــذا التشـــريع لـــألزواج والزوجـــات، ألحـــلَّ  -أيهـــا املؤمنـــون -ولـــوال تفضُّ
لـى نفسـه، وأن اهللا تـواب ملـن تـاب ِمـن عبـاده، حكـيم يف بالكاذب من املتالعنني ما دعا به ع

  .شرعه وتدبريه
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ٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمنْـ   ُهْم ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َحتَْسُبوُه َشرّاً َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ

َرُه ِمنْـ    )11(ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم َما اْكَتَسَب ِمْن اِإلمثِْ َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـْ

ـــام أم املـــؤمنني عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا بالفاحشـــة،  إن الـــذين جـــاؤوا بأشـــنع الكـــذب، وهـــو ا
بـل هـو خـري لكـم، ملـا , ال حتسـبوا قـوهلم شـرًّا لكـم -معشر املسـلمني -مجاعة منتسبون إليكم 

الدرجات، وتكفـري السـيئات،  ورفع, تضمن ذلك ِمن تربئة أم املؤمنني ونزاهتها والتنويه بذكرها
لكل فرد تكلم باإلفك جزاء فعله مـن الـذنب، والـذي حتمَّـل معظمـه، وهـو . ومتحيص املؤمنني

لـه عـذاب عظـيم يف اآلخـرة، وهـو اخللـود  -لعنـه اهللا -عبد اهللا بن ُأيبِّ بن سـلول كبـري املنـافقني
  .يف الدرك األسفل من النار

  
ْعُتُموُه َظنَّ     )12(اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخْرياً َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبٌني َلْوال ِإْذ مسَِ

هال ظن املؤمنون واملؤمنات بعضهم ببعض خـريًا عنـد مسـاعهم ذلـك اإلفـك، وهـو السـالمة ممـا 
  .هذا كذب ظاهر على عائشة رضي اهللا عنها: رموا به، وقالوا

  
  )13(ْربـََعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َملْ يَْأتُوا بِالشَُّهَداِء َفُأْولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهْم اْلَكاِذبُوَن َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه بِأَ  

هــــال أتــــى القــــاذفون بأربعــــة شــــهود عــــدول علــــى قــــوهلم، فحــــني مل يفعلــــوا ذلــــك فأولئــــك هــــم 
  .الكاذبون عند اهللا

  
نـَْيا َواآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِيف َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه ِيف ال  دُّ
)14(  

ـــل  ولـــوال َفْضـــُل اهللا علـــيكم ورمحتـــه لكـــم حبيـــث مشلكـــم إحســـانه يف ديـــنكم ودنيـــاكم فلـــم يعجِّ
  .ألصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم, عقوبتكم، وتاب على َمن تاب منكم
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َنِتُكْم َوتـَُقولُوَن بَِأفْـَواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَحتَْسُبونَُه َهيِّنًا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه ِإْذ تـََلقَّْونَُه بِأَْلسِ  

  )15(َعِظيٌم 

حـــني تتلقفـــون اإلفـــك وتتناقلونـــه بـــأفواهكم، وهـــو قـــول باطـــل، ولـــيس عنـــدكم بـــه علـــم، ومهـــا 
. ك شــيًئا هيـًِّنــا، وهــو عنــد اهللا عظــيمالــتكلم بالباطــل، والقــول بــال علــم، وتظنــون ذلــ: حمظــوران

  .ويف هذا زجر بليغ عن التهاون يف إشاعة الباطل

  
ََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم   ْعُتُموُه قـُْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نـََتَكلََّم ِ   )16(َوَلْوال ِإْذ مسَِ

ذ: وهال قلتم عند مساعكم إياه ِمن قـول  -يارب  -تنزيًها لك , ا الكذبما حيَِلُّ لنا الكالم 
ذلك على زوجة رسـولك حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، فهـو كـذب عظـيم يف الـوزر واسـتحقاق 

  .الذنب

  
  )17(يَِعُظُكْم اللَُّه َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبداً ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني  

ام الكاذب، إن كنتم مؤمنني به يذكِّركم اهللا وينهاكم أن تعودوا أبًدا ملثل هذا الفعل   .من اال

  
ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم     )18(َويـُبَـنيِّ

ويبني اهللا لكم اآليات املشتملة على األحكام الشرعية واملواعظ، واهللا عليم بأفعـالكم، حكـيم 
  .يف شرعه وتدبريه

  
نـَْيا َواآلِخَرِة َواللَُّه ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع الْ   َفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ

  )19(يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 
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إن الــذين حيبــون شــيوع الفاحشــة يف املســلمني مــن َقــْذف بــالزىن أو أي قــول ســيِّئ هلــم عــذاب 
وهلـم يف اآلخـرة عـذاب النـار إن , الباليـا الدنيويـة أليم يف الـدنيا بإقامـة احلـد علـيهم، وغـريه مـن

م -وحده -مل يتوبوا، واهللا ويعلم مصاحل عباده، وعواقب األمور، وأنـتم ال تعلمـون , يعلم كذ
  .ذلك

  
  )20(َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ اللََّه َرُءوٌف َرِحيٌم  

مولوال َفْضُل اهللا على َمن وقع  وأن اهللا يرحم عباده املـؤمنني رمحـة , يف حديث اإلفك ورمحته 
ملــــا بــــنيَّ هــــذه األحكــــام واملــــواعظ، وَلعاجــــل َمــــن خــــالف أمــــره , واســــعة يف عــــاجلهم وآجلهــــم

  .بالعقوبة

  
ِن فَِإنَُّه يَْأُمُر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يـَتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَا 

اللََّه يـُزَكِّي  بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً َوَلِكنَّ 
يٌع َعِليٌم    )21(َمْن َيَشاُء َواللَُّه مسَِ

ال تسـلكوا طـرق الشـيطان، وَمـن يسـلك طـرق يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشـرعه 
ـم مـا َطُهـَر  ا، ولوال َفْضُل اهللا على املؤمنني ورمحته  الشيطان فإنه يأمره بقبيح األفعال ومنكرا

واهللا مسيــع ألقــوالكم، . يطهــر مــن يشــاء -بفضــله -مــنهم أحــد أبــًدا ِمــن دنــس ذنبــه، ولكــن اهللا
  .عليم بنياتكم وأفعالكم

  
ْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤتُوا أُْوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل َوال يَْأَتِل أُ  

  )22(اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

ــَعة يف املــال علــى تــرك صــلة أقربــائهم الفقــراء واحملتــاجني  وال حيلــف أهــل الفضــل يف الــدين والسَّ
م، وال يعــاقبوهم, واملهــاجرين، ومــنعهم النفقــة؛ بســبب ذنــب فعلــوه أال . وْليتجــاوزوا عــن إســاء
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ــم. حتبــون أن يتجــاوز اهللا عــنكم؟ فتجــاوزوا عــنهم ويف هــذا احلــثُّ . واهللا غفــور لعبــاده، رحــيم 
  .ل باإلساءةعلى العفو والصفح، ولو قوب

  
نـَْيا َواآلِخَرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعظِ   يٌم ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف الدُّ
)23(  

ن، مطرودون  إن الذين يقذفون بالزىن العفيفات الغافالت املؤمنات الاليت مل خيطر ذلك بقلو
ويف هــذه اآليــة دليــل علــى  . وهلــم عــذاب عظــيم يف نــار جهــنم, ا واآلخــرةمــن رمحــة اهللا يف الــدني

م زوجة من زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم بسوء ، أو ا   .كفر من سبَّ

  
  )24(يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

وم تشـهد علـيهم ألسـنتهم مبـا نطقـت، وتـتكلم أيـديهم وأرجلهـم مبـا ذلك العذاب يوم القيامة يـ
  .عملت

  
  )25(يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهْم اللَُّه ِدينَـُهْم احلَْقَّ َويـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ اْلُمِبُني  

يف هـــذا اليـــوم يـــوفيهم اهللا جـــزاءهم كـــامال علـــى أعمـــاهلم بالعـــدل، ويعلمـــون يف ذلـــك املوقـــف 
ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منـه حـق، , لعظيم أن اهللا هو احلق املبني الذي هو حقا

  .الذي ال يظلم أحًدا مثقال ذرة

  
لَِئَك ُمبَـرَُّءوَن اْخلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثَني َواْخلَِبيثُوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبَني َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت أُوْ  

  )26(ِممَّا يـَُقوُلوَن َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرٌمي 
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وكل طيِّب مـن , كل خبيث من الرجال والنساء واألقوال واألفعال مناسب للخبيث وموافق له
والطيبـون والطيبـات مـربؤون ممـا , الرجال والنساء واألقوال واألفعـال مناسـب للطيـب وموافـق لـه

  .من اهللا مغفرة تستغرق الذنوب، ورزق كرمي يف اجلنة يرميهم به اخلبيثون من السوء، هلم

  
َر بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها   َذِلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن    )27(َخيـْ

ورســوله وعملــوا بشــرعه، ال تــدخلوا بيوتًــا غــري بيــوتكم حــىت تســتأذنوا  يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا
الســـالم علـــيكم أأدخـــل؟ ذلكـــم : أهلهـــا يف الـــدخول وتســـلموا علـــيهم وصـــيغة ذلـــك مـــن الســـنة

  .أوامر اهللا، فتطيعوه -بفعلكم له -االستئذان خري لكم ؛ لعلكم تتذكرون

  
وَها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم َوِإْن ِقيَل َلُكْم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو أَزَْكى فَِإْن ملَْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحداً َفال َتْدُخلُ  

  )28(َلُكْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم 

فإن مل جتدوا يف بيوت اآلخرين أحـًدا فـال تـدخلوها حـىت يوجـد َمـن يـأذن لكـم، فـإن مل يـأذن، 
ـــوا: بـــل قـــال لكـــم فـــإن الرجـــوع عندئـــذ أطهـــر لكـــم؛ ألن لإلنســـان , ارجعـــوا فـــارجعوا، وال تُلحُّ

  .واهللا مبا تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله. أحواال يكره اطالع أحد عليها

  
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن   َوَما لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

  )29( َتْكُتُمونَ 

م بـل , لكن ال حرج عليكم أن تدخلوا بغري استئذان بيوتًا ليست خمصصـة لسـكىن أنـاس بـذا
َعـدَّة صـدقة البـن السـبيل يف طـرق املسـافرين وغريهـا مـن 

ُ
ا َمـن حيتـاج إليهـا كـالبيوت امل ليتمتع 

لظــاهرة واهللا يعلــم أحــوالكم ا. ففيهــا منــافع وحاجــة ملــن يــدخلها، ويف االســتئذان مشــقة, املرافــق
  .واخلفية
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َيْصنَـُعوَن ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا  
)30(  

ـــا ال حيـــلُّ هلـــم مـــن النســـاء والعـــورات،  -أيهـــا النـــيب  -قـــل  للمـــؤمنني يـَُغضُّـــوا ِمـــن أبصـــارهم عمَّ
ــا َحــرَّم اهللا مــن الــزىن واللــواط، وكشــف العــورات، وحنــو ذلــك، ذلــك أطهــر وحيفظــوا  فــروجهم عمَّ

  .إن اهللا خبري مبا يصنعون فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. هلم

  
َها َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما ظَ   َهَر ِمنـْ

اِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَ 
ِِنَّ َأوْ  ِِنَّ َأْو َبِين ِإْخَوا ِِنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ أَْو َما  أَبـَْنائِِهنَّ أَْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَوا َبِين َأَخَوا

َعَلى َعْورَاِت  َمَلَكْت أَْميَانـُُهنَّ أَْو التَّاِبِعَني َغْريِ أُْوِيل اِإلْربَِة ِمْن الرَِّجاِل أَْو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا
يعًا أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن النَِّساِء َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما ُخيْفِ  َني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ

  )31(َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 

ـا  ـا ال حيـلُّ هلـن مـن العـورات، وحيفظـن فـروجهن عمَّ وقل للمؤمنات يغضضـن مـن أبصـارهن عمَّ
يــاب الظــاهرة الــيت جــرت َحــرَّم اهللا، وال يُظهــرن زينــتهن للرجــال، بــل جيتهــدن يف إخفائهــا إال الث

ــا، وليلقــني بأغطيــة رؤوســهن علــى  العــادة بلُْبســها، إذا مل يكــن يف ذلــك مــا يــدعو إىل الفتنــة 
فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمـل سـرتهن، وال يُْظِهـْرَن الزينـة اخلفيـة إال ألزواجهـن 

لســـاعدين يبـــاح وبعضـــها، كالوجـــه، والعنـــق، واليـــدين، وا. ؛ إذ يـــرون مـــنهن مـــا ال يـــرى غـــريهم
ن أو  ن أو أبنــاء إخــوا رؤيتــه آلبــائهن أو آبــاء أزواجهــن أو أبنــائهن أو أبنــاء أزواجهــن أو إخــوا

ن أو نسـائهن املسـلمات دون الكـافرات أو مـا ملكـن ِمـَن العبيـد، أو التـابعني مـن , أبناء أخوا
غـــريهم للطعـــام  الرجـــال الـــذين ال غـــرض وال حاجـــة هلـــم يف النســـاء، مثـــل البـُْلـــه الـــذين يتبعـــون

والشراب فحسب، أو األطفـال الصـغار الـذين لـيس هلـم علـم بـأمور عـورات النسـاء، ومل توجـد 
فــيهم الشــهوة بعــد، وال يضــرب النســاء عنــد َســْريهن بــأرجلهن لُيْســِمْعن صــوت مــا خفــي مــن 

إىل طاعـــة اهللا فيمـــا أمـــركم بـــه مـــن هـــذه  -أيهـــا املؤمنـــون -زينـــتهن كاخللخـــال وحنـــوه، وارجعـــوا
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ــــة مــــن األخــــالق الصــــ ــــه أهــــل اجلاهلي ــــدة، واتركــــوا مــــا كــــان علي ــــة واألخــــالق احلمي فات اجلميل
  .والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا خبريي الدنيا واآلخرة

  
 نْ َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهْم اللَُّه مِ  

  )32(َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

َمن ال زوج له من األحرار واحلرائر والصاحلني ِمن عبيدكم وجواريكم،  -أيها املؤمنون -وزوِّجوا
واهللا واســع كثــري اخلــري عظــيم . إن يكــن الراغــب يف الــزواج للعفــة فقــريًا يغنــه اهللا مــن واســع رزقــه

  .الفضل، عليم بأحوال عباده

  
تَـْعِفْف الَِّذيَن ال جيَُِدوَن ِنَكاحًا َحىتَّ يـُْغِنيَـُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوالَِّذيَن يـَْبتَـُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َوْلَيسْ  

ا رُِهو َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْريًا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْم َوال ُتكْ 
نـَْيا َوَمْن ُيْكرِهُّنَّ فَِإنَّ  اللََّه ِمْن بـَْعِد  فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن َحتَصُّنًا لَِتْبتَـُغوا َعَرَض اْحلََياِة الدُّ

  )33(ِإْكرَاِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيٌم 

ـا َحـرََّم اهللا  حـىت يغنـيهم اهللا مـن والذين ال يستطيعون الـزواج لفقـرهم أو غـريه فليطلبـوا العفـة عمَّ
والذين يريدون أن يتحرروا من العبيد واإلمـاء مبكاتبـة أسـيادهم علـى . وييسر هلم الزواج, فضله

ِمــن : بعــض املــال يؤدونــه إلــيهم، فعلــى مــالكيهم أن يكــاتبوهم علــى ذلــك إن علمــوا فــيهم خــريًا
ال أو أن حيطـوا رشد وقدرة على الكسب وصالح يف الدين، وعليهم أن يعطـوهم شـيًئا مـن املـ

وال جيوز لكم إكراه جواريكم على الزىن طلًبا للمـال، وكيـف يقـع مـنكم . عنهم مما ُكوتبوا عليه
ا؟ ويف هذا غاية التشنيع لفعلهم القبيح ومن يكـرههنَّ علـى . ذلك وهن يُرِْدن العفة وأنتم تأبو

ن، واإلمث عل   .ى َمن أْكرههنالزىن فإن اهللا تعاىل من بعد إكراههن غفور هلن رحيم 

  
  )34( َوَلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم آيَاٍت ُمبَـيـَِّناٍت َوَمَثًال ِمْن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ  
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ومـثال مـن أخبـار , آيات القرآن دالالت واضحات على احلق -أيها الناس -ولقد أنزلنا إليكم
, نهم والكــافرين، ومــا جــرى هلــم وعلــيهم مــا يكــون مــثال وعــربة لكــماألمــم الســابقة املــؤمنني مــ

ا من يتقي اهللا وَحيَْذُر عذابه   .وموعظة يتعظ 

  
َواَألْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِيف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة   اللَُّه نُوُر السََّمَواتِ  

يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة َزيـُْتونٍِة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ  َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ 
ِبُكلِّ َمتَْسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اَألْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه 

  )35(َعِليٌم  َشْيءٍ 

نـور، وحجابـه  -سـبحانه -اهللا نور السموات واألرض يدبر األمر فيهمـا ويهـدي أهلهمـا، فهـو
نــور، بــه اســتنارت الســموات واألرض ومــا فيهمــا، وكتــاب اهللا وهدايتــه نــور منــه ســبحانه، فلــوال 

وهــو اإلميــان , مثــل نــوره الــذي يهــدي إليــه. نــوره تعــاىل لرتاكمــت الظلمــات بعضــها فــوق بعــض
وهــي الُكــوَّة يف احلــائط غــري النافــذة، فيهــا مصــباح، حيــث , والقــرآن يف قلــب املــؤمن كمشــكاة

ــا  كوكــب   -لصــفائها-جتمــع الكــوَّة نــور املصــباح فــال يتفــرق، وذلــك املصــباح يف زجاجــة، كأ
مضيء كالدُّر، يوَقد املصباح من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، ال شرقية فقط، فال 

مس آخــــر النهــــار، وال غربيــــة فقــــط فــــال تصــــيبها الشــــمس أول النهــــار، بــــل هــــي تصــــيبها الشــــ
يضــيء  -لصــفائه-متوســطة يف مكــان مــن األرض ال إىل الشــرق وال إىل الغــرب، يكــاد زيتهــا 

من نفسه قبل أن متسه النار، فإذا َمسَّْته النار أضاء إضاءة بليغة، نـور علـى نـور، فهـو نـور مـن 
واهللا . ال النـــار، فـــذلك مثـــل اهلـــدى يضـــيء يف قلـــب املـــؤمنإشـــراق الزيـــت علـــى نـــور مـــن إشـــع

. يهــدي ويوفــق التبــاع القــرآن َمــن يشــاء، ويضــرب األمثــال للنــاس؛ ليعقلــوا عنــه أمثالــه وحكمــه
  .ال خيفى عليه شيء, واهللا بكل شيء عليم

  
  )36(يَها بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَُّه َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه فِ  
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ا وبناؤهــا، ويـُـْذكر فيهــا امســه بــتالوة كتابــه  هــذا النــور املضــيء يف مســاجد أََمــَر اهللا أن يـُْرفــع شــأ
  .والتسبيح والتهليل، وغري ذلك من أنواع الذكر، ُيصلِّي فيها هللا يف الصباح واملساء

  
َعْن ِذْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَافُوَن يـَْومًا تـَتَـَقلَُّب رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوال بـَْيٌع  

  )37(ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر 

خيـافون , رجال ال تشغلهم جتارة وال بيع عـن ِذْكـِر اهللا، وإقـام الصـالة، وإيتـاء الزكـاة ملسـتحقيها
 الرجـاء يف النجـاة واخلـوف مـن اهلـالك، وتتقلـب فيـه يوم القيامـة الـذي تتقلـب فيـه القلـوب بـني

  األبصار تنظر إىل أي مصري تكون؟

  
  )38(لَِيْجزِيـَُهْم اللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب  

مليعطــيهم اهللا ثــواب أحســن أعمــاهلم، ويزيــدهم مــن فضــله  واهللا يــرزق َمــن . مبضــاعفة حســنا
  .يشاء بغري حساب، بل يعطيه ِمَن األجر ما ال يبلغه عمله، وبال عدٍّ وال كيل

  
َوَوَجَد  َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً  

  )39(ُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َواللَُّه َسرِيُع احلَِْساِب اللََّه ِعْندَ 

بوا رســله، أعمــاهلم الــيت ظنوهــا نافعــة هلــم يف اآلخــرة، كصــلة األرحــام  م وكــذَّ والــذين كفــروا بــر
وفك األسرى وغريها، كسراب، وهو ما يشاَهد كاملاء علـى األرض املسـتوية يف الظهـرية، يظنـه 

فـإذا كـان يـوم القيامـة مل , فالكافر يظن أن أعمالـه تنفعـه. ده ماءالعطشان ماء، فإذا أتاه مل جي
واهللا ســـريع . جيـــد هلـــا ثوابًـــا، ووجـــد اهللا ســـبحانه وتعـــاىل لـــه باملرصـــاد فوفَّـــاه جـــزاء عملـــه كـــامال

  .احلساب، فال يستبطئ اجلاهلون ذلك الوعد، فإنه ال بدَّ ِمن إتيانه

  
َشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق َأْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ يـَغْ  
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  )40(بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج َيَدُه َملْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمْن َملْ َجيَْعْل اللَُّه َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُوٍر 

املوج موج آخر، وِمـن فوقـه  من فوق, أو تكون أعماهلم مثل ظلمات يف حبر عميق يعلوه موج
ســحاب كثيــف، ظلمــات شــديدة بعضــها فــوق بعــض، إذا أخــرج النــاظر يــده مل يقــارب رؤيتهــا 

ومـن . من شدة الظلمات، فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضـالل وفسـاد األعمـال
  .مل جيعل اهللا له نورًا من كتابه وسنة نبيه يهتدي به فما له ِمن هاد

  
ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه  َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  َأملَْ تـََرى  َواَألْرِض َوالطَّيـْ

  )41(َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن 

أن اهللا ُيَســبِّح لــه َمــن يف الســموات واألرض مــن املخلوقــات، والطــري  -أيهــا النــيب  -أمل تعلــم 
ا؟ كل خملـوق قـد أرشـده اهللا كيـف يصـلي لـه ويسـبحهصا . فات أجنحتها يف السماء تسبح ر

وهـــو ســـبحانه علـــيم، ُمطَِّلـــع علـــى مـــا يفعلـــه كـــل عابـــد ومســـبِّح، ال خيفـــى عليـــه منهـــا شـــيء، 
  .وسيجازيهم بذلك

  
  )42(َواَألْرِض َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصُري  َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  

  .ملك السموات واألرض، له السلطان فيهما، وإليه املرجع يوم القيامةوهللا وحده 

  
َنُه ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكامًا فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمنْ    ِخالِلِه َأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

َرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َويـُنَـزُِّل ِمْن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بَـ 
  )43(َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاألَْبَصاِر 

أمل تشــاهد أن اهللا ســبحانه وتعــاىل يســوق الســحاب إىل حيــث يشــاء، مث جيمعــه بعــد تفرقــه، مث 
يشـبه اجلبـال يف عظمتـه بـَـَرًدا، جيعله مرتاكًما، فينزل ِمن بينه املطـر؟ وينـزل مـن السـحاب الـذي 
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يكاد ضوء , فيصيب به َمن يشاء من عباده ويصرفه عمَّن يشاء منهم حبسب حكمته وتقديره
  .ذلك الربق يف السحاب ِمن شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه

  
َرًة ُألْوِيل األَْبَصارِ     )44( يـَُقلُِّب اللَُّه اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ

, ومـــن دالئـــل قـــدرة اهللا ســـبحانه وتعـــاىل أنـــه يقلـــب الليـــل والنهـــار مبجـــيء أحـــدمها بعـــد اآلخـــر
ا كل َمن له بصرية, واختالفهما طوال وِقَصرًا   .إن يف ذلك َلداللة يعترب 

  
ُهْم َمنْ   ُهْم َمْن َميِْشي َعَلى َبْطِنِه َوِمنـْ ُهْم  َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنـْ َميِْشي َعَلى رِْجَلْنيِ َوِمنـْ

  )45(َمْن َميِْشي َعَلى أَْرَبٍع َخيُْلُق اللَُّه َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

َمن : واهللا تعاىل خلق كل ما يِدب على األرض ِمن ماء، فاملاء أصل خلقه، فمن هذه الدواب
ومنهم َمـن ميشـي علـى رجلـني كاإلنسـان، ومـنهم مـن , وهاميشي زحًفا على بطنه كاحليَّات وحن
واهللا ســبحانه وتعــاىل خيلــق مــا يشــاء، وهــو قــادر علــى كــل . ميشــي علــى أربــع كالبهــائم وحنوهــا

  .شيء

  
  )46(َلَقْد أَنَزْلَنا آيَاٍت ُمبَـيـَِّناٍت َواللَُّه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  

واهللا يهـدي ويوفـق َمـن يشـاء ِمـن . آن عالمات واضـحات مرشـدات إىل احلـقلقد أنزلنا يف القر 
  .عباده إىل الطريق املستقيم، وهو اإلسالم

  
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُْولَئِ   َك بِاْلُمْؤِمِنَني َويـَُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـْ
)47(  
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قنا باهللا ومبا جاء به الرسول، وأطعنا أمرمهـا، مث تـُْعـِرُض طوائـف مـنهم مـن : ويقول املنافقون َصدَّ
  .بعد ذلك فال تقبل حكم الرسول، وما أولئك باملؤمنني

  
ُهْم ُمْعِرُضوَن   نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ   )48(َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

م إىل مــــا يف كتــــاب اهللا وإىل رســــوله؛ لــــَيحُكم بيــــنهم، إذا فريــــق مــــنهم وإذا ُدعــــ وا يف خصــــوما
  .مع أنه احلق الذي ال شك فيه, معرض ال يقبل حكم اهللا وحكم رسوله

  
  )49(َوِإْن َيُكْن َهلُْم احلَْقُّ يَْأتُوا ِإلَْيِه ُمْذِعِنَني  

م يأتون إىل النيب عليه ا لصالة والسالم طائعني منقادين حلكمـه وإن يكن احلق يف جانبهم فإ
  .؛ لعلمهم أنه يقضي باحلق

  
اِلُموَن َأِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض أَْم اْرتَابُوا أَْم َخيَاُفوَن َأْن حيَِيَف اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُْولَِئَك ُهْم الظَّ  
)50(  

م من مرض النفاق يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم،  أم شكُّوا, أَسَبُب اإلعراض ما يف قلو
ــم ال خيــافون جــورًا، بــل الســبب  أم الســبب خــوفهم أن يكــون حكــم اهللا ورســوله جــائرًا؟ كــال إ

م هم الظاملون الفجرة   .أ

  
نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا   َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ْعَنا َوَأَطْعَنا ِإمنَّ مسَِ

  )51(َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 
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م إىل كتاب اهللا وحكم رسوله، أن  م إذا دعوا إىل التحاكم يف خصوما أما املؤمنون حقا فدأ
مسعنــا مـــا قيـــل لنـــا وأطعنــا َمـــن دعانـــا إىل ذلــك، وأولئـــك هـــم املفلحـــون : يقبلــوا احلكـــم ويقولـــوا

م يف جنات    .النعيمالفائزون مبطلو

  
  )52(َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَخيَْش اللََّه َويـَتَِّقيِه َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفائُِزوَن  

ومــن يطــع اهللا ورســوله يف األمــر والنهــي، وَخيَــْف عواقــب العصــيان، وْحيــَذر عــذاب اهللا، فهــؤالء 
  .هم الفائزون بالنعيم يف اجلنة

  
ِِْم لَِئْن أََمْرتـَُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل ال تـُْقِسُموا طَاَعٌة َمْعُروَفٌة ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجهْ   َد أَْميَا

  )53(تـَْعَمُلوَن 

 -أيهــا الرســول  -لــئن أمرتنــا : وأقســم املنــافقون بــاهللا تعــاىل غايــة اجتهــادهم يف األميــان املغلَّظــة
ـــا باللســـان : هلـــمبــاخلروج للجهـــاد معـــك لنخـــرجن، قــل  ال حتلفـــوا كـــذبًا، فطــاعتكم معروفـــة بأ

  .فحسب، إن اهللا خبري مبا تعملونه، وسيجازيكم عليه

  
َا َعَلْيِه َما ُمحَِّل َوَعَلْيُكْم َما ُمحِّْلُتْم وَ   ِإْن ُتِطيُعوُه ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّوا فَِإمنَّ

  )54(َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني تـَْهَتُدوا وَ 

أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول، فـإن تعرضـوا فإمنـا علـى الرسـول ِفْعـُل : للناس -أيها الرسول  -قل 
ما أُمر به من تبليغ الرسالة، وعلى اجلميع ِفْعُل ما ُكلِّفوه من االمتثال، وإن تطيعـوه ترشـدوا إىل 

  .سول إال أن يبلغ رسالة ربه بالًغا بيًنااحلق، وليس على الر 

  
يَن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ  

َننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيَُبدِّ  لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنِين ال ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِّ
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  )55(ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن 

وعـــد اهللا بالنصـــر الـــذين آمنـــوا مـــنكم وعملـــوا األعمـــال الصـــاحلة، بـــأن يـــورثهم أرض املشـــركني، 
وأن جيعل دينهم الذي , فعل مع أسالفهم من املؤمنني باهللا ورسلهوجيعلهم خلفاء فيها، مثلما 

ــا، وأن يبــدل حــاهلم مــن اخلــوف إىل األمــن، إذا  -وهــو اإلســالم -ارتضــاه هلــم ــا عزيــزًا مكيًن ديًن
عبـــــدوا اهللا وحـــــده، واســـــتقاموا علـــــى طاعتـــــه، ومل يشـــــركوا معـــــه شـــــيًئا، ومـــــن كفـــــر بعـــــد ذلـــــك 

التامــة، وجحــد نَِعــم اهللا، فأولئــك هــم اخلــارجون عــن االســتخالف واألمــن والتمكــني والســلطنة 
  .طاعة اهللا

  
  )56(َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  

وأطيعـوا الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ رجـاء أن , وأقيموا الصالة تامة، وآتوا الزكاة ملسـتحقيها
  .يرمحكم اهللا

  
  )57(ال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِيف اَألْرِض َوَمْأَواُهْم النَّاُر َولَِبْئَس اْلَمِصُري  

ال تظـــننَّ الـــذين كفـــروا معجـــزين اهللا يف األرض، بـــل هـــو قـــادر علـــى إهالكهـــم، ومـــرجعهم يف 
كـــان اخلطـــاب فيـــه   وهـــو توجيـــه عـــام لألّمـــة، وإن.اآلخـــرة إىل النـــار، وقـــُبح هـــذا املرجـــع واملصـــري

  . للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
ُلُغوا اْحلُُلَم ِمنْ   ُكْم َثالَث يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكْم الَِّذيَن َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َوالَِّذيَن ملَْ يـَبـْ

الظَِّهريَِة َوِمْن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالُث َمرَّاٍت ِمْن قـَْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحَني َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمْن 
َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض  

ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم    )58(َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
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واألطفـال األحـرار دون , ن صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ُمروا عبيدكم وإماءكميا أيها الذي
مــن قبــل صــالة : ســن االحــتالم أن يســتأذنوا عنــد الــدخول علــيكم يف أوقــات عــوراتكم الثالثــة

ووقـت خلـع الثيـاب للقيلولـة يف , الفجر؛ ألنه وقت اخلروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظـة
صالة العشـاء؛ ألنـه وقـت للنـوم، وهـذه األوقـات الثالثـة عـورات لكـم، يقـل  الظهرية، ومن بعد

, فيهــا التســرت، أمـــا فيمــا ســـواها فــال حــرج إذا دخلـــوا بغــري إذن؛ حلـــاجتهم يف الــدخول علـــيكم
طوافـــون علـــيكم للخدمـــة، وكمـــا بـــنيَّ اهللا لكـــم أحكـــام االســـتئذان يبـــنيِّ لكـــم آياتـــه وأحكامـــه 

  .يم مبا يصلح خلقه، حكيم يف تدبريه أمورهمواهللا عل. وحججه وشرائع دينه

  
  ُ  اللَُّه َلُكْم َوِإَذا بـََلَغ اَألْطَفاُل ِمْنُكْم اْحلُُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

  )59(آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

الم والتكليـف باألحكـام الشـرعية، فعلـيهم أن يسـتأذنوا إذا وإذا بلغ األطفال منكم سـن االحـت
أرادوا الدخول يف كل األوقات كمـا يسـتأذن الكبـار، وكمـا يبـنيِّ اهللا آداب االسـتئذان يبـنيِّ اهللا 

  .واهللا عليم مبا يصلح عباده، حكيم يف تشريعه. تعاىل لكم آياته

  
َر َواْلَقَواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَِّيت ال يـَْرجُ   وَن ِنَكاحًا فـََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِيابـَُهنَّ َغيـْ

يٌع َعِليٌم  ٌر َهلُنَّ َواللَُّه مسَِ   )60(ُمَتبَـرَِّجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْن َيْستَـْعِفْفَن َخيـْ

والعجــائز مــن النســاء الــاليت قعــدن عــن االســتمتاع والشــهوة لكــربهن، فــال يطمعــن يف الرجــال 
ن  للــــزواج ، وال يطمــــع فــــيهن الرجــــال كــــذلك، فهــــؤالء ال حــــرج علــــيهن أن يضــــعن بعــــض ثيــــا

 -كالرداء الذي يكون فوق الثياب غري مظهرات وال متعرضـات للزينـة، ولُْبسـهن هـذه الثيـاب 
  .واهللا مسيع ألقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم. أحسن هلن -سرتًا وتعفًفا

  
َعَلى اَألْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوال َعَلى أَنُفِسُكْم َأْن لَْيَس َعَلى اَألْعَمى َحرٌَج َوال  

اِتُكْم تَْأُكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم أَْو بـُُيوِت آبَاِئُكْم أَْو بـُُيوِت أُمََّهاِتُكْم أَْو بـُُيوِت ِإْخَواِنُكْم أَْو بـُُيوِت َأَخوَ 
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اِتُكْم أَْو بـُُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بـُُيوِت َخاالِتُكْم أَْو َما َمَلْكُتْم أَْو بـُُيوِت َأْعَماِمُكْم أَْو بـُُيوِت عَ  مَّ
يعًا أَْو َأْشَتاتًا فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا فَ  َسلُِّموا َمَفاِحتَُه أَْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُلوا مجَِ

ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن َعَلى أَنُفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعنْ  ِد اللَِّه ُمَبارََكًة طَيَِّبًة َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
)61(  

ليس على أصحاب األعذار من الُعْميـان وذوي العـرج واملرضـى إمث يف تـرك األمـور الواجبـة الـيت 
ــا أو ســالمة األعــرج  كاجلهــاد وحنــوه، ممــا يتوقــف علــى بصــر األعمــى, ال يقــدرون علــى القيــام 

حــــرج يف أن تــــأكلوا مــــن بيــــوت  -أيهــــا املؤمنــــون -أو صــــحة املــــريض، ولــــيس علــــى أنفســــكم
أوالدكـــم، أو مـــن بيـــوت آبـــائكم، أو أمهـــاتكم، أو إخـــوانكم، أو أخـــواتكم، أو أعمـــامكم، أو 

ا , أو خـــاالتكم, أو أخـــوالكم, عمـــاتكم ْلـــتم حبفظهـــا يف غيبـــة أصـــحا أو مـــن البيـــوت الـــيت وُكِّ
وال حرج عليكم أن تأكلوا جمتمعني أو متفـرقني، فـإذا دخلـتم , م، أو من بيوت األصدقاءبإذ

ــا مســكونة أو غــري مســكونة فليســلِّم بعضــكم علــى بعــض بتحيــة اإلســالم، وهــي الســالم : بيوًت
أو السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، إذا مل يوجد أحد، وهـذه , عليكم ورمحة اهللا وبركاته

طيبــة حمبوبــة للســامع، ومبثــل هــذا التبيــني , ها اهللا، وهــي مباركــة تـُْنِمــي املــودة واحملبــةالتحيــة شــرع
ا   .يبنيِّ اهللا لكم معامل دينه وآياته؛ لتعقلوها، وتعملوا 

  
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ملَْ يَ   ْذَهُبوا َحىتَّ ِإمنَّ

َك لِبَـْعِض َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُْولَِئَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُو 
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  ِِْم َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ   )62(َشْأ

إمنا املؤمنون حًقا هم الذين صدَّقوا اهللا ورسوله، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النيب صلى اهللا 
عليه وسلم على أمر مجعهم له يف مصلحة املسلمني، مل ينصرف أحد منهم حىت يستأذنه، 

 هم الذين يؤمنون باهللا ورسوله حًقا، فإذا استأذنوك - أيها النيب  - إن الذين يستأذنونك 
لبعض حاجتهم َفْأَذن ملن شئت ممن طلب اإلذن يف االنصراف لعذر، واطلب هلم املغفرة من 

م. اهللا   .إن اهللا غفور لذنوب عباده التائبني، رحيم 



www.islamguiden.com 

 756

  
َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعضًا َقْد يـَْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن مِ   ْنُكْم ال َجتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    )63(ِلَواذاً فـَْلَيْحَذْر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

يا حممد، وال يا حممد بن عبد اهللا، كما : عند ندائكم رسول اهللا - أيها املؤمنون-ال تقولوا 
قد يعلم اهللا . يا رسول اهللا, يا نيب اهللا: واولكن شرِّفوه، وقول, يقول ذلك بعضكم لبعض

املنافقني الذين خيرجون من جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم خفية بغري إذنه، يلوذ بعضهم 
م حمنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤمل  ببعض، فلَيْحَذر الذين خيالفون أمر رسول اهللا أن تنزل 

  .موجع يف اآلخرة

  
َواَألْرِض َقْد يـَْعَلُم َما أَنـُْتْم َعَلْيِه َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيِه فـَيـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا   السََّمَواتِ َأال ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف  

  )64(َعِمُلوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

, قد أحاط علمه جبميع ما أنتم عليه, أال إن هللا ما يف السموات واألرض خلًقا وملًكا وعبادة
وجيازيهم عليه، واهللا بكل شيء عليم، ال , خيربهم بعملهم, العباد إليه يف اآلخرة ويوم يرجع

  .ختفى عليه أعماهلم وأحواهلم

  
  

  سورة الفرقان -25

  
  )1(تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً 

ت أوصافه سبحانه وتعاىل الذي نزَّل القرآن الفارق وكمل, وكثرت خرياته, َعُظَمْت بركات اهللا
خموِّفًا , بني احلق والباطل على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ليكون رسوال لإلنس واجلن

  .هلم من عذاب اهللا
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ُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َواَألْرِض وَملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف الْ  الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  

رَُه تـَْقِديراً    )2(َشْيٍء فـََقدَّ

وهو الذي , ومل يكن له شريك يف ملكه, ومل يتخذ ولًدا, الذي له ملك السموات واألرض
فسوَّاه على ما يناسبه من اخللق َوْفق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو , خلق كل شيء

  .خلل

  
ُلُقوَن َشْيئًا َوُهْم ُخيَْلُقوَن َوال َميِْلُكوَن ألَنُفِسِهْم َضرًّا َوال نـَْفعًا َوال َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آِهلًَة ال خيَْ  

  )3(َميِْلُكوَن َمْوتاً َوال َحَياًة َوال ُنُشوراً 

وال , واختذ مشركو العرب معبودات من دون اهللا ال تستطيع َخْلق شـيء، واهللا خلقهـا وخلقهـم
أو بعـث أحـد , وال تسـتطيع إماتـة حـي أو إحيـاء ميـت, فـعمتلك لنفسها َدْفَع ضـر أو جلـب ن

  .من األموات حًيا من قربه

  
ُزوراً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك افْـتَـرَاُه َوَأَعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُروَن فـََقْد َجاُءوا ظُْلمًا وَ  
)4(  

وأعانــه علــى ذلــك أنــاس , تــان اختلقــه حممــدمــا هــذا القــرآن إال كــذب و : وقــال الكــافرون بــاهللا
  .وأتوا زورًا شنيًعا؛ فالقرآن ليس مما ميكن لبشر أن خيتلقه, فقد ارتكبوا ظلًما فظيًعا, آخرون

  
  )5(َوقَاُلوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال  

ولـني املسـطرة يف كتـبهم، استنسـخها حممـد، فهـي تـُْقـَرأ عليـه هو أحاديث األ: وقالوا عن القرآن
  .صباًحا ومساء
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  )6(َواَألْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً  ُقْل أَنَزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ ِيف السََّمَواتِ  

ا يف إن الــذي أنــزل القــرآن هــو اهللا الــذي أحــاط علمــه مبــ: هلــؤالء الكفــار -أيهــا الرســول  -قــل 
ـــم حيـــث مل  الســـموات واألرض، إنـــه كـــان غفـــورًا ملـــن تـــاب مـــن الـــذنوب واملعاصـــي، رحيًمـــا 

  .يعاجلهم بالعقوبة

  
 َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَميِْشي ِيف اَألْسَواِق َلْوال أُنزَِل ِإلَْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن َمَعهُ  

َها َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال َأْو يـُْلَقى إِ ) 7(َنِذيراً  لَْيِه َكنٌز أَْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنـْ
  )8(َمْسُحوراً 

يأكـل ) يعنـون حممـًدا صـلى اهللا عليـه وسـلم(ما هلذا الذي يزعم أنـه رسـول اهللا : وقال املشركون
فهال أرسل اهللا معه َمَلًكا يشـهد علـى صـدقه، الطعام مثلنا، وميشي يف األسواق لطلب الرزق؟ 

وقــال , أو تكــون لــه حديقــة عظيمــة يأكــل مــن مثرهــا, أو يهــبط عليــه مــن الســماء كنــز مــن مــال
  .ما تتبعون أيها املؤمنون إال رجال به سحر غلب على عقله: هؤالء الظاملون املكذبون

  
  )9(َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًال انظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اَألْمثَاَل َفَضلُّوا َفال  

-كيـــف قـــال املكـــذبون يف حقـــك تلـــك األقـــوال العجيبـــة الـــيت تشـــبه   -أيهـــا الرســـول  -انظـــر 
فــال جيــدون ســبيال إليــه؛ , األمثــال؛ ليتوصــلوا إىل تكــذيبك؟ فبَـُعــدوا بــذلك عــن احلــق -لغرابتهــا

  .ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب واالفرتاء

  
اَء َجَعَل َلَك َخْريًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َوَجيَْعْل َلَك تـََباَرَك الَِّذي ِإْن شَ  

  )10(ُقُصوراً 
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خـريًا ممـا متنَّـوه  -أيهـا الرسـول  -الذي إن شاء جعل لك , وَكثـَُرْت خرياته, َعُظَمْت بركات اهللا
ار، وج   .عل لك فيها قصورًا عظيمةلك، فجعل لك يف الدنيا حدائق كثرية تتخللها األ

  
بُوا بِالسَّاَعِة َوَأْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعرياً     )11(َبْل َكذَّ

بوا بيــوم القيامــة ومــا فيــه مــن , ومــا كــذبوك؛ ألنــك تأكــل الطعــام ومتشــي يف األســواق، بــل كــذَّ
م   .جزاء، وأعتدنا ملن كذب بالساعة نارًا حارة ُتَسعَّر 

  
ُعوا َهلَا تـََغيُّظاً َوَزِفرياً ِإَذا     )12(رَأَتْـُهم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ

ـا وزفريهـا، مــن  إذا رأت النـار هـؤالء املكـذبني يـوم القيامـة مـن مكــان بعيـد، مسعـوا صـوت غليا
  .شدة تغيظها منهم

  
َها َمَكاناً َضيِّقاً ُمَقرَِّنَني َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبو     )13(راً َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ

 -وقــد قُرِنــت أيــديهم بالسالســل إىل أعنــاقهم -وإذا أُلقــوا يف مكــان شــديد الضــيق مــن جهــنم
  .َدَعْوا على أنفسهم باهلالك للخالص منها

  
  )14(ال َتْدُعوا اْليَـْوَم ثـُُبوراً َواِحداً َواْدُعوا ثـُُبوراً َكِثرياً  

ة، بـل مـرات كثـرية، فلـن يزيـدكم ذلـك إال فيقال هلـم تيئيًسـا، ال تَـْدعوا اليـوم بـاهلالك مـرة واحـد
  .غمًّا، فال خالص لكم

  
ٌر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َهلُْم َجزَاًء َوَمِصرياً     )15(ُقْل أََذِلَك َخيـْ
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ِعـد أهـذه النـار الـيت ُوِصـفْت لكـم خـٌري أم جنـة النعـيم الـدائم الـيت وُ : -أيها الرسـول  -قل هلم 
م، كانت هلم ثوابًا على عملهم، ومآال يرجعون إليه يف اآلخرة؟   ا اخلائفون من عذاب ر

  
  )16(َهلُْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى َربَِّك َوْعداً َمْسُئوًال  

ياهــا متــاعهم فيــه دائــم، كــان دخــوهلم إ, هلــؤالء املطيعــني يف اجلنــة مــا يشــتهون مــن مــالذِّ النعــيم
  .وعًدا مسؤوال يسأله عباد اهللا املتقون، واهللا ال خيلف وعده -أيها الرسول  -على ربك 

  
وا َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـَيَـُقوُل أَأَنـُْتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤالِء أَْم ُهْم َضلُّ  

  )17(السَِّبيَل 

أأنــتم : فيقــول هلــؤالء املعبــودين, املشــركني ومــا كــانوا يعبدونــه مــن دونــه ويــوم القيامــة حيشــر اهللا
أضــللتم عبــادي هــؤالء عــن طريــق احلــق، وأمرمتــوهم بعبــادتكم، أم هــم ضــلوا الســبيل، فعبــدوكم 

  ِمن تلقاء أنفسهم؟

  
َوَلِكْن َمتـَّْعتَـُهْم َوآبَاَءُهْم َحىتَّ  قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يـَْنَبِغي لََنا َأْن نـَتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن أَْولَِياءَ  

  )18(َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا قـَْوماً بُوراً 

َعمَّا فعل هؤالء، فما يصـحُّ أن نـَتَِّخـذ سـواك  -يا ربنا -تنزيًها لك: قال املعبودون من دون اهللا
دنيا، حـــىت نســـوا ولكـــن متعـــَت هـــؤالء املشـــركني وآبـــاءهم باملـــال والعافيـــة يف الـــ, أوليـــاء نـــواليهم

  .ذكرك فأشركوا بك، وكانوا قوًما هلكى غلب عليهم الشقاء واِخلْذالن 

  
بُوُكْم ِمبَا تـَُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذابًا َكبِ   رياً فـََقْد َكذَّ
)19(  
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ن عبــدمتوهم يف ادِّعــائكم علــيهم، فهــا أنــتم أوالء ال لقــد كــذَّبكم هــؤالء الــذي: فيقــال للمشــركني
تستطيعون َدفْـًعا للعذاب عن أنفسكم، وال نصرًا هلا، وَمن يشرك باهللا فيظلم نفسـه ويعبـد غـري 

  .اهللا، وميت على ذلك، يعذبه اهللا عذابًا شديًدا

  
َلَك ِمْن اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ِإنـَُّهْم لََيْأُكلُ   وَن الطََّعاَم َوَميُْشوَن ِيف اَألْسَواِق َوَجَعْلَنا َوما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

َنًة أََتْصِربُوَن وََكاَن َربَُّك َبِصرياً    )20(بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ

أحـًدا ِمـن رسـلنا إال كـانوا بشـرًا، يـأكلون الطعـام، وميشـون  -أيهـا الرسـول  -وما أرسـلنا قبلـك 
عض ابــتالء واختبــارًا باهلــدى والضــالل، والغــىن لــب -أيهــا النــاس -وجعلنــا بعضــكم. يف األســواق

والفقــر، والصــحة واملــرض، هــل تصــربون، فتقومــوا مبــا أوجبــه اهللا علــيكم، وتشــكروا لــه، فيثيــبكم 
بصــريًا مبــن جيــزع أو  -أيهــا الرســول  -مــوالكم، أو ال تصــربون فتســتحقوا العقوبــة؟ وكــان ربــك 

  .يصرب، ومبن يكفر أو يشكر
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  :راجلزء التاسع عش
  

َنا اْلَمالِئَكُة َأْو نـََرى َربـََّنا َلَقْد اْسَتْكبَـُروا ِيف  أَنُفِسِهْم  َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َلْوال أُنزَِل َعَليـْ
  )21(َوَعتَـْوا ُعتـُّواً َكِبرياً 

م إلنكــارهم لــه ــم بعــد مــو فُتْخِربنــا  ,هــال أُنــزل علينــا املالئكــة: وقــال الــذين ال يؤمِّلــون لقــاء ر
لقـــد أُعِجبـــوا بأنفســـهم . بـــأن حممـــًدا صـــادق، أو نـــرى ربنـــا ِعيانًـــا، فيخربنـــا بصـــدقه يف رســـالته

م وكفرهم, واستعَلْوا حيث اجرتؤوا على هذا القول   .وجتاوزوا احلدَّ يف طغيا

  
  )22(راً َحمُْجوراً يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالِئَكَة ال ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمَني َويـَُقوُلوَن ِحجْ  

يوم يرون املالئكة عند االحتضار، ويف القرب، ويوم القيامـة، علـى غـري الصـورة الـيت اقرتحوهـا ال 
  .جعل اهللا اجلنة مكانًا حمرًما عليكم: ولكن لتقول هلم, لتبشرهم باجلنة

  
  )23(َوَقِدْمَنا ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُوراً  

وقَـــِدْمنا إىل مـــا عملـــوه ِمـــن مظـــاهر اخلـــري والـــرب، فجعلنـــاه بـــاطال مضـــمحال ال يـــنفعهم كاهلبـــاء 
املنثور، وهو ما يُرى يف ضوء الشمس من خفيـف الغبـار؛ وذلـك أن العمـل ال ينفـع يف اآلخـرة 

يــه اإلميــان بــاهللا، واإلخــالص لــه، واملتابعــة لرســوله حممــد، صــلى اهللا عل: إال إذا تــوفر يف صــاحبه
  .وسلم

  
ٌر ُمْستَـَقرّاً َوَأْحَسُن َمِقيًال     )24(َأْصَحاُب اْجلَنَِّة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ
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فراحتهم تامة، , أصحاب اجلنة يوم القيامة خري مستقرًا من أهل النار وأحسن منازل يف اجلنة
  .ونعيمهم ال يشوبه كدر

  
  )25(ِئَكُة تَنزِيًال َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم َونـُزَِّل اْلَمال 

ـا السـحاب  -أيها الرسول  -واذكر  ذلـك اليـوم الـذي تتشـقق فيـه السـماء، ويظهـر مـن فتحا
األبــيض الرقيــق، وينــزل اهللا مالئكــة الســموات يومئــذ، فيحيطــون بــاخلالئق يف احملشــر، ويــأيت اهللا 

  .تبارك وتعاىل لفصل القضاء بني العباد، إتيانًا يليق جبالله

  
  )26(ُك يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ لِلرَّْمحَِن وََكاَن يـَْوماً َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسرياً اْلُملْ  

ْلــك احلــق يف هــذا اليــوم للــرمحن وحــده دون َمــن ســواه، وكــان هــذا اليــوم صــعًبا شــديًدا علــى 
ُ
امل

  .الكافرين، ملا يناهلم من العقاب والعذاب األليم

  
يَا َويـَْلِيت لَْيَتِين َملْ ) 27(ْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيدَ  

ْذ ُفالنًا َخِليًال  َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوًال ) 28(َأختَِّ
)29(  

يـََعـــضُّ الظـــامل لنفســـه علـــى يديـــه نـــدًما وحتســـرًا قـــائال يـــا ليتـــين  يـــوم -أيهـــا الرســـول  -واذكـــر 
صــاحبت رســـول اهللا حممــًدا صـــلى اهللا عليـــه وســلم واتبعتـــه يف اختـــاذ اإلســالم طريًقـــا إىل اجلنـــة، 

لقـد أضـلَّين هـذا الصـديق عـن . ويتحسَّر قائال يا ليتين مل أختذ الكافر فالنًا صـديًقا أتبعـه وأوده
ويف هــــذه اآليــــات . وكــــان الشــــيطان الــــرجيم خــــذوال لإلنســــان دائًمــــا. القــــرآن بعــــد إذ جــــاءين

  .التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سبًبا إلدخال قرينه النار

  
  )30(َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً  
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إن قــومي تركــوا هــذا القــرآن وهجــروه، متمــادين يف  يــا ربِّ : وقــال الرســول شــاكًيا مــا صــنع قومــه
ــْرِك تــدبُّره والعمــل بــه وتبليغــه ويف اآليــة ختويــف عظــيم ملــن هجــر القــرآن فلــم . إعراضــهم عنــه وتـَ

  .يعمل به

  
  )31(وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً  

أعداء من جمرمي قومك، جعلنا لكل نيبٍّ مـن األنبيـاء عـدًوا  -أيها الرسول  -جعلنا لك  وكما
. وكفـى بربـك هاديًـا ومرشـًدا ومعينًـا يعينـك علـى أعـدائك. من جمرمي قومه، فاصرب كما صربوا

  .ويف هذا تسلية لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
ْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَِّت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَرتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نـُزَِّل َعلَ  
)32(  

قـال اهللا ! هال أنزل القرآن على حممد مجلـة واحـدة كـالتوراة واإلجنيـل والزبـور: وقال الذين كفروا
مأنينة، فتعيه وحتمله، وبيـَّنَّاه كذلك أنزلناه مفرقًا؛ لنقوِّي به قلبك وتزداد به ط: سبحانه وتعاىل
  .يف تثبت وُمْهَلة

  
َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً     )33(َوال يَْأتُوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ

املشركون حبجة أو شبهة إال جئناك باجلواب احلـق وبأحسـن بيـان  -أيها الرسول  -وال يأتيك 
  .له

  
  )34(ِهِهْم ِإَىل َجَهنََّم أُْولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َسِبيًال الَِّذيَن ُحيَْشُروَن َعَلى ُوُجو  
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وأولئــك هــم شــر النــاس منزلــة، , أولئــك الكفــار هــم الــذين ُيســحبون علــى وجــوههم إىل جهــنم
  .وأبعدهم طريًقا عن احلق

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيراً   فـَُقْلَنا اْذَهَبا ِإَىل اْلَقْوِم الَِّذيَن  ) 35( َوَلَقْد آتـَيـْ

بُوا بِآيَاتَِنا َفَدمَّْرنَاُهْم َتْدِمرياً    )36(َكذَّ

اذهبـــا إىل فرعـــون : ولقـــد آتينـــا موســـى التـــوراة، وجعلنـــا معـــه أخـــاه هـــارون معينًـــا لـــه، فقلنـــا هلمـــا
بوا بــدالئل ربوبيتنـا وألوهيتنـا واهم إىل اإلميـان بـاهللا وطاعتــه فـذهبا إلــيهم، فـَدعَ , وقومـه الـذين كـذَّ

  .وعدم اإلشراك به، فكذَّبومها، فأهلكناهم إهالًكا عظيًما

  
بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْـَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس آيًَة َوَأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمَني َعَذاب  ًا أَلِيماً َوقـَْوَم نُوٍح َلمَّا َكذَّ
)37(  

وجعلنــا . ومــن كــذب رســوال فقــد كــذب الرســل مجيًعــا. ني كــذَّبوهوأغرقنــا قــوم نــوح بالطوفــان حــ
  .إغراقهم للناس عربة، وجعلنا هلم وملن سلك سبيلهم يف التكذيب يوم القيامة عذابًا موجًعا

  
  )38(َوَعاداً َوَمثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوقـُُروناً بـَْنيَ َذِلَك َكِثرياً  

حل، وأصـحاب البئـر وأممًـا كثـرية بـني قـوم نـوح وعـاد ومثـود وأهلكنا عاًدا قوم هود، ومثود قوم صـا
، ال يعلمهم إال اهللا   .وأصحاب الرسِّ

  
  )39(وَُكالًّ َضَربـَْنا َلُه اَألْمثَاَل وَُكالًّ تـَبـَّْرنَا تـَْتِبرياً  

وأزحنـا األعـذار عـنهم، ومـع ذلـك مل يؤمنـوا، , وكل األمم بيـَّنَّا هلم احلجج، ووضَّحنا هلم األدلة
  .لكناهم بالعذاب إهالًكافأه
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َن ُنُشوراً َوَلَقْد أَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّيت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفـََلْم َيُكونُوا يـََرْونـََها َبْل َكانُوا ال يـَْرُجو  
)40(  

الـــيت " ســـدوم"ميـــرون يف أســـفارهم علـــى قريـــة قـــوم لـــوط، وهـــي قريـــة " مكـــة"ولقـــد كـــان مشـــركو 
ــا، بــل كــانوا ال يرجــون معــاًدا يــوم القيامــة جيــازون أُهِلكــت باحل جــارة مــن الســماء، فلــم يعتــربوا 

  .فيه

  
ِإْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ) 41(َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزوًا َأَهَذا الَِّذي بـََعَث اللَُّه َرُسوًال  

َها وَ    )42(َسْوَف يـَْعَلُموَن ِحَني يـََرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبيًال آِهلَِتَنا َلْوال َأْن َصبَـْرنَا َعَليـْ

أهـــذا الـــذي يـــزعم أن اهللا : اســـتهزؤوا بـــك قـــائلني -أيهـــا الرســـول  -وإذا رآك هـــؤالء املكـــذبون 
لــوال أن ثـََبْتنــا , بعثــه رســوال إلينــا؟ إنــه قــارب أن يصــرفنا عــن عبــادة أصــنامنا بقــوة حجتــه وبيانــه

ــا، َمــن أضــل ديًنــا أهــم أم : وســوف يعلمــون حــني يــرون مــا يســتحقون مــن العــذاب علــى عباد
  حممد؟

  
  )43(أَرَأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه أََفأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال  

متعجًبا إىل َمن أطاع هواه كطاعة اهللا، أفأنت تكون عليه حفيظًا حىت  -أيها الرسول  - انظر 
  ميان؟تردَّه إىل اإل

  
  )44(أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال  

أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات اهللا مساع تدبر، أو يفهمون ما فيها؟ ما هم إال كالبهائم 
  .طريًقا منهايف عدم االنتفاع مبا يسمعونه، بل هم أضل 
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) 45( َأملَْ تـََرى ِإَىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء جلَََعَلُه َساِكنًا ُمثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيالً  

َنا قـَْبضاً َيِسرياً    )46(ُمثَّ قـََبْضَناُه ِإلَيـْ

شاء جلعله ثابتًـا مسـتقرًا ال أمل تر كيف مدَّ اهللا الظل من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس؟ ولو 
تزيله الشـمس، مث جعلنـا الشـمس عالمـة ُيسـَتَدلُّ بأحواهلـا علـى أحوالـه، مث تـََقلَّـَص الظـل يسـريًا 

وذلــك مــن األدلــة علــى قــدرة اهللا وعظمتــه، . يســريًا، فكلمــا ازداد ارتفــاع الشــمس ازداد نقصــانه
  .وأنه وحده املستحق للعبادة دون سواه

  
  )47(َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل لَِباساً َوالنـَّْوَم ُسَباتاً َوَجَعَل النـََّهاَر ُنُشوراً َوُهَو الَِّذي  

واهللا تعــاىل هــو الــذي جعــل لكــم الليــل ســاترًا لكــم بظالمــه كمــا يســرتكم اللبــاس، وجعــل النــوم 
  .راحة ألبدانكم، وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا يف األرض، وتطلبوا معايشكم

  
لُِنْحِيَي ِبِه ) 48(ْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َوأَنَزْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء َطُهورًا َوُهَو الَِّذي أَ  

  )49(بـَْلَدًة َمْيتاً َوُنْسِقَيُه ِممَّا َخَلْقَنا أَنـَْعاماً َوأَنَاِسيَّ َكِثرياً 

طر رمحة منـه، وأنزلنـا مـن السـماء وهو الذي أرسل الرياح اليت حتمل السحاب، تبشر الناس بامل
ــر بــه ؛ لنخــرج بــه النبــات يف مكــان ال نبــات فيــه ، فيحيــا البلــد اجلــدب بعــد مــوات،  مــاء يـَُتَطهَّ

  .وُنْسقي ذلك املاء ِمن َخْلِقنا كثريًا من األنعام والناس

  
نَـُهْم لَِيذَّكَُّروا َفَأَىب َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ     )50(ُكُفوراً   َوَلَقْد َصرَّفْـَناُه بـَيـْ

ولقــد أنزلنــا املطــر علــى أرض دون أخــرى؛ ليــذكر الــذين أنزلنــا علــيهم املطــر نعمــة اهللا علــيهم، 
لــــريمحهم  -جــــل وعــــال -فيشــــكروا لــــه، وليــــذكر الــــذين ُمنعــــوا منــــه، فيســــارعوا بالتوبــــة إىل اهللا 

  .وكذامطرنا بنَـْوء كذا : ويسقيهم، فأىب أكثر الناس إال جحوًدا لنعمنا عليهم، كقوهلم
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َنا لَبَـَعثْـَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيراً     )52(َفال ُتِطْع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاداً َكِبرياً ) 51(َوَلْو ِشئـْ

ولو شئنا لبعثنا يف كل قريـة نـذيرًا، يـدعوهم إىل اهللا عـز وجـل، وينـذرهم عذابـه، ولكنـا جعلنـاك 
أهـــل األرض، وأمرنـــاك أن تـــبلغهم هـــذا القـــرآن، فـــال تطـــع مبعوثًـــا إىل مجيـــع  -أيهـــا الرســـول  -

وجاهــد الكــافرين , الكــافرين يف تــرك شــيء ممــا أرســلَت بــه، بــل ابــذل جهــدك يف تبليــغ الرســالة
  .ذا القرآن جهاًدا كبريًا، ال خيالطه فتور

  
نَـُهَما بـَْرَزخًا َوِحْجراً َوُهَو الَِّذي َمرََج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فـُرَاٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج وَ   َجَعَل بـَيـْ

  )53(َحمُْجوراً 

العذب السـائغ الشـراب، وامللـح الشـديد امللوحـة، وجعـل بينهمـا : واهللا هو الذي خلط البحرين
  .حاجزًا مينع كل واحٍد منهما من إفساد اآلخر، ومانًعا ِمن أن يصل أحدمها إىل اآلخر

  
  )54(َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهراً وََكاَن َربَُّك َقِديراً  َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمْن اْلَماءِ  

وهــو الــذي خلــق ِمــن مــينِّ الرجــل واملــرأة ذريــة ذكــورًا وإناثًــا، فنشــأ مــن هــذا قرابــة النســب وقرابــة 
  .وكان ربك قديرًا على خلق ما يشاء. املصاهرة

  
  )55(ال َيُضرُُّهْم وََكاَن اْلَكاِفُر َعَلى َربِِّه َظِهرياً َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يَنَفُعُهْم وَ  

ومـــع كـــل هـــذه الـــدالئل علـــى قـــدرة اهللا وإنعامـــه علـــى خلقـــه يَعبـــُد الكفـــار ِمـــن دون اهللا مـــا ال 
وكـان الكـافر عونًـا للشـيطان علـى ربـه بالشـرك , وال يضرهم إن تركوا عبادته, ينفعهم إن عبدوه

  .له على معصيتهُمظَاِهرًا , يف عبادة اهللا
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  )56(َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َوَنِذيراً  

  .إال مبشرًا للمؤمنني باجلنة ومنذرًا للكافرين بالنار -أيها الرسول  -وما أرسلناك 

  
  )57(ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن َشاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإَىل َربِِّه َسِبيالً  

ال أطلب منكم على تبليغ الرسالة أيَّ أجر، لكْن مـن أراد أن يهتـدي ويسـلك سـبيل : قل هلم
  .وإمنا هو خري ألنفسكم, احلق إىل ربه وينفق يف مرضاته، فلست ُأجربكم عليه

  
  )58(َخِبرياً َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي ال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه  

وتوكــل علــى اهللا الــذي لــه مجيــع معــاين احليــاة الكاملــة كمــا يليــق جباللــه الــذي ال ميــوت، ونزِّهــه 
ال خيفــــــى عليــــــه شــــــيء منهــــــا، , وكفــــــى بــــــاهللا خبــــــريًا بــــــذنوب خلقــــــه. عـــــن صــــــفات النقصــــــان

ا   .وسيحاسبهم عليها وجيازيهم 

  
نَـهُ  الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ   َما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْمحَُن فَاْسَأْل َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  )59(ِبِه َخِبرياً 

أي عـــال  -الـــذي خلـــق الســـموات واألرض ومـــا بينهمـــا يف ســـتة أيـــام، مث اســـتوى علـــى العـــرش
حانه به خبريًا، يعين بذلك سب -أيها النيب  -استواًء يليق جبالله، هو الرمحن، فاسأل  -وارتفع

وال أحــد مــن البشــر أعلــم بــاهللا وال . نفســه الكرميــة، فهــو الــذي يعلــم صــفاته وعظمتــه وجاللــه
  .أخرب به من عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
  )60(َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اْسُجُدوا لِلرَّْمحَِن قَاُلوا َوَما الرَّْمحَُن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوزَاَدُهْم نـُُفوراً  
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مــــا نعــــرف الــــرمحن، أنســــجد ملــــا تأمرنــــا : اســــجدوا للــــرمحن واعبــــدوه قــــالوا: وإذا قيــــل للكــــافرين
  .بالسجود له طاعة ألمرك؟ وزادهم دعاؤهم إىل السجود للرمحن بـُْعداً عن اإلميان ونفورًا منه

  
  )61(اً ُمِنرياً تـََباَرَك الَِّذي َجَعَل ِيف السََّماِء بـُُروجاً َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاجاً َوَقَمر  

َعُظَمْت بركات الرمحن وكثر خريه، الـذي جعـل يف السـماء النجـوم الكبـار مبنازهلـا، وجعـل فيهـا 
  .مشًسا تضيء وقمرًا ينري

  
َر أَْو أَرَاَد ُشُكوراً     )62(َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْن َيذَّكَّ

ليــل والنهــار متعــاقبَـْني َخيُْلــف أحــدمها اآلخــر ملــن أراد أن يعتــرب مبــا يف ذلــك وهــو الــذي جعــل ال
  .إميانًا باملدبِّر اخلالق، أو أراد أن يشكر هللا تعاىل على نعمه وآالئه

  
  )63(اً َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اَألْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَـُهْم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسالم 

وإذا خاطبهم اجلهلة السـفهاء , وعباد الرمحن الصاحلون ميشون على األرض بسكينة متواضعني
وخـاطبوهم خطابًـا َيْسـَلمون فيـه مـن اإلمث، ومـن مقابلـة , باألذى أجابوهم باملعروف مـن القـول

  .اجلاهل جبهله

  
ْم ُسجَّداً َوِقَياماً     )64(َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِّ

م، متذللني له بالسجود والقياموالذي   .ن يكثرون من صالة الليل خملصني فيها لر

  
ِإنـََّها َساَءْت ) 65(َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَامًا  

  )66(ُمْستَـَقرّاً َوُمَقاماً 
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فون اهللا فيدعونــه أن ينجــيهم مــن عــذاب جهــنم، إن والــذين هــم مــع اجتهــادهم يف العبــادة خيــا
ا يالزم صاحبه   .إن جهنم شر قرار وإقامة. عذا

  
  )67(َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َملْ ُيْسرِفُوا وََملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قـََواماً  

ا يف النفقـة، وكـان إنفـاقهم والذين إذا أنفقوا من أمواهلم مل يتجاوزوا احلد يف العطاء، ومل يضـيِّقو 
  .وسطًا بني التبذير والتضييق

  
يـَْزنُوَن َوَمْن  َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر َوال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوال 

ِإالَّ َمْن ) 69(َذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَهانًا ُيَضاَعْف َلُه اْلعَ ) 68(يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَامًا 
ُل اللَُّه َسيَِّئاِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرحِ  يماً تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا َفُأْولَِئَك يـَُبدِّ

  )71( اللَِّه َمَتاباً َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِحلاً فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل ) 70(

والــذين يوحــدون اهللا، وال يــدعون وال يعبــدون إهلـًـا غــريه، وال يقتلــون الــنفس الــيت حــرَّم اهللا قتلهــا 
مـن كفـر بعـد إميـان، أو زىن بعـد زواج، أو قتـل نفـس عـدوانًا، وال يزنـون، : إال مبا حيـق قتلهـا بـه

م، ومـــن يفعـــل شـــيًئا مـــن هـــذه إال علـــى أزواجهـــم أو مـــا ملكـــت أميـــا, بـــل حيفظـــون فـــروجهم
ًـــا ـــَق يف اآلخـــرة عقاب ـــيال حقـــريًا. الكبـــائر يـَْل ـــه ذل ـــْد في ـــه العـــذاب يـــوم القيامـــة، وَخيُْل . ُيضـــاَعْف ل

لكــن َمــن تــاب ِمــن هــذه الــذنوب توبــة ). والوعيــد بــاخللود ملــن فعلهــا كلَّهــا، أو ملــن أشــرك بــاهللا(
م وجيعـــل نصـــوًحا وآمـــن إميانًـــا جازًمـــا مقرونًـــا بالعمـــل الصـــاحل، ف أولئـــك ميحـــو اهللا عـــنهم ســـيئا

ــا حســنات ؛ بســبب تــوبتهم ونــدمهم  وكــان اهللا غفــورًا ملــن تــاب، رحيًمــا بعبــاده حيــث . مكا
ــا ارتكــب مــن الــذنوب، وعمــل . دعــاهم إىل التوبــة بعــد مبارزتــه بــأكرب املعاصــي ومــن تــاب عمَّ

  .توبته ويكفر ذنوبهعمال صاحلا فإنه بذلك يرجع إىل اهللا رجوًعا صحيًحا، فيقبل اهللا 

  
  )72(َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاماً  
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والـــذين ال يشـــهدون بالكـــذب وال حيضـــرون جمالســـه، وإذا مـــروا بأهـــل الباطـــل واللغـــو مـــن غـــري 
  .قصد مرُّوا معرضني منكرين يتنزهون عنه، وال يرضونه لغريهم

  
َها ُصّماً َوُعْمَياناً  َوالَِّذينَ   ْم َملْ خيَِرُّوا َعَليـْ   )73(ِإَذا ذُكُِّروا بِآيَاِت َرِِّ

م صــــــمٌّ مل  والـــــذين إذا ُوِعظـُـــــوا بآيـــــات القــــــرآن ودالئـــــل وحدانيــــــة اهللا مل يتغـــــافلوا عنهــــــا، كـــــأ
م، وتفتَّحـت هلـا بصـائرهم، فخـرُّوا هللا سـا جدين يسمعوها، وُعْمٌي مل يبصروها، بل َوَعْتهـا قلـو

  .مطيعني

  
  )74(َماماً َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني إِ  

ربنــا هــب لنــا ِمــن أزواجنــا وذريَّاتنــا مــا تـََقــرُّ بــه أعيننــا، وفيــه : والــذين يســألون اهللا تعــاىل قــائلني
  .ورنا، واجعلنا قدوة يُقتدى بنا يف اخلريأنسنا وسر 

  
َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرّاً ) 75(أُْولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسالماً  

  )76(َوُمَقاماً 

منـازل اجلنـة ؛ برمحـة اهللا أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرمحن، يثابون أعلى 
واحليـــاة , وَســـيـَُلقَّْون يف اجلنـــة التحيـــة والتســـليم مـــن املالئكـــة, وبســـبب صـــربهم علـــى الطاعـــات

الطيبــة والســالمة ِمــَن اآلفــات، خالــدين فيهــا أبــًدا ِمــن غــري مــوت، َحُســَنْت مســتقرًا يَِقــرُّون فيــه 
  .ومقاًما يقيمون به، ال يبغون عنها حتوال

  
بـُْتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلزَاماً ُقْل َما يـَعْ     )77(َبأُ ِبُكْم َريبِّ َلْوال ُدَعاؤُُكْم فـََقْد َكذَّ
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أخــرب اهللا تعــاىل أنــه ال يبــايل وال يعبــأ بالنــاس، لــوال دعــاؤهم إيــاه دعــاء العبــادة ودعــاء املســألة، 
بتم رمي فســـوف يكـــون تكـــذيبكم ُمْفِضـــًيا لعـــذاب يلـــزمكم لـــزوم الغـــ -أيهـــا الكـــافرون-فقـــد َكـــذَّ

  .ويهلككم يف الدنيا واآلخرة, لغرميه

  
  

  سورة الشعراء -26

  
  

  )1(طسم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطعة يف أول سورة البقرة) طسم(

  
  )2(تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني  

  .هذه آيات القرآن املوضِّح لكل شيء الفاصل بني اهلدى والضالل

  
  )3(الَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني َلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك أَ  

قوا  -أيهــا الرســول  -لعلـك  ــم مل يصــدِّ مــن شـدة حرصــك علــى هــدايتهم ُمْهلِـك نفســك ؛ أل
ديك ، فال تفعل ذلك   .بك ومل يعملوا 

  
  )4(ِإْن َنَشْأ نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمْن السََّماِء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَناقـُُهْم َهلَا َخاِضِعَني  
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ــ زل علــى املكــذبني مــن قومــك مــن الســماء معجــزة خموِّفــة هلــم تلجــئهم إىل اإلميــان ، إن نشــأ نن
فــإن اإلميــان النــافع هــو اإلميــان بالغيــب ; فتصــري أعنــاقهم خاضــعة ذليلــة ، ولكننــا مل نشــأ ذلــك

  .اختيارًا

  
  )5( َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن الرَّْمحَِن ُحمَْدٍث ِإالَّ َكانُوا َعْنُه ُمْعِرِضنيَ  

ومـــا جيـــيء هـــؤالء املشـــركني املكـــذبني ِمـــن ِذْكـــٍر مـــن الـــرمحن ُحمْـــَدث إنزالـــه ، شـــيًئا بعـــد شـــيء ، 
  .ومل يقبلوه, يأمرهم وينهاهم ، ويذكرهم بالدين احلق إال أعرضوا عنه

  
بُوا َفَسَيْأتِيِهْم أَنـَْباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون     )6(فـََقْد َكذَّ

بوا بــالق فســيأتيهم أخبــار األمــر الــذي كــانوا يســتهزئون بــه ويســخرون , رآن واســتهزؤوا بــهفقــد كــذَّ
م, منه م العذاب جزاء متردهم على ر   .وسيحلُّ 

  
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٍمي   ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ) 7(أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل اَألْرِض َكْم أَنـَْبتـْ

  )9(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) 8(ِمِنَني ُمؤْ 

ال يقــدر , أكــذبوا ومل ينظــروا إىل األرض الــيت أنبتنــا فيهــا مــن كــل نــوع حســن نــافع مــن النبــات
على إنباته إال رب العاملني؟ إن يف إخراج النبات مـن األرض َلداللـة واضـحة علـى كمـال قـدرة 

الـرحيم الـذي وسـعت , وإن ربك هلو العزيز علـى كـل خملـوق. مننيوما كان أكثر القوم مؤ , اهللا
  .رمحته كل شيء

  
  )11(قـَْوَم ِفْرَعْوَن َأال يـَتـَُّقوَن ) 10(َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأْن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني  
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ون، قـوم فرعـ, أن ائـت القـوم الظـاملني: لقومـك إذ نـادى ربـك موسـى -أيهـا الرسـول  -واذكر 
  أال خيافون عقاب اهللا تعاىل، ويرتكون ما هم عليه من الكفر والضالل؟: وقل هلم

  
بُوِن   َوَيِضيُق َصْدرِي َوال يـَْنطَِلُق ِلَساِين َفَأْرِسْل ِإَىل َهاُروَن ) 12(قَاَل َربِّ ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ
  )14(َوَهلُْم َعَليَّ َذْنٌب فََأَخاُف َأْن يـَْقتـُُلوِن ) 13(

وميـأل صـدري الغـمُّ لتكـذيبهم إيـاي، وال , رب إين أخـاف أن يكـذبوين يف الرسـالة: قال موسى
وهلـم علـي ذنـب يف . ينطلق لساين بالدعوة فأرِسـْل جربيـل بـالوحي إىل أخـي هـارون ؛ ليعـاونين

  .فأخاف أن يقتلوين به, وهو القبطي, قتل رجل منهم

  
َفْأتَِيا ِفْرَعْوَن فـَُقوال ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني ) 15(نَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن قَاَل َكالَّ فَاْذَهَبا بِآيَاتَِنا إِ  
  )17(َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِيَل ) 16(

فاذهبا بـاملعجزات الدالـة علـى , وقد أجبت طلبك يف هارون, كال لن يقتلوك: قال اهللا ملوسى
إنــا مرَســالن : فأتَِيــا فرعــون فقــوال لــه. احلفــظ والنصــرة مســتمعونصــدقكما، إنــا معكــم بــالعلم و 

  .أن اترك بين إسرائيل ؛ ليذهبوا معنا: إليك وإىل قومك من رب العاملني

  
َت َوفـََعْلَت فـَْعَلَتَك الَِّيت فـََعْلَت َوأَنْ ) 18(قَاَل َأملَْ نـَُربَِّك ِفيَنا َولِيداً َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِنَني  

  )19(ِمْن اْلَكاِفرِيَن 

أمل نـَُربِّك يف منازلنا صغريًا، ومكثت يف رعايتنـا سـنني مـن ُعُمـرك : قال فرعون ملوسى ممتًنا عليه
وأنـــت مـــن اجلاحـــدين نعمـــيت , وارتكبـــت جنايـــًة بقتلـــك رجـــال مـــن قـــومي حـــني ضـــربته ودفعتـــه

  املنكرين ربوبييت؟

  
فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فـََوَهَب ِيل َريبِّ ُحْكماً ) 20(الَِّني قَاَل فـََعْلتـَُها ِإذًا َوأَنَا ِمْن الضَّ  
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  )22(َوتِْلَك نِْعَمٌة َمتُنـَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِين ِإْسرَائِيَل ) 21(َوَجَعَلِين ِمْن اْلُمْرَسِلَني 

يبعثين رسوال فخرجت من فعلُت ما ذكرَت قبل أن يوحي اهللا إيل، و : قال موسى جميًبا لفرعون
، لـمَّا خفت أن تقتلوين مبا فعلُت من غري َعْمد، فوهب يل ريب تفضال "مدين"بينكم فارًّا إىل 
وتلك الرتبية يف بيتك تـَُعدُّها نعمة منك عليَّ، وقد . وجعلين من املرسلني, منه النبوة والعلم

  جعلت بين إسرائيل عبيًدا تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم؟

  
  )23(قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني  

  وما رب العاملني الذي تدَّعي أنك رسوله؟: قال فرعون ملوسى

  
نَـُهَما إْن ُكنُتْم ُموِقِنَني  قَاَل َربُّ السََّمَواتِ     )24(َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

  .لك، فآِمنواهو مالك ومدبر السموات واألرض وما بينهما، إن كنتم موقنني بذ: قال موسى

  
  )25(قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأال َتْسَتِمُعوَن  

  أال تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب سواي؟: قال فرعون ملن حوله ِمن أشراف قومه

  
  )26(قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكْم اَألوَِّلَني  

فكيف , ولنيالرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم األ: قال موسى
  وله آباء قد فنوا كآبائكم؟, تعبدون َمن هو خملوق مثلكم

  
  )27(قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكْم الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن  
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إن رسولكم الذي أرسل إليكم : قال فرعون خلاصته يستثري غضبهم ؛ لتكذيب موسى إياه
  !يتكلم كالًما ال يـُْعَقل, جملنون

  
نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن  قَاَل َربُّ     )28(اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ

وهذا , رب املشرق واملغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة: قال موسى
  !يستوجب اإلميان به وحده إن كنتم من أهل العقل والتدبر

  
  )29(نََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنَني قَاَل لَِئْن اختََّْذَت ِإَهلَاً َغْريِي َألْجَعلَ  

  .لئن اختذت إهلًا غريي ألسجننك مع َمن سجنت: قال فرعون ملوسى مهدًدا له

  
  )30(قَاَل أََوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبٍني  

  ولو جئتك بربهان قاطع يتبني منه صدقي؟, أجتعلين من املسجونني: قال موسى

  
  )31(لصَّاِدِقَني قَاَل َفْأِت ِبِه ِإْن ُكْنَت ِمْن ا 

  .فأت به إن كنت من الصادقني يف دعواك: قال فرعون

  
  )33(َونـَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاُء لِلنَّاِظرِيَن ) 32(َفأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبٌني  

ده ِمن وأخرج ي, ليس متويًها كما يفعل السحرة, فألقى موسى عصاه فتحولت ثعبانًا حقيقًيا
  .جيبه فإذا هي بيضاء كالثلج من غري برص، تـَبـَْهر الناظرين
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يُرِيُد َأْن ُخيْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا ) 34(قَاَل لِْلَمٍإل َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  
  )35(تَْأُمُروَن 

ماهر، يريد أن خيرجكم  إن موسى َلساحر: قال فرعون ألشراف قومه خشية أن يؤمنوا
  بسحره من أرضكم، فأي شيء تشريون به يف شأنه أتبع رأيكم فيه؟

  
اٍر َعِليٍم ) 36(قَاُلوا أَْرِجِه َوَأَخاُه َوابـَْعْث ِيف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن     )37(يَْأتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ

يأتوك بكلِّ , عني للسحرةوأرِسْل يف املدائن جنًدا جام, أخِّر أمر موسى وهارون: قال له قومه
  .َمن أجاد السحر، وتفوَّق يف معرفته

  
  )39(َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنـُْتْم ُجمَْتِمُعوَن ) 38(َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم  

َفُجمع السحرة، وُحدِّد هلم وقت معلوم، هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه 
أمال ; وُحثَّ الناس على االجتماع. م، وجيتمعون ويتزيَّنون؛ وذلك لالجتماع مبوسىمن أشغاهل

  .يف أن تكون الغلبة للسحرة

  
  )40(َلَعلََّنا نـَتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكانُوا ُهْم اْلَغالِِبَني  

  .إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة، فنثبت على ديننا

  
  )41(اُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا َألْجراً ِإْن ُكنَّا َحنُْن اْلَغالِِبَني فـََلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَ  

  أإن لنا ألجرًا ِمن مال أو جاه، إْن كنا حنن الغالبني ملوسى؟: فلما جاء السحرة فرعون قالوا له
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  )42(قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم ِإذاً َلِمْن اْلُمَقرَِّبَني  

  .ما طلبتم ِمن أجر، وإنكم حينئذ ملن املقربني لديَّ  نعم لكم عندي: قال فرعون

  
  )43(قَاَل َهلُْم ُموَسى أَْلُقوا َما أَنـُْتْم ُمْلُقوَن  

ألقوا ما تريدون : قال موسى للسحرة مريًدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرًا
  .إلقاءه من السحر

  
  )44(وا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَن َفأَْلَقْوا ِحَباَهلُْم َوِعِصيـَُّهْم َوقَالُ  

ا حيَّات تسعى, فألَقوا حباهلم وعصيَّهم إننا : وأقسموا بعزة فرعون قائلني, وُخيِّل للناس أ
  .لنحن الغالبون

  
  )45(َفأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي تـَْلَقُف َما يَْأِفُكوَن  

  .تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير, ي حية عظيمةفإذا ه, فألقى موسى عصاه

  
  )48(َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن ) 47(قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني ) 46(َفأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  

آمنَّا : آمنوا باهللا وسجدوا له، وقالوا, فلما شاهدوا ذلك، وعلموا أنه ليس من متويه السحرة
  .ني رب موسى وهارونبرب العامل

  
طَِّعنَّ قَاَل آَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبريُُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم السِّْحَر فـََلَسْوَف تـَْعَلُموَن ألقَ  

  )49(أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َوألَصلِّبَـنَُّكْم َأْمجَِعَني 



www.islamguiden.com 

 780

: آمنتم ملوسى بغري إذن مين، وقال مومهًا أنَّ ِفْعل موسى سحر: قال فرعون للسحرة مستنكرًا
ألقطعنَّ : إنه لكبريكم الذي علَّمكم السحر، فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب

بقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى أو عكس ذلك، وألصلبنَّكم : أيديكم وأرجلكم من خالف
  .أمجعني

  
َر ِإنَّا ِإَىل   َقِلُبوَن قَاُلوا ال َضيـْ ِإنَّا َنْطَمُع َأْن يـَْغِفَر لََنا َربـَُّنا َخطَايَانَا َأْن ُكنَّا أَوََّل ) 50(َربـَِّنا ُمنـْ

  )51(اْلُمْؤِمِنَني 

إنا راجعون إىل ربنا , ال ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا: قال السحرة لفرعون
لكوننا أول املؤمنني ; ايانا من الشرك وغريهإنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خط. فيعطينا النعيم املقيم

  .يف قومك

  
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتَّبَـُعوَن     )52(َوَأْوَحيـْ

َأْن ِسْر ليال مبن آمن من بين إسرائيل؛ ألن فرعون : وأوحى اهللا إىل موسى عليه السالم
  . البحروجنوده متبعوكم حىت ال يدركوكم قبل وصولكم إىل

  
  )53(َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِيف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن  

  .جيمعون جيشه من مدائن مملكته -حني بلغه مسري بين إسرائيل - فأرسل فرعون جنده

  
  )56(َوِإنَّا جلََِميٌع َحاِذُروَن ) 55(َوِإنـَُّهْم لََنا َلَغاِئظُوَن ) 54(ِإنَّ َهُؤالِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن  

م ملالئون : قال فرعون إن بين إسرائيل الذين فرُّوا مع موسى َلطائفة حقرية قليلة العدد، وإ
  .وإنا جلميع متيقظون مستعدون هلم, وخرجوا بغري إذننا, صدورنا غيظًا؛ حيث خالفوا ديننا
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َذِلَك َوأَْوَرثـَْناَها َبِين ِإْسرَائِيَل كَ ) 58(وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِرٍمي ) 57(َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  
)59(  

ذات البساتني وعيون املاء وخزائن املال واملنازل " مصر"فأخرج اهللا فرعون وقومه من أرض 
  .وكما أخرجناهم، جعلنا هذه الديار من بعدهم لبين إسرائيل. احلسان

  
  )60(َفأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشرِِقَني  

  .معه وقت شروق الشمسفلحق فرعون وجنده موسى وَمن 

  
  )61(فـََلمَّا تـَرَاَءى اجلَْْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن  

إنَّ َمجَْع فرعون ُمْدرِكنا : فلما رأى كل واحد من الفريقني اآلخر قال أصحاب موسى
  .ومهلكنا

  
  )62(قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعي َريبِّ َسيَـْهِديِن  

إن معي ريب بالنصر، سيهديين ملا فيه ; ال ليس األمر كما ذكرمت فلن ُتْدرَكواك: قال موسى هلم
  .جنايت وجناتكم

  
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم     )63(َفَأْوَحيـْ

نفلق البحر إىل اثين عشر طريًقا فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، فا
  .بعدد قبائل بين إسرائيل، فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كاجلبل العظيم
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َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْمجَِعَني ) 64(َوأَْزَلْفَنا َمثَّ اآلَخرِيَن     )66(ُمثَّ َأْغَرقْـَنا اآلَخرِيَن ) 65(َوَأْجنَيـْ

فاستمر البحر . وأجنينا موسى وَمن معه أمجعني, خلوا البحروقرَّبْنا هناك فرعون وقومه حىت د
على انفالقه حىت عربوا إىل الرب، مث أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن 

  .دخلوا فيه متبعني موسى وقومه

  
  )67(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  

ربة عجيبة دالة على قدرة اهللا، وما صار أكثر أتباع فرعون مؤمنني إن يف ذلك الذي حدث َلع
  .مع هذه العالمة الباهرة

  
  )68(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  

بعزته أهلك الكافرين املكذبني، وبرمحته جنَّى موسى وَمن معه , وإن ربك هلو العزيز الرحيم
  .أمجعني

  
  )70(ِإْذ قَاَل ألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدوَن ) 69(َأ ِإبـْرَاِهيَم َواْتُل َعَلْيِهْم نـَبَ  

أي شيء : خرب إبراهيم حني قال ألبيه وقومه -أيها الرسول  -واقصص على الكافرين 
  تعبدونه؟

  
  )71(قَاُلوا نـَْعُبُد َأْصَناماً فـََنَظلُّ َهلَا َعاِكِفَني  

انعبد أصناًما، فنَـْعُكف على عبا: قالوا   .د
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َفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن ) 72(قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن     )73(أَْو يـَنـْ

م: قال إبراهيم منبًها على فساد مذهبهم أو يقدِّمون لكم , هل يسمعون دعاءكم إذ تدعو
م؟   نفًعا إذا عبدمتوهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عباد

  
  )74(ا آبَاَءنَا َكَذِلَك يـَْفَعُلوَن قَاُلوا َبْل َوَجْدنَ  

م: قالوا فقلَّدناهم فيما كانوا , ال يكون منهم شيء من ذلك، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدو
  .يفعلون

  
بَّ فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ رَ ) 76(أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم اَألْقَدُموَن ) 75(قَاَل أَفـََرأَيـُْتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن  

َوِإَذا ) 79(َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِين َوَيْسِقِني ) 78(الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن ) 77(اْلَعاَلِمَني 
َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت ) 81(َوالَِّذي ُميِيُتِين ُمثَّ ُحيِْيِني ) 80(َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفِني 

يِن    )82(يـَْوَم الدِّ

أفأبصرمت بتدبر ما كنتم تعبدون من األصنام اليت ال تسمع وال تنفع وال تضر، : قال إبراهيم
م من دون اهللا أعداء يل، لكن رب العاملني  أنتم وآباؤكم األقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدو

هو الذي خلقين يف أحسن صورة فهو يرشدين إىل . ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده
نيا واآلخرة، وهو الذي ينعم عليَّ بالطعام والشراب، وإذا أصابين مرض فهو الذي مصاحل الد

ال يقدر , مث حيييين يوم القيامة, َيْشفيين ويعافيين منه، وهو الذي مييتين يف الدينا بقبض روحي
  .والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنيب يوم اجلزاء, على ذلك أحد سواه

  
  )83(ْقِين بِالصَّاِحلَِني َربِّ َهْب ِيل ُحْكماً َوَأحلِْ  

ربِّ امنحين العلم والفهم، وأحلقين بالصاحلني، وامجع بيين وبينهم يف : قال إبراهيم داعًيا ربه
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  .اجلنة

  
  )84(َواْجَعْل ِيل ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اآلِخرِيَن  

  .واجعل يل ثناء حسًنا وذكرًا مجيال يف الذين يأتون بعدي إىل يوم القيامة

  
  )85(ْلِين ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيِم َواْجعَ  

  .واجعلين من عبادك الذين تورثهم نعيم اجلنة

  
  )86(َواْغِفْر َألِيب ِإنَُّه َكاَن ِمْن الضَّالَِّني  

وهذا دعاء من إبراهيم عليه السالم أن ينقذ اهللا أباه من الضالل إىل اهلدى، فيغفر له 
بالدعاء له، فلما تبنيَّ له أنه مستمر يف الكفر والشرك  ويتجاوز عنه، كما وعد إبراهيم أباه

  .إىل أن ميوت تربَّأ منه 

  
َعثُوَن   َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن ) 87(َوال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ) 88(يـَْوَم ال يـَنـْ
)89(  

للحساب واجلزاء، يوم ال ينفع املال والبنون وال تـُْلحق يب الذل، يوم خيرج الناس من القبور 
  .أحًدا من العباد، إال َمن أتى اهللا بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة

  
  )90(َوأُْزِلَفْت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني  

  .وقـُرِّبت اجلنة للذين اجتنبوا الكفر واملعاصي، وأقبلوا على اهللا بالطاعة
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  )91(ْلَغاِويَن َوبـُرَِّزْت اجلَِْحيُم لِ  

بوا رسله   .وأُظهرت النار للكافرين الذين َضلُّوا عن اهلدى، وجترَّؤوا على حمارم اهللا وكذَّ

  
  )93(ِمْن ُدوِن اللَِّه َهْل يـَْنُصُروَنُكْم أَْو يـَْنَتِصُروَن ) 92(َوِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن  

ا تشفع لكم أين آهلتكم اليت  : وقيل هلم توبيًخا ا ِمن دون اهللا، وتزعمون أ كنتم تعبدو
أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ ال , فيدفعون العذاب عنكم, اليوم؟ هل ينصرونكم

  .شيء من ذلك

  
  )95(َوُجُنوُد ِإبِْليَس َأْمجَُعوَن ) 94(َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن  

مل يـُْفِلت , ين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا هلم الشرفُجِمعوا وألُقوا يف جهنم، هم والذ
  .منهم أحد

  
ِإْذ ُنَسوِّيُكْم ِبَربِّ ) 97(تَاللَِّه ِإْن ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمِبٍني ) 96(قَاُلوا َوُهْم ِفيَها َخيَْتِصُموَن  

  )99(َوَما َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموَن ) 98(اْلَعاَلِمَني 

رتفني خبطئهم، وهم يتنازعون يف جهنم مع َمن أضلوهم، تاهللا إننا كنا يف الدنيا يف قالوا مع
وما أوقعنا يف . إذ نسويكم برب العاملني املستحق للعبادة وحده; ضالل واضح ال خفاء فيه

  .هذا املصري السيِّئ إال اجملرمون الذين دعونا إىل عبادة غري اهللا فاتبعناهم

  
يٍم ) 100(ِفِعَني َفَما لََنا ِمْن َشا    )101(َوال َصِديٍق محَِ

  .فال أحَد يشفع لنا، وخيلِّصنا من العذاب، وال َمن َيْصُدق يف مودتنا ويشفق علينا
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  )102(فـََلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني  

  .فنصري من مجلة املؤمنني الناجني, فليت لنا رجعة إىل الدنيا

  
  )104(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) 103(ِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني ِإنَّ ِيف ذَ  

وإن . وما صار أكثر الذين مسعوا هذا النبأ مؤمنني, إن يف نبأ إبراهيم السابق َلعربة ِلمن يعترب
  .اده املؤمننيالرحيم بعب, ربك هلو العزيز القادر على االنتقام من املكذبني

  
َبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلَني    ِإينِّ َلُكْم ) 106(ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأال تـَتـَُّقوَن ) 105(َكذَّ

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرِي ِإالَّ ) 108(فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ) 107(َرُسوٌل أَِمٌني 
  )110(فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ) 109(َربِّ اْلَعاَلِمَني َعَلى 

ذا مكذبني جلميع الرسل ألن كل رسول يأمر ; َكذَّبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا 
أال ختشون اهللا برتك عبادة غريه؟ إين لكم : إذ قال هلم أخوهم نوح. بتصديق مجيع الرسل

ميان وقاية لكم من عذاب اهللا وأطيعوين فيما آمركم به رسول أمني فيما أبلغكم، فاجعلوا اإل
وما أطلب منكم أجرًا على تبليغ الرسالة، ما أجري إال على رب العاملني، . من عبادته وحده

  .وأطيعوين بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه, املتصرف يف خلقه، فاحذروا عقابه

  
  )111(ُلوَن قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك اَألْرذَ  

  والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟, كيف نصدِّقك ونتبعك: قال له قومه

  
  )112(قَاَل َوَما ِعْلِمي ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  
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م نوح عليه السالم بقوله إمنا ُكلفت أن أدعوهم إىل , لست مكلًفا مبعرفة أعماهلم: فأجا
  .والنسب واِحلرف والصنائعواالعتبار باإلميان ال باحلسب . اإلميان

  
  )113(ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن  

م للجزاء على أعماهلم وبواطنهم إال على ريب املطَِّلع على السرائر لو كنتم تشعرون . ما حسا
  .بذلك ملا قلتم هذا الكالم

  
  )115(ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبٌني  ِإْن أَنَا) 114(َوَما أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنَني  

ما أنا . مهما تكن حاهلم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا يب, وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعويت
  .إال نذير بنيِّ اإلنذار

  
  )116(قَاُلوا لَِئْن َملْ تـَْنَتِه يَا نُوُح لََتُكوَننَّ ِمْن اْلَمْرُجوِمَني  

عن دعوتك لتكوننَّ  -يا نوح - لئن مل ترجع: فقالوا له, عدل قوم نوح عن احملاورة إىل التهديد
  .ِمَن املقتولني رمًيا باحلجارة

  
بُوِن   نَـُهْم فـَْتحًا َوَجنِِّين َوَمْن َمِعي ِمْن اْلُمْؤِمِنَني ) 117(قَاَل َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي َكذَّ َفافْـَتْح بـَْيِين َوبـَيـْ
)118(  

ب إن قومي أصروا على تكذيـيب، فاحكم بيين ر : فلما مسع نوح قوهلم هذا دعا ربه بقوله
ُلك به َمن جحد توحيدك وكذَّب رسولك، وجنين وَمن معي من املؤمنني مما  وبينهم حكًما 

  .تعذب به الكافرين
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َناُه َوَمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن     )119(َفَأَجنيـْ

  .ت اليت محلها معهفأجنيناه وَمن معه يف السفينة اململوءة بصنوف املخلوقا

  
  )120(ُمثَّ َأْغَرقْـَنا بـَْعُد اْلَباِقَني  

  .مث أغرقنا بعد إجناء نوح ومن معه الباقني، الذين مل يؤمنوا ِمن قومه وردُّوا عليه النصيحة

  
  )121(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  

, نني وإهالك املكذبني َلعالمة وعربًة عظيمة ملن بعدهمإن يف نبأ نوح وما كان من إجناء املؤم
  .وما كان أكثر الذين مسعوا هذه القصة مؤمنني باهللا وبرسوله وشرعه

  
  )122(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  

  .الرحيم بعباده املؤمنني, وإن ربك هلو العزيز يف انتقامه ممن كفر به وخالف أمره

  
  )123(َعاٌد اْلُمْرَسِلَني  َكذََّبتْ   

ذا مكذِّبني جلميع الرسل؛ الحتاد  - عليه السالم -كذَّبت قبيلة عاد رسوهلم هوًدا فكانوا 
م يف أصوهلا وغايتها   .دعو

  
فَاتـَُّقوا اللََّه ) 125(ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني ) 124(ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأال تـَتـَُّقوَن  
  )127(َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني ) 126(ِطيُعوِن َوأَ 

أال ختشون اهللا فتخلصوا له العبادة؟ إين مرَسل إليكم هلدايتكم : إذ قال هلم أخوهم هود
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قاب اهللا وأطيعوين وإرشادكم، حفيظ على رسالة اهللا، أبلِّغها لكم كما أمرين ريب، فخافوا ع
وما أطلب منكم على إرشادكم إىل التوحيد أيَّ نوع من أنواع . فيما جئتكم به من عند اهللا

  .األجر، ما أجري إال على رب العاملني

  
ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تـَْعَبثُوَن   ْشُتْم َوِإَذا َبطَ ) 129(َوتـَتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َختُْلُدوَن ) 128(أَتـَبـْ

  )130(َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن 

أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عالًيا تشرفون منه فتسخرون ِمَن املارة؟ وذلك عبث وإسراف ال 
وتتخذون قصورًا منيعة وحصونًا مشيَّدة، كأنكم , يعود عليكم بفائدة يف الدين أو الدنيا

قتال أو ضربًا، فعلتم ذلك قاهرين  ختلدون يف الدنيا وال متوتون، وإذا بطشتم بأحد من اخللق
  .ظاملني

  
أََمدَُّكْم بِأَنـَْعاٍم َوبَِنَني ) 132(َواتـَُّقوا الَِّذي أََمدَُّكْم ِمبَا تـَْعَلُموَن ) 131(فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  
  )134(َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) 133(

اخشوا اهللا الذي أعطاكم من أنواع النعم فخافوا اهللا، وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم، و 
من اإلبل والبقر والغنم، وأعطاكم األوالد، : ما ال خفاء فيه عليكم، أعطاكم األنعام

  .وفجَّر لكم املاء من العيون اجلارية, وأعطاكم البساتني املثمرة

  
  )135(ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم  

إين أخاف إن أصررمت على ما أنتم عليه من التكذيب : حمذرًا هلم - معليه السَّال - قال هود
  .والظلم وُكْفر النِّعم، أن ينزل اهللا بكم عذابًا يف يوم تعظم شدته من هول عذابه

  
َنا أََوَعْظَت أَْم َملْ َتُكْن ِمْن اْلَواِعِظَني     )136(قَاُلوا َسَواٌء َعَليـْ
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  .فلن نؤمن لك, فك لنا وتركهيستوي عندنا تذكريك وختوي: قالوا له

  
ِبَني ) 137(ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اَألوَِّلَني     )138(َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

م، ومـا حنـن مبعـذبني علـى مـا نفعـل ممـا : وقالوا ما هذا الذي حنن عليه إال ديـن األولـني وعـادا
ْرتنا منه من العذاب   .َحذَّ

  
بُوُه َفَأْهَلْكَناُهْم ِإنَّ   َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز ) 139(ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  َفَكذَّ

  )140(الرَِّحيُم 

إن يف ذلـــك اإلهـــالك َلعـــربة ملـــن . فاســـتَمرُّوا علـــى تكذيبـــه، فـــأهلكهم اهللا بـــريح بـــاردة شـــديدة
هلـو العزيـز الغالـب علـى مـا وإن ربـك . وما كان أكثر الذين مسعوا قصتهم مؤمنني بك, بعدهم

  .الرحيم باملؤمنني, يريده من إهالك املكذبني

  
َبْت َمثُوُد اْلُمْرَسِلَني      )141(َكذَّ

ذا مكذِّبني جلميـع  كذَّبت قبيلة مثود أخاهم صاحلًا يف رسالته ودعوته إىل توحيد اهللا، فكانوا 
م مجيًعا يدعون إىل توحيد اهللا; الرسل   .أل

  
فَاتـَُّقوا اللََّه ) 143(ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني ) 142(ْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأال تـَتـَُّقوَن ِإْذ قَاَل هلَُ  

  )145(َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني ) 144(َوَأِطيُعوِن 

فُتفرِدونــــه بالعبــــادة؟ إين مرَســــل مــــن اهللا أال ختشــــون عقــــاب اهللا، : إذ قــــال هلــــم أخــــوهم صــــاحل
وامتثلـــوا مـــا , حفـــيظ علـــى هـــذه الرســـالة كمـــا تلقيتهـــا عـــن اهللا، فاحـــذروا عقابـــه تعـــاىل, إلـــيكم
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ومــا أطلــب مــنكم علــى نصــحي وإرشــادي لكــم أي جــزاء، مــا جزائــي إال علــى . دعــوتكم إليــه
  .رب العاملني

  
َوُزُروٍع َوَخنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم ) 147(ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) 146(أَتـُتـْرَُكوَن ِيف َما َهاُهَنا آِمِنَني  
  )149(َوتـَْنِحُتوَن ِمْن اْجلَِباِل بـُُيوتاً فَارِِهَني ) 148(

أيــرتككم ربكــم فيمــا أنــتم فيــه مــن النعــيم مســتقرين يف هــذه الــدنيا آمنــني مــن العــذاب والــزوال 
ة وخنل مثرها يانع لـني نضـيج، وتنحتـون مـن واملوت؟ يف حدائق مثمرة وعيون جارية وزروع كثري 

  .َأِشرين َبِطرين, اجلبال بيوتًا ماهرين بنحتها

  
الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض ) 151(َوال ُتِطيُعوا أَْمَر اْلُمْسرِِفَني ) 150(فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  

  )152(َوال ُيْصِلُحوَن 

ي، وال تنقــــادوا ألمــــر املســــرفني علــــى أنفســــهم املتمــــادين يف واقبلــــوا نصــــح, فخــــافوا عقوبــــة اهللا
  .معصية اهللا الذين دأبوا على اإلفساد يف األرض إفساًدا ال إصالح فيه

  
َا أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّرِيَن   َما أَْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا فَْأِت بِآيٍَة ِإْن ُكْنَت ِمْن ) 153(قَاُلوا ِإمنَّ

  )154(الصَّاِدِقَني 

مـا أنـت إال مـن الـذين ُسـحروا ِسـْحرًا كثـريًا، حـىت غلـب السـحر علـى : قالت مثـود لنبيهـا صـاحل
ما أنت إال فرد مماثل لنـا يف البشـرية مـن بـين آدم، فكيـف تتميـز علينـا بالرسـالة؟ فـأت . عقلك

  .إن كنت صادقًا يف دعواك أن اهللا أرسلك إلينا, حبجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك

  
َوال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم َعَذاُب ) 155(َهِذِه نَاَقٌة َهلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم َمْعُلوٍم قَاَل  

  )156(يـَْوٍم َعِظيٍم 
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هـذه ناقـة اهللا هلـا نصـيب مـن : -وقد أتاهم بناقـة أخرجهـا اهللا لـه مـن الصـخرة -قال هلم صاحل
لــيس لكــم أن تشــربوا يف اليــوم الــذي هــو . يــوم آخــراملــاء يف يــوم معلــوم، ولكــم نصــيب منــه يف 

نصــيبها، وال هــي تشــرب يف اليــوم الــذي هــو نصــيبكم، وال تنالوهــا بشــيء ممــا يســوءها كَضــْرٍب 
أو قتــل أو حنــو ذلــك، فــيهلككم اهللا بعــذاِب يــوٍم تعظــم شــدته؛ بســبب مــا يقــع فيــه مــن اهلــول 

  .والشدة

  
  )157(فـََعَقُروَها فََأْصَبُحوا نَاِدِمَني  

  .فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا َلمَّا أيقنوا بالعذاب، فلم ينفعهم ندمهم, فنحروا الناقة

  
  )158(َفَأَخَذُهْم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  

م عذاب اهللا الذي توعدهم به صاحل عليه السالم، فأهلكهم د َلعـربة إن يف إهـالك مثـو . فنزل 
ذا املصري   .وما كان أكثرهم مؤمنني, ملن اعترب 

  
  )159(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  

  .وإن ربك هلو العزيز القاهر املنتقم من أعدائه املكذبني، الرحيم مبن آمن من خلقه

  
َبْت قـَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِلَني      )160(َكذَّ

ذا مكذبني لسائر رسل اهللا؛ ألن ما جاؤوا به من التوحيد  ,َكذَّبت قوم لوط برسالته فكانوا 
  .وأصول الشرائع واحد

  
فَاتـَُّقوا اللََّه ) 162(ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني ) 161(ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأال تـَتـَُّقوَن  
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  )164(ْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِ ) 163(َوَأِطيُعوِن 

أال ختشون عذاب اهللا؟ إين رسول من ربكم، أمني على تبليغ رسالته : إذ قال هلم أخوهم لوط
إليكم، فاحذروا عقاب اهللا على تكذيبكم رسوله، واتبعوين فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم 

  .على رب العاملني على دعويت هلدايتكم أيَّ أجر، ما أجري إال

  
َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ) 165(أَتَْأتُوَن الذُّْكرَاَن ِمْن اْلَعاَلِمَني  

  )166(َعاُدوَن 

أتنكحون الذكور ِمن بين آدم، وترتكون ما خلق اهللا الستمتاعكم وتناسلكم ِمن أزواجكم؟ 
  .متجاوزون ما أباحه اهللا لكم من احلالل إىل احلرام -ذه املعصية -م بل أنتم قو 

  
  )167(قَاُلوا لَِئْن َملْ تـَْنَتِه يَا ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْخَرِجَني  

لئن مل ترتك يا لوط نـَْهَينا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله، لتكونن من املطرودين : قال قوم لوط
  .من بالدنا

  
  )168(ِإينِّ ِلَعَمِلُكْم ِمْن اْلَقاِلَني قَاَل  

  .إين ِلعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكور، َلمن املبغضني له بغًضا شديًدا: قال لوط هلم

  
  )169(َربِّ َجنِِّين َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن  

عمله قومي مث دعا لوط ربه حينما يئس من استجابتهم له قائال ربِّ أنقذين وأنقذ أهلي مما ي
  .وِمن عقوبتك اليت ستصيبهم, ِمن هذه املعصية القبيحة
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َناُه َوَأْهَلُه َأْمجَِعَني   يـْ   )171(ِإالَّ َعُجوزاً ِيف اْلَغاِبرِيَن ) 170(فـََنجَّ

فنجيناه وأهل بيته واملستجيبني لدعوته أمجعني إال عجوزًا من أهله، وهي امرأته، مل تشاركهم 
  .لباقني يف العذاب واهلالكيف اإلميان، فكانت من ا

  
  )173(َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن ) 172(ُمثَّ َدمَّْرنَا اآلَخرِيَن  

مث أهلكنا َمن عداهم من الكفرة أشدَّ إهالك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كاملطر 
م أشدُّ أنواع اهلالك فَقُبَح مطُر من أنذرهم رسلهم ومل يستج, أهلكتهم يبوا هلم؛ فقد أُنزل 
  .والتدمري

  
  )174(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  

ا املكذبون, إن يف ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط َلعربة وموعظة وما كان أكثرهم . يتعظ 
  .مؤمنني

  
  )175(يُم َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَّحِ  

  .الرحيم بعباده املؤمنني, وإن ربك هلو العزيز الغالب الذي يقهر املكذبني

  
ِإينِّ َلُكْم ) 177(ِإْذ قَاَل َهلُْم ُشَعْيٌب َأال تـَتـَُّقوَن ) 176(َكذََّب َأْصَحاُب األَْيَكِة اْلُمْرَسِلَني   

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرِي ِإالَّ ) 179(فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ) 178(َرُسوٌل أَِمٌني 
  )180(َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني 

ذا مكذِّبني  كذَّب أصحاب األرض ذات الشجر امللتف رسوهلم شعيًبا يف رسالته، فكانوا 
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أال ختشون عقاب اهللا على شرككم ومعاصيكم؟ إين : إذ قال هلم شعيب. جلميع الرساالت
فخافوا عقاب , إليكم ِمَن اهللا هلدايتكم، حفيظ على ما أوحى اهللا به إيلَّ من الرسالةمرَسل 

وما أطلب منكم على دعائي لكم إىل , واتبعوا ما دعوتكم إليه ِمن هداية اهللا؛ لرتشدوا, اهللا
  .اإلميان باهللا أيَّ جزاء، ما جزائي إال على رب العاملني

  
َوال ) 182(َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ) 181(ا ِمْن اْلُمْخِسرِيَن أَْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكونُو  

  )183(تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن 

أمتُّوا الكيل للناس وافًيا هلم، وال تكونوا : -وقد كانوا يـُْنِقصون الكيل وامليزان - قال هلم شعيب
َوزِنوا بامليزان العدل املستقيم، وال تنقصوا الناس شيًئا ِمن , يـُْنِقصون الناس حقوقهمممن 

حقوقهم يف كيل أو وزن أو غري ذلك، وال تكثروا يف األرض الفساد، بالشرك والقتل والنهب 
  .وختويف الناس وارتكاب املعاصي

  
  )184(َواتـَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْجلِِبلََّة اَألوَِّلَني  

  .واحذروا عقوبة اهللا الذي خلقكم وخلق األمم املتقدمة عليكم

  
َا أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّرِيَن   َوَما أَْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا َوِإْن َنظُنَُّك َلِمْن اْلَكاِذِبَني ) 185(قَاُلوا ِإمنَّ
َنا ِكَسفاً ِمْن السََّماِء ِإْن ُكْنَت مِ ) 186(   )187(ْن الصَّاِدِقَني َفَأْسِقْط َعَليـْ

م السحر إصابة شديدة، فذهب بعقوهلم، وما  - يا شعيب - إمنا أنت: قالوا ِمَن الذين أصا
أنت إال واحد مثلنا يف البشرية، فكيف ختتص دوننا بالرسالة؟ وإن أكرب ظننا أنك من 

أن يسقط علينا  فإن كنت صادقًا يف دعوى النبوة، فادع اهللا. الكاذبني فيما تدَّعيه من الرسالة
  .قطع عذاب من السماء تستأصلنا
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  )188(قَاَل َريبِّ َأْعَلُم ِمبَا تـَْعَمُلوَن  

  .ريب أعلم مبا تعملونه ِمَن الشرك واملعاصي، ومبا تستوجبونه من العقاب: قال هلم شعيب

  
بُوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب يـَْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب يـَْومٍ     )189(َعِظيٍم  َفَكذَّ

م احلر الشديد، وصاروا يبحثون عن مالذ يستظلون به،  فاستَمرُّوا على تكذيبه، فأصا
فأظلتهم سحابة، وجدوا هلا برًدا ونسيًما، فلما اجتمعوا حتتها، التهبت عليهم نارًا فأحرقتهم، 

  .فكان هالكهم مجيًعا يف يوم شديد اهلول

  
  )190(َن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكا 

م، َلداللة واضحة على قدرة اهللا يف مؤاخذة املكذبني، وعربة  إن يف ذلك العقاب الذي نزل 
  .ملن يعترب، وما كان أكثرهم مؤمنني متعظني بذلك

  
  )191(َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  

نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بعباده هلو العزيز يف  -أيها الرسول  - وإن ربك 
  .املوحدين

  
َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن ) 193(نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني ) 192(َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني  

  )195(بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني ) 194(اْلُمنِذرِيَن 

ومالك , يه هذه القصص الصادقة، َلمنزَّل ِمن خالق اخللقوإن هذا القرآن الذي ذُِكَرْت ف
حىت وعيته بقلبك حفظًا  -أيها الرسول  -فتاله عليك , األمر كله، نزل به جربيل األمني

ذا التنزيل اإلنس واجلن  وفهًما؛ لتكون ِمن رسل اهللا الذين خيوِّفون قومهم عقاب اهللا، فتنذر 
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ربية واضحة املعىن، ظاهرة الداللة، فيما حيتاجون إليه يف نزل به جربيل عليك بلغة ع. أمجعني
  .إصالح شؤون دينهم ودنياهم

  
  )196(َوِإنَُّه َلِفي زُبُِر اَألوَِّلَني  

قـَْته, وإنَّ ِذْكَر هذا القرآن َلمثبٌت يف كتب األنبياء السابقني   .قد َبشََّرْت به وَصدَّ

  
  )197(ُه ُعَلَماُء َبِين ِإْسرَائِيَل أَوََملْ َيُكْن َهلُْم آيًَة َأْن يـَْعَلمَ  

ِعْلُم علماء بين إسرائيل  -وأن القرآن حق, يف الداللة على أنك رسول اهللا -أومل َيْكِف هؤالء
  صحة ذلك، وَمن آمن منهم كعبد اهللا بن سالم؟

  
َكَذِلَك ) 199(ا ِبِه ُمْؤِمِنَني فـََقَرأَُه َعَلْيِهْم َما َكانُو ) 198(َوَلْو نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعِض اَألْعَجِمَني  

  )201(ال يـُْؤِمُنوَن ِبِه َحىتَّ يـََرْوا اْلَعَذاَب األَلِيَم ) 200(َسَلْكَناُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمَني 

فقرأه على كفار قريش قراءة عربية , ولو نـَزَّلنا القرآن على بعض الذين ال يتكلمون بالعربية
كذلك أدخلنا يف قلوب اجملرمني جحود . حلوا جلحودهم عذرًالكفروا به أيًضا، وانت, صحيحة

القرآن، وصار متمكًنا فيها؛ وذلك بسبب ظلمهم وإجرامهم، فال سبيل إىل أن يتغريوا عمَّا 
  .هم عليه من إنكار القرآن، حىت يعاينوا العذاب الشديد الذي ُوِعدوا به

  
  )203(فـَيَـُقوُلوا َهْل َحنُْن ُمنَظُروَن ) 202(فـََيْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن  

م العذاب فجأة، وهم ال يعلمون قبل ذلك مبجيئه م به حتسًُّرا , فينزل  فيقولون عند مفاجأ
م من اإلميان هل حنن ممَُْهلون ُمؤخَّرون؛ لنتوب إىل اهللا ِمن شركنا، ونستدرك ما : على ما فا

  فاتنا؟
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  )204(ُلوَن أَفَِبَعَذابَِنا َيْستَـْعجِ  

  َأَغرَّ هؤالء إمهايل، فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟

  
  )206(ُمثَّ َجاَءُهْم َما َكانُوا يُوَعُدوَن ) 205(أَفـََرأَْيَت ِإْن َمتـَّْعَناُهْم ِسِنَني  

م  -أيها الرسول  - أفعلمت  إن َمتَّعناهم باحلياة سنني طويلة بتأخري آجاهلم، مث نزل 
  املوعود؟العذاب 

  
ُهْم َما َكانُوا ُميَتـَُّعوَن     )207(َما َأْغَىن َعنـْ

ما أغىن عنهم متتعهم بطول العمر، وطيب العيش، إذا مل يتوبوا مـن شـركهم؟ فعـذاب اهللا واقـع 
  .م عاجال أم آجال

  
  )209(ِمَني ِذْكَرى َوَما ُكنَّا ظَالِ ) 208(َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َهلَا ُمنِذُروَن  

م, وما أهلكنا ِمن قرية من القرى يف األمم مجيًعا تـذكرة , إال بعد أن نرسل إليهم رسـال ينـذرو
م   .وما كنا ظاملني فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسوال, هلم وتنبيًها على ما فيه جنا

  
ِإنـَُّهْم َعْن السَّْمِع ) 211(َيْسَتِطيُعوَن  َوَما يـَْنَبِغي َهلُْم َوَما) 210(َوَما تـَنَـزََّلْت بِِه الشََّياِطُني  

  )212(َلَمْعُزوُلوَن 

وال يصــح مـــنهم ذلـــك، ومـــا  -كمــا يـــزعم الكفـــرة  -ومــا تـَنَـزَّلَـــْت بـــالقرآن علــى حممـــد الشـــياطني
م عن استماع القرآن من السماء حمجوبون مرجومون بالشهب   .يستطيعونه؛ أل
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ِبَني َفال َتدُْع َمَع اللَِّه ِإَهلاً آخَ     )213(َر فـََتُكوَن ِمْن اْلُمَعذَّ

ؤالء الذين عبدوا مع اهللا غريه, فال تعبد مع اهللا معبوًدا غريه   .فينزل بك من العذاب ما نزل 

  
  )214(َوأَنِذْر َعِشريََتَك اَألقْـَرِبَني  

م -أيها الرسول  -وحذِّر    .األقرب فاألقرب ِمن قومك، ِمن عذابنا، أن ينزل 

  
  )215(ْض َجَناَحَك ِلَمْن اتـَّبَـَعَك ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َواْخفِ  

  .وأَِلْن جانبك وكالمك تواضًعا ورمحة ملن ظهر لك منه إجابة دعوتك

  
  )216(فَِإْن َعَصْوَك فـَُقْل ِإينِّ بَرِيٌء ِممَّا تـَْعَمُلوَن  

  .لضاللفإن خالفوا أمرك ومل يتبعوك، فتربَّأ من أعماهلم، وما هم عليه من الشرك وا

  
َوتـََقلَُّبَك ِيف السَّاِجِديَن ) 218(الَِّذي يـَرَاَك ِحَني تـَُقوُم ) 217(َوتـَوَكَّْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم  
  )220(ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) 219(

ــوِّْض أمــرك إىل اهللا العزيــز الــذي ال يغاَلــب وال يـُْقَهــر وهــو  الــرحيم الــذي ال خيــذل أوليــاءه،, وفـَ
الــــذي يــــراك حــــني تقــــوم للصــــالة وحــــدك يف جــــوف الليــــل، ويــــرى تقلُّبــــك مــــع الســــاجدين يف 

م معك قائًمـا وراكًعـا وسـاجًدا وجالًسـا , هـو السـميع لتالوتـك وذكـرك -سـبحانه -إنـه, صال
  .العليم بنيتك وعملك

  



www.islamguiden.com 

 800

يـُْلُقوَن ) 222(ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم   تـَنَـزَُّل َعَلى) 221(َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطُني  
  )223(السَّْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُوَن 

علــى َمــن تنـــزَّل الشــياطني؟ تتنــزل علــى كــل كــذَّاب كثــري اآلثــام مــن  -أيهــا النــاس -هــل أخــربكم
وَمـــن , فيلقونـــه إىل الكهـــان, يتخطفونـــه مـــن املـــأل األعلـــى, َيْســـَرتُِق الشـــياطني الســـمع, الكهنـــة
فيزيــد فيهــا أكثــر , َيْصــُدق أحــدهم يف كلمــة, وأكثــر هــؤالء كــاذبون, جمــراهم ِمــَن الفســقةجــرى 

  .ِمن مائة كذبة

َوأَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن ) 225(َأملَْ تـََرى أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن ) 224(َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهْم اْلَغاُووَن  
  )226(َما ال يـَْفَعُلوَن 

 -أمل تر . وجياريهم الضالون الزائغون ِمن أمثاهلم, قوم شعرهم على الباطل والكذبوالشعراء ي
ــم يــذهبون كاهلــائم علــى وجهــه -أيهــا النــيب  خيوضــون يف كــل فــن ِمــن فنــون الكــذب والــزور , أ

ــم يقولــون مــا ال يفعلــون , ومتزيــق األعــراض والطعــن يف األنســاب وجتــريح النســاء العفــائف، وأ
  وينتقصون أهل احلق؟, أهل الباطليبالغون يف مدح 

  
ُم الَِّذيَن ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوذََكُروا اللََّه َكِثرياً َوانَتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَـْعلَ  

  )227(ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن 

وأكثـروا ِمـن ِذْكـر اهللا , هتَدْوا باإلميان وعملـوا الصـاحلاتاستثىن اهللا من الشعراِء الشعراَء الذين ا
والـــدفاع عـــن رســـوله حممـــد , والثنـــاء عليـــه جـــلَّ ذكـــره -ســـبحانه -فقـــالوا الشـــعر يف توحيـــد اهللا 

صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، وتكلمــــوا باحلكمــــة واملوعظــــة واآلداب احلســــنة، وانتصــــروا لإلســــالم، 
وســــيعلم الــــذين ظلمــــوا . علــــى الشــــعراء الكــــافرينردًّا , يهجــــون َمــــن يهجــــوه أو يهجــــو رســــوله

أو بــالتُّهم , أو االعتــداء علــيهم, أنفســهم بالشــرك واملعاصــي، وظلمــوا غــريهم بغمــط حقــوقهم
نســــأل اهللا , أي مرجــــع مــــن مراجــــع الشــــر واهلــــالك يرجعــــون إليــــه؟ إنَّــــه منقلــــب ســــوء, الباطلــــة

  .السالمة والعافية
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  سورة النمل -27

   
  )1(ْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبٍني طس تِْلَك آيَاُت ا

  . احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة

علــى مــا فيــه مــن , واضــحة الداللــة, هــذه آيــات القــرآن وهــي آيــات الكتــاب العزيــز بينــة املعــىن
  .فالقرآن هو الكتاب، مجع اهللا له بني االمسني. العلوم واحلكم والشرائع

  
الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  )2(ُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني  
)3(  

وتبشــر حبســن الثــواب للمــؤمنني الــذين , وهــي آيــات ترشــد إىل طريــق الفــوز يف الــدنيا واآلخــرة
ــــا ــــديها, َصــــدَّقوا   مســــتوفية, الــــذين يقيمــــون الصــــلوات اخلمــــس كاملــــة األركــــان, واهتــــَدْوا 

ومـا فيهـا ِمـن ثـواب , وهـم يوقنـون باحليـاة اآلخـرة, ويؤدون الزكاة املفروضة ملستحقيها, الشروط
  .وعقاب

  
أُْولَِئَك الَِّذيَن َهلُْم ُسوُء ) 4(ِإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َزيـَّنَّا َهلُْم َأْعَماَهلُْم فـَُهْم يـَْعَمُهوَن  

  )5(ِة ُهْم اَألْخَسُروَن اْلَعَذاِب َوُهْم ِيف اآلِخرَ 

ــــنَّا هلــــم أعمــــاهلم الســــيئة, إن الــــذين ال ُيَصــــدِّقون بالــــدار اآلخــــرة فرأوهــــا , وال يعملــــون هلــــا حسَّ
ين, حســنة أولئــك الــذين هلــم العــذاب الســيِّئ يف الــدنيا قــتال وَأْســرًا . فهــم يــرتددون فيهــا متحــريِّ

  .وهم يف اآلخرة أشد الناس خسرانًا, وُذال وهزميةً 
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  )6(ِإنََّك لَتـَُلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم وَ  

احلكيم يف خلقه وتدبريه الـذي أحـاط بكـل , لتتلقى القرآن من عند اهللا -أيها الرسول-وإنك 
  .شيء علًما

  
َها ِخبََربٍ أَْو آتِيُكْم ِبِشهَ   اٍب قـََبٍس َلَعلَُّكْم ِإْذ قَاَل ُموَسى َألْهِلِه ِإينِّ آَنْسُت نَارًا َسآتِيُكْم ِمنـْ

  )7(َتْصطَُلوَن 

إين أبَصــــْرُت نــــارًا ": مصــــر"إىل " مــــدين"اذكــــر قصــــة موســــى حــــني قــــال ألهلــــه يف مســــريه مــــن 
ا من الربد; أو آتيكم بشعلة نار, سآتيكم منها خبرب يدلنا على الطريق   .كي تستدفئوا 

  
يَا ) 8(َوَمْن َحْوَهلَا َوُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني  فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُورَِك َمْن ِيف النَّارِ  

َوأَْلِق َعَصاَك فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبرًا وَملَْ ) 9(ُموَسى ِإنَُّه أَنَا اللَُّه اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
َل ُحْسناً بـَْعَد ) 10(َديَّ اْلُمْرَسُلوَن يـَُعقِّْب يَا ُموَسى ال َختَْف ِإينِّ ال َخيَاُف لَ  ِإالَّ َمْن ظََلَم ُمثَّ َبدَّ

َوأَْدِخْل َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء ِيف ِتْسِع آيَاٍت ) 11(ُسوٍء فَِإينِّ َغُفوٌر َرِحيٌم 
  )12(ِقَني ِإَىل ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمِه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاسِ 

فلما جاء موسى الناَر ناداه اهللا وأخربه أن هذا مكاٌن قدَّسـه اهللا وباركـه فجعلـه موضـًعا لتكلـيم 
وتنزيًهــا هللا رب اخلالئــق , وأن اهللا بــارك َمــن يف النــار وَمــن حوهلــا ِمــَن املالئكــة, موســى وإرســاله
يـز الغالـب يف انتقـامي مـن العز , يا موسى إنه أنـا اهللا املسـتحق للعبـادة وحـدي. عما ال يليق به

فلمــا رآهــا تتحــرك يف , وألــق عصــاك فألقاهــا فصــارت حيــة. احلكــيم يف تــدبري خلقــي, أعــدائي
إين , يـا موسـى ال َختَـفْ : فطمأنـه اهللا بقولـه, خفة َحتَرَُّك احلية السريعة وىلَّ هاربًـا ومل يرجـع إليهـا

مث تـاب فبـدَّل ُحْسـن التوبـة , بـذنبلكن َمن جتاوز احلـدَّ , ال خياف لديَّ من أرسلتهم برساليت
وأدخـل يـدك . فـال ييـئس أحـٌد مـن رمحـة اهللا ومغفرتـه, فإين غفور له رحيم بـه, بعد قبح الذنب

العصـا، : يف جيبك خترج بيضاء كالثلج مـن غـري بـَـَرص يف مجلـة تسـع معجـزات، وهـي مـع اليـد
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ـــــل، والضـــــفادع ، والـــــدم؛ لتأييـــــدك يف والســـــنون، ونقـــــص الثمـــــرات، والطوفـــــان، واجلـــــراد، والُقمَّ
م كانوا قوًما خارجني عن أمر اهللا كافرين به, رسالتك إىل فرعون وقومه   .إ

  
  )13(فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم آيَاتـَُنا ُمْبِصرًَة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبٌني  

ـا َمـن نظـر إليهـا حقيقـَة مـا دلـت عليـه م هذه املعجزات ظاهرة بيِّنـة يبصـر   :قـالوا, فلما جاء
  .هذا سحٌر واضٌح بنيِّ 

  
َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّواً فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن   َقَنتـْ َا َواْستَـيـْ   )14(َوَجَحُدوا ِ

بوا باملعجزات التسع الواضحة الداللة على صدق موسى يف نبوته وصدق دعوتـه وأنكـروا , وكذَّ
م اعتـــداًء علـــى احلـــق وتكـــربًا علـــى , بألســـنتهم أن تكـــون مـــن عنـــد اهللا وقـــد اســـتيقنوها يف قلـــو

كيــف كــان مصــري الــذين كفــروا بآيــات اهللا وأفســدوا يف   -أيهــا الرســول-فــانظر , االعــرتاف بــه
  .إذ أغرقهم اهللا يف البحر؟ ويف ذلك عربة ملن يعترب, األرض

  
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا َوقَاال احلَْمْ   ُد لِلَِّه الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنَني َوَلَقْد آتـَيـْ
)15(  

ــذا علــى كثــري مــن , ولقــد آتينــا داود وســليمان علًمــا فعمــال بــه ــلنا  وقــاال احلمــد هللا الــذي فضَّ
  .وارتفاع أهله, ويف اآلية دليل على شرف العلم. عباده املؤمنني

  
َوقَاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْريِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َهلَُو  َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوودَ  

  )16(اْلَفْضُل اْلُمِبُني 
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يــا أيهــا النــاس ُعلِّمنــا : وقــال ســليمان لقومــه, وورث ســليمان أبــاه داود يف النبــوة والعلــم وامللــك
إن هـذا الـذي أعطانـا اهللا تعـاىل , ِمن كل شيء تدعو إليه احلاجـةوأُعطينا , وفـُهِّمنا كالم الطري

  .إياه هلو الفضل الواضح الذي ُميَيِّزنا على َمن سوانا

  
  )17(َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمْن اجلِْنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْريِ فـَُهْم يُوَزُعوَن  

ــع لســليمان جنــوده مــن اجلــن واإلنــس والطــري يف مســري  م مل يكونــوا , ة هلــمومجُِ فهــم علــى كثــر
  .كي يقفوا مجيًعا منتظمني; بل كان على كل جنس من يـَُردُّ أوهلم على آخرهم, مهَملني

  
 َحىتَّ ِإَذا أَتـَْوا َعَلى َواِدي النَّْمِل قَاَلْت َمنَْلٌة يَا أَيـَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال َحيِْطَمنَُّكمْ  

فـََتَبسََّم َضاِحكاً ِمْن قـَْوِهلَا َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر ) 18(ُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن ُسَلْيَماُن وَ 
َباِدَك نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوأَْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف عِ 

  )19(َني الصَّاحلِِ 

يـا أيهـا النمــل ادخلـوا مسـاكنكم ال يهلكـنَّكم ســليمان : حـىت إذا بلغـوا وادي النمـل قالــت منلـة
فتبســم ضــاحًكا مــن قــول هــذه النملــة لفهمهــا واهتــدائها إىل . وهــم ال يعلمــون بــذلك, وجنــوده

ـــه إليـــه داعًيـــا, واستشـــعر نعمـــة اهللا عليـــه, حتـــذير النمـــل أن أشـــكر , ووفقـــين, ربِّ أهلِْْمـــين: فتوجَّ
وأدخلـين برمحتـك , وأن أعمل عمال صاحلًا ترضاه مين, نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والديَّ 

  .يف نعيم جنتك مع عبادك الصاحلني الذين ارتضيت أعماهلم

  
َر فـََقاَل َما ِيل ال أََرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمْن اْلَغائِِبَني   بـَنَُّه ) 20(َوتـََفقََّد الطَّيـْ َعَذابًا َشِديداً ألَعذِّ

  )21(أَْو َألْذَحبَنَُّه َأْو لََيْأتَِيِين ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني 

وكان عنده هدهد متميز معـروف , وتفقد سليمان حال الطري املسخرة له وحال ما غاب منها
ـــه كـــان مـــن , مـــا يل ال أرى اهلدهـــد الـــذي أعهـــده؟ أَســـَرته ســـاتر عـــين: فقـــال, فلـــم جيـــده أم أن



www.islamguiden.com 

 805

ألعــذبنَّ هــذا اهلدهــد عــذابًا شــديًدا : لــم أره لغيبتــه؟ فلمــا ظهــر أنــه غائــب قــالف, الغــائبني عــين
ــا لــه أو ليــأتيينِّ حبجــة , أو ألذحبنَّــه عقوبــة علــى مــا فعــل حيــث أخــلَّ مبــا ُســخِّر لــه, لغيابــه تأديًب

  .فيها عذر لغيبته, ظاهرة

  
َر بَِعيٍد فـََقاَل َأَحطُت ِمبَا َملْ حتُِْط ِبِه َوجِ     )22(ْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقٍني َفَمَكَث َغيـْ

: فقـال لـه اهلدهـد, فمكث اهلدهـد زمنًـا غـري بعيـد مث حضـر فعاتبـه سـليمان علـى مغيبـه وختلُّفـه
خبــرب " الـيمن"بــ " ســبأ"وجئتــك مـن مدينـة , علمـت مـا مل تعلمــه مـن األمـر علــى وجـه اإلحاطـة

  .وأنا على يقني منه, خطري الشأن

  
  )23(ْمَرأًَة َمتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَهلَا َعْرٌش َعِظيٌم ِإينِّ َوَجدتُّ ا 

وهلـــا ســـرير , وأوتيـــت مـــن كــل شـــيء مــن أســـباب الــدنيا, "ســبأ"إين وجــدت امـــرأًة حتكــم أهـــل 
  .جتلس عليه إلدارة ملكها, عظيم القدر

  
ُهْم َعْن َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَّ   ِه َوَزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َفَصدَّ

  )24(السَِّبيِل فـَُهْم ال يـَْهَتُدوَن 

ا هــي وقومهــا يعبــدون الشــمس معرضــني عــن عبــادة اهللا ُ وحسَّــن هلــم الشــيطان أعمــاهلم , وجــد
ــــا ن إىل اهللا فهــــم ال يهتــــدو , فصــــرفهم عــــن اإلميــــان بــــاهللا وتوحيــــده, الســــيئة الــــيت كــــانوا يعملو

  .وتوحيده وعبادته وحده

  
َواَألْرِض َويـَْعَلُم َما ُختُْفوَن َوَما تـُْعِلُنوَن  َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي ُخيْرُِج اخلَْْبَء ِيف السََّمَواتِ  
  )26(اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ) 25(
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جدوا هللا الذي ُخيـرج املخبـوء املسـتور يف السـموات واألرض لئال يس; حسَّن هلم الشيطان ذلك
اهللا الــذي ال معبــود يســتحق . ويعلــم مــا ُتســرُّون ومــا تظهــرون, مــن املطــر والنبــات وغــري ذلــك

  .رب العرش العظيم, العبادة سواه

  
أَْلِقِه ِإلَْيِهْم ُمثَّ تـََولَّ اْذَهب ِبِكَتاِيب َهَذا فَ ) 27(قَاَل َسَننظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذِبَني  

ُهْم فَانظُْر َماَذا يـَْرِجُعوَن    )28(َعنـْ

ســــنتأمل فيمــــا جئتنــــا بــــه مــــن اخلــــرب أصــــدقت يف ذلــــك أم كنــــت مــــن : قــــال ســــليمان للهدهــــد
مث تـــنحَّ عـــنهم قريًبـــا مـــنهم , فـــأعطهم إيـــاه" ســـبأ"الكـــاذبني فيـــه؟ اذهـــب بكتـــايب هـــذا إىل أهـــل 

  .ما يرتدد بينهم من الكالمفتأمل , حبيث تسمع كالمهم

  
َأل ِإينِّ أُْلِقَي ِإَيلَّ ِكَتاٌب َكِرٌمي  

  )29(قَاَلْت يَا أَيـَُّها امل

: ومسعهــا تقــول هلــم, فجمعــت أشــراف قومهــا, ذهــب اهلدهــد وألقــى الكتــاب إىل امللكــة فقرأتــه
  .إين وصل إيلَّ كتاب جليل املقدار من شخص عظيم الشأن

  
  )31(َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ َوأْتُوِين ُمْسِلِمَني ) 30(َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم  ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَمانَ  

أال تتكـربوا " بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم"وإنـه مفتـتح بــ , إنـه مـن سـليمان: مث بيَّنت ما فيه فقالـت
  .الوحدانية والطاعة مسلمني لهوأْقِبلوا إيلَّ منقادين هللا ب, وال تتعاظموا عما دعوتكم إليه

  
أل أَفْـُتوِين ِيف أَْمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أَْمراً َحىتَّ َتْشَهُدوِن  

َ
  )32(قَاَلْت يَا أَيـَُّها امل

مــا كنــت ألفصــل يف أمــر إال مبحضــركم , يــا أيهــا األشــراف أشــريوا علــيَّ يف هــذا األمــر: قالــت
  .ومشورتكم
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  )33(َوأُوُلوا بَْأٍس َشِديٍد َواَألْمُر ِإلَْيِك فَانظُرِي َماَذا تَْأُمرِيَن  قَاُلوا َحنُْن أُْوُلوا قـُوَّةٍ  

حنــن أصــحاب قــوة يف العــدد والُعــدَّة وأصــحاب النجــدة والشــجاعة يف شــدة : قــالوا جميبــني هلــا
فتــأملي مــاذا تأمريننــا بــه؟ فــنحن ســامعون , وأنــِت صــاحبة الــرأي, واألمــر موكــول إليــكِ , احلــرب

  .ن لكألمرك مطيعو 

  
) 34( قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلونَ  

َِديٍَّة فـََناِظَرٌة ِمبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن    )35(َوِإينِّ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِ

إن امللــوك إذا : ومبيِّنــة هلــم ســوء مغبَّــة القتــال, يمان بالعــداوةقالــت حمــذرًة هلــم مــن مواجهــة ســل
وا أعزَّة أهلهـا أذلـة م , وقتلـوا وأسـروا, دخلوا جبيوشهم قريًة عنوًة وقهرًا خرَّبوها وصريَّ وهـذه عـاد

ديـَّة مشــتملة . املسـتمرة الثابتـة حلمـل النــاس علـى أن يهـابوهم وإين مرسـلة إىل ســليمان وقومـه 
اعلى نفائس ا   .ومنتظرة ما يرجع به الرسل, ألموال أصانعه 

  
َِديَّ   ٌر ِممَّا آتَاُكْم َبْل أَنـُْتْم ِ ِتُكْم تـَْفَرُحوَن فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل أَمتُِدُّوَنِين ِمبَاٍل َفَما آتَاِين اللَُّه َخيـْ
)36(  

ـــا جـــاء رســـول امللكـــة باهلديَّـــة إىل ســـليمان : ك متحـــدثًا بـــأَنـُْعِم اهللا عليـــهقـــال مســـتنكرًا ذلـــ, فلمَّ
أمتــدونين مبــاٍل تـَْرضــيًة يل؟ فمــا أعطــاين اهللا مــن النبــوة وامللــك واألمــوال الكثــرية خــري وأفضــل ممــا 

ـــدى إلـــيكم ُ ـــة الـــيت  ألنكـــم أهـــل مفـــاخرة بالـــدنيا ; أعطـــاكم، بـــل أنـــتم الـــذين تفرحـــون باهلدي
ا   .ومكاثرة 

  
َها أَِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن  اْرِجْع ِإلَْيِهْم فـََلَنْأتِيَـنـَُّهمْ   َا َولَُنْخرَِجنـَُّهْم ِمنـْ   )37(ِجبُُنوٍد ال ِقَبَل َهلُْم ِ
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فـواهللا لنـأتينَّهم جبنـود ال طاقـة هلـم , ارجع إلـيهم": سبأ"وقال سليمان عليه السالم لرسول أهل 
ينقـادوا لـدين  إن مل, ولنخـرجنَّهم ِمـن أرضـهم أذلـة وهـم صـاغرون مهـانون, مبقاومتها ومقابلتها

  .ويرتكوا عبادة من سواه, اهللا وحده

  
َأل أَيُُّكْم يَْأتِيِين ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأْن يَْأتُوِين ُمْسِلِمَني  

  )38(قَاَل يَا أَيـَُّها امل

أيُّكـم يـأتيين بسـرير ملكهـا العظـيم : قال سليمان خماطًبا مـن َسـخَّرهم اهللا لـه مـن اجلـن واإلنـس
  ين طائعني؟قبل أن يأتوين منقاد

  
  )39(قَاَل ِعْفريٌت ِمْن اجلِْنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمٌني  

وإين لقـويٌّ علـى , أنا آتيـك بـه قبـل أن تقـوم مـن جملسـك هـذا: قال مارد قويٌّ شديد من اجلن
  .و ال أُنِقص منه شيًئا وال أبدلهآيت به كما ه, أمني على ما فيه, َمحْله

  
ِقرّاً قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمْن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فـََلمَّا َرآُه ُمْستَ  

ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمْن َشكَ  َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر ِعْنَدُه قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ َر فَِإمنَّ
  )40(فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرٌمي 

ذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا حترََّكـْت للنظـر : قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك 
ده فلما رآه سليمان حاضرًا لديه ثابتًـا عنـ. فأتى بالعرش, فأذن له سليمان فدعا اهللا. يف شيء

أأشـــكر بـــذلك اعرتافًـــا : هـــذا ِمـــن فضـــل ريب الـــذي خلقـــين وخلـــق الكـــون كلـــه؛ ليختـــربين: قـــال
, بنعمته تعاىل عليَّ أم أكفر برتك الشكر؟ ومن شكر هللا علـى نعمـه فـإنَّ نـَْفـَع ذلـك يرجـع إليـه

كــرمي يعــم خبــريه يف الــدنيا الشــاكر , ومــن جحــد النعمــة وتــرك الشــكر فــإن ريب غــين عــن شــكره
  .مث حياسبهم وجيازيهم يف اآلخرة ,والكافر
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  )41(قَاَل َنكُِّروا َهلَا َعْرَشَها نَنظُْر أَتـَْهَتِدي أَْم َتُكوُن ِمْن الَِّذيَن ال يـَْهَتُدوَن  

وا ســرير ملكهــا الــذي جتلــس عليــه إىل حــال تنكــره إذا رأتــه: قــال ســليمان ملــن عنــده لنــرى ; غــريِّ
تدي إىل معرفته أم تكون من الذين ال    يهتدون؟أ

  
  )42(فـََلمَّا َجاَءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمَني  

. إنـه يشـبهه: أهكـذا عرشـك؟ قالـت: إىل سليمان يف جملسه قيـل هلـا" سبأ"فلما جاءت ملكة 
ـــا ـــا أصـــابت يف جوا علمـــت قـــدرة اهللا وصـــحة نبـــوة ســـليمان عليـــه وقـــد , فظهـــر لســـليمان أ

وكنـــا منقـــادين ألمـــر اهللا متبعـــني لـــدين , وأوتينـــا العلـــم بـــاهللا وبقدرتـــه ِمـــن قبلهـــا: فقـــال, الســـالم
  .االسالم

  
َها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنـََّها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكاِفرِيَن     )43(َوَصدَّ

ا كانت كافرة ونشأت بـني , وحده ما كانت تعبده ِمن دون اهللا تعاىلوَمنَـَعها عن عبادة اهللا  إ
وإال فلهـــا مـــن الـــذكاء والفطنـــة مـــا تعـــرف بـــه احلـــق مـــن , واســـتمرت علـــى ديـــنهم, قـــوم كـــافرين

  .ولكن العقائد الباطلة ُتذهب بصرية القلب, الباطل

  
َها قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح ُممَرٌَّد ِمْن ِقيَل َهلَا اْدُخِلي الصَّرَْح فـََلمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلَُّ   ًة وََكَشَفْت َعْن َساقـَيـْ

  )44(قـََوارِيَر قَاَلْت َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني 

, أمواجـهفلمـا رأتـه ظنتـه مـاء تـرتدد , وكان صـحنه ِمـن زجـاج حتتـه مـاء, ادخلي القصر: قيل هلا
إنــه صــحن أملــس مــن زجــاج صــاف : فقــال هلــا ســليمان, وكشــفت عــن ســاقيها لتخــوض املــاء

رب إين ظلمـت نفسـي مبـا كنـت عليـه مـن : وقالـت, فأدركت عظمة ملك سليمان. واملاء حتته
  .وانقدُت متابعة لسليمان داخلة يف دين رب العاملني أمجعني, الشرك
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  )45(َخاُهْم َصاِحلاً َأْن اْعُبُدوا اللََّه فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن َخيَْتِصُموَن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل َمثُوَد أَ  

ـــدوا اهللا: ولقـــد أرســـلنا إىل مثـــود أخـــاهم صـــاحلًا فلمـــا أتـــاهم , وال جتعلـــوا معـــه إهلـًــا آخـــر, أن وحِّ
فر واآلخـر كـا, أحـدمها مـؤمن بـه: صاحلٌ داعًيا إىل توحيد اهللا وعبادتـه وحـده صـار قومـه فـريقني

  .وكل منهم يزعم أن احلق معه, بدعوته

  
  )46( قَاَل يَا قـَْوِم ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسَّيَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  

, ِملَ تبـــادرون الكفـــر وعمـــل الســـيئات الـــذي جيلـــب لكـــم العـــذاب: قـــال صـــاحل للفريـــق الكـــافر
, ن اإلميان وِفْعل احلسنات الذي جيلب لكم الثواب؟ هال تطلبون املغفرة من اهللا ابتـداءوتؤخرو 

  .وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترمحوا

  
  )47(قَاُلوا اطَّيـَّْرنَا ِبَك َوِمبَْن َمَعَك قَاَل طَائِرُُكْم ِعْنَد اللَِّه َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم تـُْفتَـُنوَن  

مـا أصـابكم : قـال هلـم صـاحل, ك ومبن معـك ممـن دخـل يف دينـكَتشاَءْمنا ب: قال قوم صاحل له
بــل أنــتم قــوم ُختَْتــربون بالســراء والضــراء , اهللا ِمــن خــري أو شــر فهــو مقــدِّره علــيكم وجمــازيكم بــه

  .واخلري والشر

  
  )48(وََكاَن ِيف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط يـُْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض َوال ُيْصِلُحوَن  

, تســـعة رجـــال -الواقعـــة يف مشـــال غـــرب جزيـــرة العـــرب" اِحلْجـــر"وهـــي -نـــة صـــاحل وكـــان يف مدي
م اإلفساد يف األرض   .الذي ال خيالطه شيء من الصالح, شأ

  
  )49(اِدُقوَن نَّا َلصَ قَاُلوا تـََقاَمسُوا بِاللَِّه لَنُبَـيِّتَـنَُّه َوَأْهَلُه ُمثَّ لَنَـُقوَلنَّ ِلَولِيِِّه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه َوإِ  
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لنـأتنيَّ صـاحلًا : تقـامسوا بـاهللا بـأن حيلـف كـل واحـد لآلخـرين: قال هؤالء التسعة بعضهم لبعض
وإنـــا , مـــا حضـــرنا قـــتلهم: مث لنقـــوَلنَّ لـــويلِّ الـــدم ِمـــن قرابتـــه, بغتـــة يف الليـــل فنقتلـــه ونقتـــل أهلـــه

  .لصادقون فيما قلناه

  
  )50(ْم ال َيْشُعُروَن َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً َوهُ  

, فنصــــرنا نبينــــا صــــاحلًا عليــــه الســــالم, ودبَّــــروا هــــذه احليلــــة إلهــــالك صــــاحل وأهلــــه مكــــرًا مــــنهم
  .وهم ال يتوقعون كيدنا هلم جزاًء على كيدهم, وأخذناهم بالعقوبة على ِغرَّة

  
  )51(َأْمجَِعَني  فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهمْ  

نظـرة اعتبـار إىل عاقبـة َغـْدر هـؤالء الـرهط بنبـيهم صـاحل؟ أنـا أهلكنـاهم  -أيها الرسـول-فانظر 
  .وقومهم أمجعني

  
  )52(فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا ظََلُموا ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن  

, بسبب ظلمهم ألنفسـهم بالشـرك; أهلكهم اهللا, فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد
ـم. وتكذيب نبيهم وهـذه سـنتنا , إن يف ذلك التدمري واإلهالك َلعظة لقوم يعلمون ما فعلنـاه 

  .فيمن يكذب املرسلني

  
َنا الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن     )53(َوَأَجنيـْ

م عذاب اهللا, وأجنينا مما حلَّ بثمود من اهلالك صاحلًا واملؤمنني به   .الذين كانوا يتقون بإميا

  
أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ) 54(َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن 
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  )55(ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َجتَْهُلوَن 

وأنـــتم تعلمـــون قبحهـــا؟ أإنكـــم , تـــأتون الفعلـــة املتناهيـــة يف القـــبحأ: واذكـــر لوطًـــا إذ قـــال لقومـــه
, لتــأتون الرجــال يف أدبــارهم للشــهوة عوًضــا عــن النســاء؟ بــل أنــتم قــوم جتهلــون حــقَّ اهللا علــيكم

ا أحد من العاملني, فخالفتم بذلك أمره   .وَعَصْيُتم رسوله بفعلتكم القبيحة اليت مل يسبقكم 
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  :اجلزء العشرون 

  )56(ا َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن َفمَ 

ــم , َأْخرجــوا آل لــوط مــن قــريتكم: فمــا كــان لقــوم لــوط جــواب لــه إال قــول بعضــهم لــبعض إ
م. أناس يتنزهون عن إتيان الذكران   .قالوا هلم ذلك استهزاًء 

  
ْرنَاَها ِمْن اْلَغاِبرِيَن   َناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َقدَّ   )57(َفَأَجنيـْ

إال امرأتـــه قـــدَّرناها مـــن البـــاقني يف , فأجنينـــا لوًطـــا وأهلـــه مـــن العـــذاب الـــذي ســـيقع بقـــوم لـــوط
لك مع اهلالكني ا; العذاب حىت  ا كانت عونًا لقومها على أفعاهلم القبيحة راضية    .أل

  
  )58(َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن  

الـذين قامـت علـيهم , فَقُبَح مطر املنـَذرين, وأمطرنا عليهم من السماء حجارة ِمن طني مهلكة
  .احلجة

  
ٌر أَمَّا يُ     )59(ْشرُِكوَن ُقْل احلَْْمُد لِلَِّه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى أَاللَُّه َخيـْ

, وأََمنَـٌة علـى عبـاده الـذين ختـريهم لرسـالته, وسـالم منـه, الثناء والشـكر هللا: -أيها الرسول-قل 
ممـن , مث اسأل مشركي قومك هل اهللا الذي ميلك النفع والضر خري أو الذي يشركون من دونـه

  ال ميلك لنفسه وال لغريه نفًعا وال ضرًا؟
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َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما   أَمَّْن َخَلَق السََّمَواتِ   َواَألْرَض َوأَنَزَل َلُكْم ِمْن السََّماِء َماًء فَأَنـَْبتـْ
  )60(َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَئَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن 

بــه حــدائق ذات فأنبــت , وأنــزل لكــم مــن الســماء مــاء, واســأهلم َمــن خلــق الســموات واألرض
إن . لــوال أن اهللا أنــزل علــيكم املــاء مــن الســماء, منظــر حســن؟ مــا كــان لكــم أن تنبتــوا شــجرها

أمعبود مع اهللا فعل هذه األفعـال حـىت . وعبادة ما سواه هي الباطل, عبادته سبحانه هي احلق
وون بـاهللا فيسـ, يُعبد معه وُيشرك به؟ بل هؤالء املشركون قوم ينحرفون عـن طريـق احلـق واإلميـان

  .غريه يف العبادة والتعظيم

  
 أَئَِلٌه أَمَّْن َجَعَل اَألْرَض قـَرَاراً َوَجَعَل ِخالَهلَا أَنـَْهاراً َوَجَعَل َهلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْنيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزاً  

  )61(َمَع اللَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

ـــارًاأعبـــادة مـــا تشـــركون بـــربكم خـــري أم ا , لـــذي جعـــل لكـــم األرض مســـتقرًا وجعـــل وســـطها أ
وجعــل بــني البحــرين العــذب وامللــح حــاجزًا حــىت ال يُفســد أحــدمها , وجعــل هلــا اجلبــال ثوابــت

اآلخر؟ أمعبود مع اهللا فـََعَل ذلك حـىت تشـركوه معـه يف عبـادتكم؟ بـل أكثـر هـؤالء املشـركني ال 
  .ا وظلًمافهم يشركون به تقليدً , يعلمون َقْدر عظمة اهللا

  
 َما أَمَّْن جيُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اَألْرِض أَئَِلٌه َمَع اللَِّه قَِليالً  

  )62(َتذَكَُّروَن 

, ويكشــف الســوء النــازل بــه, أعبــادة مــا تشــركون بــاهللا خــري أم الــذي جييــب املكــروب إذا دعــاه
ملــن ســبقكم يف األرض؟ أمعبــود مــع اهللا يــنعم علــيكم هــذه الــنعم؟ قلــيال مـــا وجيعلكــم خلفــاء 
  .فلذلك أشركتم باهللا غريه يف عبادته, تذكرون وتعتربون

  
 َع اللَّهِ أَمَّْن يـَْهِديُكْم ِيف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه أَئَِلٌه مَ  
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  )63(تـََعاَىل اللَُّه َعمَّا يُْشرُِكوَن 

أعبــادة مــا تشــركون بــاهللا خــري أم الــذي يرشــدكم يف ظلمــات الــرب والبحــر إذا ضــللتم فأظلمــت 
والذي يرسل الرياح مبشرات مبا يرحم به عباده ِمن غيث حييي موات األرض؟ , عليكم السبل

تنـزَّه اهللا وتقـدَّس عمـا يشـركون بـه  أمعبود مع اهللا يفعل بكم شيًئا من ذلك فتدعونـه مـن دونـه؟
  .غريه

  
بـُْرَهاَنُكْم ِإْن  أَمَّْن يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض أَئَِلٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا  

  )64(ُكنُتْم َصاِدِقَني 

وَمــن الــذي يــرزقكم مــن الســماء , مث يعيــده, واســأهلم مــن الــذي ينشــئ اخللــق مث يفنيــه إذا شــاء
هـــاتوا : ومـــن األرض بإنبـــات الـــزرع وغـــريه؟ أمعبـــود ســـوى اهللا يفعـــل ذلـــك؟ قـــل, بـــإنزال املطـــر

  .حجتكم إن كنتم صادقني يف زعمكم أن هللا تعاىل شريًكا يف ملكه وعبادته

  
َعثُوَن َواَألْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّ  ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِيف السََّمَواتِ   َبْل ) 65(ُه َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبـْ

َها َعِمَني  َها َبْل ُهْم ِمنـْ   )66(ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِيف اآلِخَرِة َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ ِمنـْ

ال يعلــم أحــد يف الســموات وال يف األرض مــا اســتأثر اهللا بعلمــه مــن : هلــم -أيهــا الرســول-قــل 
هــم مبعوثــون ِمــن قبــورهم عنــد قيــام الســاعة؟ بــل تكامــل علمهــم يف وال يــدرون مــىت , املغيَّبــات
وقـد كـانوا يف الـدنيا يف شـك , وما فيها ِمن أهوال حني عاينوهـا, فأيقنوا بالدار اآلخرة, اآلخرة
  .بل عميت عنها بصائرهم, منها

  
  )67(ُجوَن َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا أَِئَذا ُكنَّا تـُرَاباً َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا َلُمْخرَ  

أحنــن وآباؤنــا مبعوثــون أحيــاء كهيئتنــا مــن بعــد مماتنــا بعــد أن : وقــال الــذين جحــدوا وحدانيــة اهللا
  صرنا ترابًا؟
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  )68(َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلَني  

مـا هـذا الوعـد , فلم نر لذلك حقيقـة ومل نـؤمن بـه, لقد ُوعدنا هذا البعث حنن وآباؤنا ِمن قبل
  .إال مما سطَّره األولون من األكاذيب يف كتبهم وافرتوه

  
  )69(ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمَني  

لكم مــن فــانظروا إىل ديــار َمــن كــان قــب, ســريوا يف األرض: هلــؤالء املكــذبني -أيهــا الرســول-قــل 
واهللا فاعــل بكــم مــثلهم , كيــف كــان عاقبــة املكــذبني للرســل؟ أهلكهــم اهللا بتكــذيبهم, اجملــرمني

  .إن مل تؤمنوا

  
  )70(َوال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُكْن ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن  

 فـإن, وال َيِضـْق صـدرك ِمـن مكـرهم بـك, وال حتزن على إعراض املشركني عنك وتكذيبهم لك
  .اهللا ناصرك عليهم

  
  )71(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  

مــىت يكــون هــذا الوعــد بالعــذاب الــذي َتِعــُدنا بــه أنــت : -أيهــا الرســول-ويقــول مشــركو قومــك 
  وأتباعك إن كنتم صادقني فيما تعدوننا به؟

  
  )72(ِذي َتْستَـْعِجُلوَن ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكْم بـَْعُض الَّ  

عسى أن يكـون قـد اقـرتب لكـم بعـض الـذي تسـتعجلون مـن عـذاب : -أيها الرسول-قل هلم 
  .اهللا
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  )73(َوِإنَّ َربََّك َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال َيْشُكُروَن  

, م إيــاه وكفــرهم بــهبرتكــه معــاجلتهم بالعقوبــة علــى معصــيته; وإنَّ ربــك لــذو فضــل علــى النــاس
  .فيؤمنوا به وخيلصوا له العبادة, ولكن أكثرهم ال يشكرون له على ذلك

  
  )74(َوِإنَّ َربََّك لَيَـْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يـُْعِلُنوَن  

  .وإن ربك لَيعلم ما ختفيه صدور خلقه وما يظهرونه

  
  )75(الَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِيف السََّماِء َواَألْرِض إِ  

قـد . وما ِمـن شـيء غائـب عـن أبصـار اخللـق يف السـماء واألرض إال يف كتـاب واضـح عنـد اهللا
  .أحاط ذلك الكتاب جبميع ما كان وما يكون

  
  )76(ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقصُّ َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن  

  .هذا القرآن يقصُّ على بين إسرائيل احلق يف أكثر األشياء اليت اختلفوا فيها إن

  
  )77(َوِإنَُّه َهلًُدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني  

داه, وإن هذا القرآن هلداية من الضالل ورمحة من العذاب   .ملن صدَّق به واهتدى 

  
نَـُهْم ِحبُْكِمِه َوُهَو ا    )78(ْلَعزِيُز اْلَعِليُم ِإنَّ َربََّك يـَْقِضي بـَيـْ
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, فينـــتقم مـــن املبطـــل, إن ربـــك يقضـــي بـــني املختلفـــني مـــن بـــين إســـرائيل وغـــريهم حبكمـــه فـــيهم
  .فال يلتبس عليه حق بباطل, العليم, فال يـَُردُّ قضاؤه, وهو العزيز الغالب. وجيازي احملسن

  
  )79(فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنََّك َعَلى احلَْقِّ اْلُمِبِني  

إنك على احلق الواضح , فإنه كافيك; وثق به, يف كل أمورك على اهللا -أيها الرسول-فاعتمد 
  .الذي ال شك فيه

  
َعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن     )80(ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ

وال ُتســـمع , قلبـــه فأماتـــهال تقـــدر أن ُتســـمع احلـــق َمـــن طبـــع اهللا علـــى  -أيهـــا الرســـول-إنـــك 
دعوتك َمن أصمَّ اهللا مسعه عن مساع احلق عند إدبارهم معرضـني عنـك، فـإن األصـم ال يسـمع 

  الدعاء إذا كان مقبال، فكيف إذا كان معرًضا عنه مولًيا مدبرًا؟ 

  
َاِدي اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ َمْن يـُْؤِمُن بِآ    )81(يَاتَِنا فـَُهْم ُمْسِلُموَن َوَما أَْنَت ِ

وال ميكنـك أن , اٍد عن الضـاللة َمـن أعمـاه اهللا عـن اهلـدى والرشـاد -أيها الرسول-وما أنت 
م إليه, فهم مسلمون مطيعون, ُتسمع إال َمن يصدِّق بآياتنا   .مستجيبون ملا دعو

  
ًة ِمْن اَألْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابَّ  
)82(  

وإعراضـــــهم عـــــن شـــــرع اهللا , لتمـــــاديهم يف املعاصـــــي والطغيـــــان; وإذا وجـــــب العـــــذاب علـــــيهم
أخرجنـــا هلـــم مـــن األرض يف آخـــر الزمـــان عالمـــة مـــن , حـــىت صـــاروا مـــن شـــرار خلقـــه, وحكمـــه
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حتـــدثهم أن النـــاس املنكـــرين للبعـــث كـــانوا بـــالقرآن , "الدابـــة"هـــي و , عالمـــات الســـاعة الكـــربى
  .وحممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه ال يصدقون وال يعملون

  
  )83(َويـَْوَم َحنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوجاً ِممَّْن ُيَكذُِّب بِآيَاتَِنا فـَُهْم يُوَزُعوَن  

ُحيْــَبس أوهلــم علــى , بأدلتنــا وحججنــا ممــن يكــذب, ويــوم جنمــع يــوم احلشــر مــن كــل أمــة مجاعــة
  .مث يساقون إىل احلساب, ليجتمعوا كلهم; آخرهم

  
َا ِعْلماً أَمَّاَذا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن   بـُْتْم بِآيَاِيت وَملَْ حتُِيطُوا ِ َوَوَقَع اْلَقْوُل ) 84(َحىتَّ ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذَّ

  )85(ِطُقوَن َعَلْيِهْم ِمبَا ظََلُموا فـَُهْم ال يَن

بْتم بآيـــايت الـــيت : حـــىت إذا جـــاء مـــن كـــل أمـــة فـــوج ممـــن يكـــذب بآياتنـــا فـــاجتمعوا قـــال اهللا أكـــذَّ
وباآليات اليت أقمتها داللـة علـى توحيـدي واسـتحقاقي وحـدي للعبـادة ومل , أنزلتها على رسلي

ــا ــا, حتيطــوا علًمــا ببطال بوا  ــ, حــىت تُعرضــوا عنهــا وُتَكــذِّ ون؟ وحقــت أم أي شــيء كنــتم تعمل
ـــا عـــن , علـــيهم كلمـــة العـــذاب بســـبب ظلمهـــم وتكـــذيبهم فهـــم ال ينطقـــون حبجـــة يـــدفعون 

م من سوء العذاب   .أنفسهم ما حلَّ 

  
  )86(وَن َأَملْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصراً ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمنُ  

والنهـــار يبصـــرون فيـــه , يـــر هـــؤالء املكـــذبون بآياتنـــا أنـــا جعلنـــا الليـــل يســـتقرُّون فيـــه وينـــامونأمل 
للسعي يف معاشهم؟ إن يف تصريفهما َلداللة لقوم يؤمنون بكمـال قـدرة اهللا ووحدانيَّتـه وعظـيم 

  .نعمه

  
ِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه وَُكلٌّ أَتـَْوُه َوَمْن ِيف اَألرْ  َويـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِيف السََّمَواتِ  

  )87(َداِخرِيَن 
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ففزع َمن يف السموات وَمن يف األرض فزًعا " القرن"يوم يَنفخ املَلك يف  -أيها الرسول-واذكر 
وكــل املخلوقــات , إال َمــِن اســتثناه اهللا ممــن أكرمــه وحفظــه مــن الفــزع, شــديًدا ِمــن هــول النفخــة
م صاغرين   .مطيعني يأتون إىل ر

  
َخِبٌري  َوتـََرى اْجلَِباَل َحتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَّهُ  

  )88(ِمبَا تـَْفَعُلوَن 

ه الريـاح, وترى اجلبال تظنها واقفة مستقرة , وهي تسري سريًا حثيثًـا كسـري السـحاب الـذي تسـريِّ
إن اهللا خبري مبا يفعل عبـاده مـن خـري . هذا ِمن صنع اهللا الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنهو 

  .وسيجازيهم على ذلك, وشر

  
َها َوُهْم ِمْن فـَزٍَع يـَْوَمِئٍذ آِمُنوَن   ٌر ِمنـْ   )89(َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ

فله عند اهللا , احلة يوم القيامةواألعمال الص, من جاء بتوحيد اهللا واإلميان به وعبادته وحده
  .وهم يوم الفزع األكرب آمنون, وهو اجلنة, من األجر العظيم ما هو خري منها وأفضل

  
  )90(َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  

فجزاؤهم أن يكبَّهم اهللا على وجوههم يف النار , املنكرةومن جاء بالشرك واألعمال السيئة 
  هل جتزون إال ما كنتم تعملون يف الدنيا؟: ويقال هلم توبيًخا, يوم القيامة

  
َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن   ِإمنَّ

َا أَنَا ِمْن ) 91(ْسِلِمَني اْلمُ  َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ َوَأْن أَتْـُلَو اْلُقْرآَن َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ
  )92(اْلُمنِذرِيَن 
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الذي َحرَّمها , "مكة"وهي , إمنا أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة: للناس - أيها الرسول- قل 
أو يقطعوا , أو يصيدوا صيدها, أو يظلموا فيها أحًدا, دًما حراًماعلى خلقه أن يسفكوا فيها 

وأُمرت أن أكون من , وأُمرت أن أعبده وحده دون َمن سواه, وله سبحانه كل شيء, شجرها
فمن اهتدى مبا فيه واتبع ما , وأن أتلو القرآن على الناس, املبادرين لطاعته, املنقادين ألمره

إمنا أنا : - أيها الرسول-ومن ضلَّ عن احلق فقل , ؤه لنفسهفإمنا خري ذلك وجزا, جئت به
, نذير لكم من عذاب اهللا وعقابه إن مل تؤمنوا، فأنا واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم

  .وليس بيدي من اهلداية شيء

  
  )93(ا تـَْعَمُلوَن َوُقْل احلَْْمُد لِلَِّه َسُريِيُكْم آيَاتِِه فـَتَـْعرِفُونـََها َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ  

, سرييكم آياته يف أنفسكم ويف السماء واألرض, الثناء اجلميل هللا: - أيها الرسول- وقل 
ا معرفة تدلكم على احلق، وتبنيِّ لكم الباطل , وما ربك بغافل عما تعملون, فتعرفو

  .وسيجازيكم على ذلك

  

  

  سورة القصص -28

  
  )1(طسم 

  .رةاحلروف املقطَّعة يف أول سورة البق

  
  )2(تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني  
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مبيًنا لكل ما حيتاج إليه العباد يف , - أيها الرسول-هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك 
  .دنياهم وأخراهم

  
ُلو َعَلْيَك ِمْن نـََبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاحلَْقِّ ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن     )3(نـَتـْ

ذا القرآننقصُّ عليك من خرب موسى و  ويصدِّقون بأنه من , فرعون بالصدق لقوم يؤمنون 
ديه, عند اهللا   .ويعملون 

  
ُهْم يَُذبُِّح أَبـَْناَءُهْم َوَيْستَ   ْحِي ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِيف اَألْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعاً َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ

  )4(يَن ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمْفِسدِ 

وهم , يستضعف طائفة منهم, وجعل أهلها طوائف متفرقة, إن فرعون تكرب وطغى يف األرض
  .إنه كان من املفسدين يف األرض, ويستعبد نساءهم, يذبِّح أبناءهم, بنو إسرائيل

  
ًة َوجنَْ     )5(َعَلُهْم اْلَوارِِثَني َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اَألْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَِئمَّ

وجنعلهم قادًة يف اخلري ودعاًة , ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون يف األرض
  .وجنعلهم يرثون األرض بعد هالك فرعون وقومه, إليه

  
ُهْم َما َكانُو     )6(ا َحيَْذُروَن َوُمنَكَِّن َهلُْم ِيف اَألْرِض َونُرِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُمهَا ِمنـْ

وجنعـل فرعـون وهامـان وجنودمهـا يـرون مـن هـذه الطائفـة املستضـعفة مـا  , ومنكن هلـم يف األرض
وإخــراجهم مــن ديــارهم علــى يــد مولــود مــن بــين , كــانوا خيافونــه ِمــن هالكهــم وذهــاب ملكهــم

  .إسرائيل
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َنا ِإَىل أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعلَ   ْيِه فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َوال َختَاِيف َوال َحتَْزِين ِإنَّا رَادُّوُه َوَأْوَحيـْ
فَاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َهلُْم َعُدّوًا َوَحَزنًا ِإنَّ ِفْرَعْوَن ) 7(ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمْن اْلُمْرَسِلَني 

  )8(َوَهاَماَن َوُجُنوَدُمهَا َكانُوا َخاِطِئَني 

أن : منا أم موسى حني ولدته وخشيت عليه أن يذحبه فرعون كمـا يـذبح أبنـاء بـين إسـرائيلوأهلْ 
دون خـوف , فإذا خشيت أن يُعرف أمره فضـعيه يف صـندوق وألقيـه يف النيـل, أرضعيه مطمئنة

. إنـــا رادُّو ولـــدك إليـــك وبـــاعثوه رســـوال, ودون حـــزن علـــى فراقـــه, مـــن فرعـــون وقومـــه أن يقتلـــوه
فكانـت عاقبـُة ذلـك أن , فعثر عليه أعوان فرعون وأخـذوه, ق وألقته يف النيلفوضعته يف صندو 

مـا كـانوا آمثـني . فكان إهالُكهم على يده, جعله اهللا هلم عدوًّا وحزنًا إن فرعـون وهامـان وأعوا
  .مشركني

  
َعَنا أَْو نـَتَِّخَذُه َوَلدًا َوُهْم ال َوقَاَلْت اْمَرأَُة ِفْرَعْوَن قـُرَُّة َعْنيٍ ِيل َوَلَك ال تـَْقتـُُلوُه َعَسى َأْن يَنفَ  

  )9(َيْشُعُروَن 

فقـــد ; ال تقتلـــوه, هـــذا الطفـــل ســـيكون مصـــدر ســـرور يل ولـــك: وقالـــت امـــرأة فرعـــون لفرعـــون
  .وفرعون وآله ال يدركون أن هالكهم على يديه, نصيب منه خريًا أو نتخذه ولدا

  
َدْت لَتُْبِدي بِِه َلْوال َأْن َرَبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمْن َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا ِإْن َكا 

  )10(اْلُمْؤِمِنَني 

وقاربــت أن , وأصــبح فــؤاد أم موســى خالًيــا مــن كــل شــيء يف الــدنيا إال مــن هــمِّ موســى وذكــره
  .املوقنني بهلتكون من املؤمنني بوعد اهللا ; فصربت ومل تـُْبِد به, ُتظِهر أنه ابنها لوال أن ثبتناها

  
  )11(َوقَاَلْت ُألْخِتِه ُقصِّيِه فـََبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم ال َيْشُعُروَن  
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اتَِّبعــي أثــر موســى كيــف ُيْصــَنع بــه؟ فتتبعــت أثــره : وقالــت أم موســى ألختــه حــني ألقتــه يف الــيم
ا أخته, فأبصرته عن بـُْعد ا تتبع خربه, وقوم فرعون ال يعرفون أ   .وأ

  
رَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضَع ِمْن قـَْبُل فـََقاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل بـَْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه َوحَ  

  )12(نَاِصُحوَن 

هـــل : فقالـــت أختـــه, وحرمنـــا علـــى موســـى املراضـــع أن يرتضـــع مـــنهن ِمـــن قبـــل أن نـــردَّه إىل أمـــه
  .وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إىل ذلك, اعهأدلكم على أهل بيت حيسنون تربيته وإرض

  
نـَُها َوال َحتَْزَن َولِتَـْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرهُ   ْم ال يـَْعَلُموَن فـََرَدْدنَاُه ِإَىل أُمِِّه َكْي تـََقرَّ َعيـْ
)13(  

ع إليهـا سـليًما ِمـن قتـل إذ رجـ; ووفينـا إليهـا بالوعـد, كـي تقـرَّ عينهـا بـه; فرددنا موسـى إىل أمـه
ولــتعلم أن وعــد اهللا حــق فيمــا وعــدها ِمــن ردِّه إليهــا وجعلــه مــن , وال حتــزَن علــى فراقــه, فرعــون
  .ولكن أكثر املشركني ال يعلمون أن وعد اهللا حق, إن اهللا ال خيلف وعده. املرسلني

  
َناُه ُحْكماً َوِعْلماً َو   ُه َواْستَـَوى آتـَيـْ   )14(َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

مـا األحكـام الشـرعية, وملا بلغ موسى أشـد قوتـه وتكامـل عقلـه , آتينـاه حكًمـا وعلًمـا يعـرف 
  .وكما جزينا موسى على طاعته وإحسانه جنزي َمن أحسن ِمن عبادنا

  
َرُجَلْنيِ يـَْقَتِتالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فـََوَجَد ِفيَها  

َذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيِه قَاَل هَ 
  )15(ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌني 
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أحدمها من قـوم : فوجد فيها رجلني يقتتالن, دينة مستخفًيا وقت غفلة أهلهاودخل موسى امل
فطلــب الــذي مــن قــوم موســى النصــر علــى , واآلخــر مــن قــوم فرعــون, موســى مــن بــين إســرائيل

ـــه فمـــات, الـــذي مـــن عـــدوه هـــذا مـــن نـــزغ : قـــال موســـى حـــني قتلـــه, فضـــربه موســـى ُجبْمـــع كفِّ
مضـل عـن , إن الشيطان عدو البن آدم, فهلكحىت ضربت هذا , بأن هيَّج غضيب, الشيطان

  .وهذا العمل من موسى عليه السالم كان قبل النبوة. ظاهر العداوة, سبيل الرشاد

  
  )16(قَاَل َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل فـََغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  

, اليت مل تأمرين بقتلها فـاغفر يل ذلـك الـذنبرب إين ظلمت نفسي بقتل النفس : قال موسى
م, إن اهللا غفور لذنوب عباده. فغفر اهللا له   .رحيم 

  
  )17(قَاَل َربِّ ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهرياً لِْلُمْجرِِمَني  

ألحـد علـى فلـن أكـون معينًـا , ربِّ مبا أنعمت عليَّ بالتوبـة واملغفـرة والـنعم الكثـرية: قال موسى
  .معصيته وإجرامه

  
َك َفَأْصَبَح ِيف اْلَمِديَنِة َخائِفًا يـَتَـَرقَُّب فَِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه بِاَألْمِس َيْسَتْصرُِخُه قَاَل َلُه ُموَسى ِإنَّ  

  )18(َلَغِويٌّ ُمِبٌني 

مـــر فأصـــبح موســـى يف مدينـــة فرعـــون خائًفـــا يرتقـــب األخبـــار ممـــا يتحـــدث بـــه النـــاس يف أمـــره وأ
إنــك : قــال لــه موســى, ويطلــب منــه النصــر, فــرأى صــاحبه بــاألمس يقاتــل قبطيًــا آخــر, قتيلــه

  .لكثري الَغواية ظاهر الضالل

  
نـَْفساً  فـََلمَّا َأْن أَرَاَد َأْن يـَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َهلَُما قَاَل يَا ُموَسى أَتُرِيُد َأْن تـَْقتـَُلِين َكَما قـَتَـْلتَ  

  )19(ْن تُرِيُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاراً ِيف اَألْرِض َوَما تُرِيُد َأْن َتُكوَن ِمْن اْلُمْصِلِحَني بِاَألْمِس إِ 
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أتريــد أن تقتلـين كمــا قتلـت نفًســا بـاألمس؟ مــا : قـال, فلمـا أن أراد موســى أن يـبطش بــالقبطي
  .ني الناسوما تريد أن تكون من الذين يصلحون ب, تريد إال أن تكون طاغية يف األرض

  
ينِّ َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَأل يَْأمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخرُْج إِ  

  )20(َلَك ِمْن النَّاِصِحَني 

, إن أشــراف قــوم فرعــون يتــآمرون بقتلــك: قــال يــا موســى, وجــاء رجــل مــن آخــر املدينــة يســعى
  .إين لك من الناصحني املشفقني عليك, فاخرج من هذه املدينة, ونويتشاور 

  
َها َخائِفاً يـَتَـَرقَُّب قَاَل َربِّ َجنِِّين ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني     )21(َفَخرََج ِمنـْ

فدعا اهللا أن ينقذه مـن , فخرج موسى من مدينة فرعون خائًفا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه
  .القوم الظاملني

  
َه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َريبِّ َأْن يـَْهِدَيِين َسَواَء السَِّبيِل     )22(َوَلمَّا تـََوجَّ

عســى ريب أن يرشــدين خــري : وخــرج مــن ســلطان فرعــون قــال" مــدين"وملــا قصــد موســى بــالد 
  ".مدين"طريق إىل 

  
ِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِِْم اْمَرأتـَْنيِ َتُذوَداِن قَاَل َما َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمْن النَّا 

  )23(َخْطُبُكَما قَالََتا ال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبٌري 

ووجــد مــن دون تلــك , وجــد عليــه مجاعــة مــن النــاس يســقون مواشــيهم" مــدين"وملــا وصــل مــاء 
لعجزمهـــا وضـــعفهما عـــن ; حتبســـان غنمهمـــا عـــن املـــاء, دتني عـــن النـــاساجلماعـــة امـــرأتني منفـــر 

فلمــا رآمهــا , مث تســقيان ماشــيتهما, وتنتظــران حــىت َتْصــُدر عنــه مواشــي النــاس, مزامحــة الرجــال
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وال , ال نسـتطيع مزامحـة الرجـال: مـا شـأنكما؟ قالتـا: مث قـال, رقَّ هلمـا -عليه السـالم-موسى 
  .ال يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكربه, يخ كبريوأبونا ش, نسقي حىت يسقي الناس

  
  )24(َفَسَقى َهلَُما ُمثَّ تـََوىلَّ ِإَىل الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري  

ــا وقــال, فســقى موســى للمــرأتني ماشــيتهما رب إين مفتقــر : مث تــوىل إىل ظــل شــجرة فاســتظلَّ 
  .وكان قد اشتد به اجلوع. كالطعام, وقه إيلَّ ِمن أي خري كانإىل ما تس

  
مَّا َفَجاَءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأِيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فـَلَ  

  )25(ْلَقْوِم الظَّاِلِمَني َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل ال َختَْف َجنَْوَت ِمْن ا

إن أيب يـدعوك ليعطيـك : قالـت, فجاءت إحدى املرأتني اللتـني سـقى هلمـا تسـري إليـه يف حيـاء
فلمــا جــاء أباهــا وقــصَّ عليــه قصصــه مــع , فمضــى موســى معهــا إىل أبيهــا, أجــر مــا ســقيت لنــا

وقومــه؛ إذ ال  وهــم فرعــون, ال َختَــْف جنــوت مــن القــوم الظــاملني: قــال لــه أبوهــا, فرعــون وقومــه
  .سلطان هلم بأرضنا

  
َر َمْن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمُني     )26(قَاَلْت ِإْحَداُمهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

إنَّ خـــري مـــن تســـتأجره ; يـــا أبـــت اســـتأجره لريعـــى لـــك ماشـــيتك: قالـــت إحـــدى املـــرأتني ألبيهـــا
  .ال ختاف خيانته فيما تأمنه عليه األمني الذي, للرعي القوي على حفظ ماشيتك

  
َعْشراً قَاَل ِإينِّ أُرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَيتَّ َهاتـَْنيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرِين َمثَانَِيَة ِحَجٍج فَِإْن أَْمتَْمَت  

  )27(الصَّاِحلَِني َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمْن 
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علـى أن تكـون أجـريًا يل يف رعـي , إين أريد أن أزوِّجك إحدى ابنيتَّ هـاتني: قال الشيخ ملوسى
ومـا أريـد أن , فـإن أكملـت عشـر سـنني فإحسـان مـن عنـدك, ماشييت مثاين سـنني مقابـل ذلـك

مبــا ســتجدين إن شــاء اهللا مــن الصــاحلني يف حســن الصــحبة والوفــاء , أشــق عليــك جبعلهــا عشــرا
  .قلتُ 

  
َا اَألَجَلْنيِ َقَضْيُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيٌل   َنَك أَميَّ   )28(قَاَل َذِلَك بـَْيِين َوبـَيـْ

, أي املـدتني أَْقِضـها يف العمـل أكـن قـد وفيتـك, ذلك الذي قلته قائم بيين وبينك: قال موسى
  .ويعلم ما تعاقدنا عليه, لى ما نقول وكيل حافظ يراقبناواهللا ع, فال أُطاَلب بزيادة عليها

  
فـََلمَّا َقَضى ُموَسى اَألَجَل َوَساَر بَِأْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر نَارًا قَاَل َألْهِلِه اْمُكثُوا ِإينِّ  

َها ِخبََربٍ أَْو َجْذَوٍة ِمْن النَّاِر َلَعلَّ    )29(ُكْم َتْصطَُلوَن آَنْسُت نَاراً َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ

وسار , وهي أكمل املدتني, صاحبه املدة عشر سنني -عليه السالم-فلما وىف نيب اهللا موسى 
متهلـوا وانتظـروا إين أبصـرت : قـال موسـى ألهلـه, أبصر من جانب الطور نارًا" مصر"بأهله إىل 

اأو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئو , لعلي آتيكم منها بنبأ; نارًا   .ن 

  
ينِّ فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي اَألْميَِن ِيف اْلبـُْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمْن الشََّجَرِة َأْن يَا ُموَسى إِ  

راً وَملَْ يـَُعقِّْب َوَأْن أَْلِق َعَصاَك فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدبِ ) 30(أَنَا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمَني 
  )31(يَا ُموَسى أَْقِبْل َوال َختَْف ِإنََّك ِمْن اآلِمِنَني 

فلما أتى موسى النـار نـاداه اهللا مـن جانـب الـوادي األميـن ملوسـى يف البقعـة املباركـة مـن جانـب 
فصـارت حيـة , فألقاها موسـى, وأن ألق عصاك, أن يا موسى إين أنا اهللا رب العالني: الشجرة
ــا جــانٌّ مــن احليــات وىلَّ هاربًــا منهــا ,تســعى ومل يلتفــت مــن , فلمــا رآهــا موســى تضــطرب كأ
  .إنك من اآلمنني من كل مكروه; يا موسى أقبل إيلَّ وال َختَفْ : فناداه ربه, اخلوف
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لرَّْهِب َفَذاِنَك اْسُلْك َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمْن ا 

  )32(بـُْرَهانَاِن ِمْن رَبَِّك ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقَني 

واضـمم , أدخل يدك يف فتحة قميصك وأخرجها خترج بيضاء كالثلج ِمن غري مـرض وال بـرص
وَجْعـِل , وُّل العصا حيةِمن حت: فهاتان اللتان أريُتَكهما يا موسى, إليك يدك لتأمن من اخلوف

إن . آيتـــان مـــن ربـــك إىل فرعـــون وأشـــراف قومـــه, يـــدك بيضـــاء تلمـــع مـــن غـــري مـــرض وال بـــرص
  .فرعون ومأله كانوا قوًما كافرين

  
ُهْم نـَْفسًا َفَأَخاُف َأْن يـَْقتـُُلوِن   َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ ) 33(قَاَل َربِّ ِإينِّ قـَتَـْلُت ِمنـْ

بُوِن ِلَساناً  ُقِين ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ   )34(فََأْرِسْلُه َمِعي رِْدءاً ُيَصدِّ

وأخي هارون هو أفصح , ربِّ إين قتلت من قوم فرعون نفًسا فأخاف أن يقتلوين: قال موسى
إين أخــــاف أن , ويبــــني هلــــم عــــين مــــا أخــــاطبهم بــــه, فأرســــله معــــي عونًــــا يصــــدقين, مــــين نطًقــــا

  .إين أُرسلت إليهم: يكذبوين يف قويل هلم

  
قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَجنَْعُل َلُكَما ُسْلطَانًا َفال َيِصُلوَن ِإلَْيُكَما بِآيَاتَِنا أَنـُْتَما َوَمْن  

  )35(اتـَّبَـَعُكَما اْلَغالُِبوَن 

وجنعل لكمـا حجـة علـى فرعـون وقومـه فـال يصـلون إليكمـا , سنقوِّيك بأخيك: قال اهللا ملوسى
بسبب آياتنـا ; وَمن آمن بكما املنتصرون على فرعون وقومه -يا موسى وهارون-أنتما . وءبس

  .وما دلَّْت عليه من احلق

  
ََذا ِيف آبَائِ   ْعَنا ِ َنا فـََلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاتَِنا بـَيـَِّناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفتَـًرى َوَما مسَِ

  )36(اَألوَِّلَني 
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, ما جاء موسى فرعون ومأله بأدلتنا وحججنا شاهدة حبقيقة ما جاء به موسى ِمن عند ربهفل
ذا الذي تـدعونا : قالوا ملوسى ما هذا الذي جئتنا به إال سحر افرتيته كذبًا وباطال وما مسعنا 

  .إليه يف أسالفنا الذين مضوا قبلنا

  
اِر ِإنَُّه ال يـُْفِلُح َوقَاَل ُموَسى َريبِّ َأْعَلُم ِمبَْن َجاَء بِاهلُْ   َدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

  )37(الظَّاِلُموَن 

وَمـن الـذي لـه العقـىب , ريب أعلم باحملقِّ منَّا الذي جاء بالرشاد مـن عنـده: وقال موسى لفرعون
م, احملمودة يف الدار اآلخرة   .إنه ال يظفر الظاملون مبطلو

  
َعْوُن يَا أَيـَُّها اْلَمأل َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْريِي فََأْوِقْد ِيل يَا َهاَماُن َعَلى الطِِّني َوقَاَل ِفرْ  

  )38(فَاْجَعل ِيل َصْرحاً َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَىل ِإَلِه ُموَسى َوِإينِّ َألظُنُُّه ِمْن اْلَكاِذِبَني 

, علمـــت لكـــم مـــن إلـــه غـــريي يســـتحق العبـــادةيـــا أيهـــا املـــأل مـــا : وقـــال فرعـــون ألشـــراف قومـــه
لعلـــي أنظـــر إىل ; وابْـــِن يل بنـــاء عالًيـــا, حـــىت يشـــتد, علـــى الطـــني نـــارًا -يـــا هامـــان-فأْشـــِعل يل 

  .وإين ألظنه فيما يقول من الكاذبني, معبود موسى الذي يعبده ويدعو إىل عبادته

  
َنا ال يـُْرَجُعوَن َواْسَتْكبَـَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْ     )39(قِّ َوظَنُّوا أَنـَُّهْم ِإلَيـْ

بغـــري احلـــق عـــن تصـــديق موســـى واتِّباعـــه علـــى مـــا " مصـــر"واســـتعلى فرعـــون وجنـــوده يف أرض 
م ال يبعثون, دعاهم إليه م بعد مما   .وحسبوا أ

  
  )40(اِقَبُة الظَّاِلِمَني َفَأَخْذنَاُه َوُجُنوَدُه فـََنَبْذنَاُهْم ِيف اْلَيمِّ فَانظُْر َكْيَف َكاَن عَ  
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كيــف    -أيهــا الرســول-فــانظر , فألقينــاهم مجيًعــا يف البحــر وأغرقنــاهم, فأخــذنا فرعــون وجنــوده
اية هؤالء الذين ظلموا أنفسهم م؟, كان    فكفروا بر

  
ًة َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ال يُنَصُروَن     )41(َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

م أهل الكفر والفسق, لنا فرعون وقومه قادة إىل الناروجع ; ويوم القيامة ال ينصرون, يَقتدي 
م وإصرارهم على ذلك   .وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول ر

  
نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمْن اْلَمْقُبوِحَني     )42(َوأَتْـبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه الدُّ

ويــوم القيامــة هــم مــن املســتقذرة , وقومــه يف هــذه الــدنيا خزيًــا وغضــًبا منــا علــيهموأتبعنــا فرعــون 
  .املبعدين عن رمحة اهللا, أفعاهلم

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اُألوَىل َبَصائَِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْمحًَة   َوَلَقْد آتـَيـْ

  )43( َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

كقوم نـوح وعـاد ومثـود -ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا األمم اليت كانت من قبله 
ا ما يـنفعهم ومـا يضـرهم, فيها بصائر لبين إسرائيل -"مدين"وقوم لوط وأصحاب  , يبصرون 

ا منهم   .روهوال يكف, فيشكروه عليها, لعلهم يتذكرون نَِعم اهللا عليهم; وفيها رمحة ملن عمل 

  
َنا ِإَىل ُموَسى اَألْمَر َوَما ُكنَت ِمْن الشَّاِهِديَن     )44(َوَما ُكنَت ِجبَاِنِب اْلَغْرِيبِّ ِإْذ َقَضيـْ

ومــا كنــت , جبانــب اجلبــل الغــريب مــن موســى إذ كلَّفنــاه أَْمرنــا ونـَْهينــا -أيهــا الرســول-ومــا كنــت 
  .إنه وصل إليك من هذا الطريق: حىت يقال, من الشاهدين لذلك
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ُلوا َعَلْيِهْم   آيَاتَِنا َوَلِكنَّا أَنَشْأنَا قـُُرونًا فـََتطَاَوَل َعَلْيِهْم اْلُعُمُر َوَما ُكنَت ثَاِويًا ِيف أَْهِل َمْدَيَن تـَتـْ
  )45(َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَني 

كنـت   ومـا, وتركـوا أمـره, فمكثـوا زمنًـا طـويال فنسـوا عهـد اهللا, ولكنا خلقنا أممًـا مـن بعـد موسـى
ـا, تقـرأ علـيهم كتابنـا" مـدين"مقيًما يف أهل  ولكـن ذلـك اخلـرب الـذي , فتعـرف قصـتهم وختـرب 

  .وشاهد على رسالتك, جئت به عن موسى وحي

  
ْن َوَما ُكنَت ِجبَاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديـَْنا َوَلِكْن َرْمحًَة ِمْن َربَِّك لِتُنِذَر قـَْومًا َما أَتَاُهْم ِمْن َنِذيٍر مِ  

  )46(قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن 

ومل تشــهد شــيًئا مــن ذلــك , جبانــب جبــل الطــور حــني نادينــا موســى -أيهــا الرســول-ومــا كنــت 
م ِمـــن قبلـــك مـــن نـــذير; ولكنـــا أرســـلناك رمحـــة مـــن ربـــك, فتعلمـــه ـــا مل يـــأ لعلهـــم ; لتنـــذر قوًم

يَت عن, يتذكرون اخلري الذي جئَت به فيفعلوه َ   .ه فيجتنبوهوالشرَّ الذي 

  
َنا َرُسوًال فـَنَ   تَِّبَع آيَاِتَك َوَلْوال َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فـَيَـُقوُلوا رَبـََّنا َلْوال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

  )47(َوَنُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني 

م ؤالء الكفار عذاب بسبب كفرهم بر هال أرسـلت إلينـا رسـوال  ربنا: فيقولوا, ولوال أن ينزل 
  .ونكون من املؤمنني بك, فنتبع آياتك املنزلة يف كتابك, من قبل

  
ُموَسى  فـََلمَّا َجاَءُهْم احلَْقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا َلْوال أُوِيتَ ِمْثَل َما أُوِيتَ ُموَسى أَوَملَْ َيْكُفُروا ِمبَا أُوِيتَ  

  )48(ا َوقَاُلوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُروَن ِمْن قـَْبُل قَاُلوا ِسْحرَاِن َتظَاَهرَ 

هــال أويت هــذا الــذي أُرســل إلينــا مثــل مــا أويت : قــالوا, فلمــا جــاء حممــد هــؤالء القــوم نــذيرًا هلــم
أومل يكفــر : هلــم -أيهــا الرســول-قــل ! وكتــاٍب نــزل مجلــة واحــدة, موســى مــن معجــزات حســية
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: وقــالوا, لقــرآن ســحران تعاونــا يف ســحرمهايف التــوراة وا: اليهــود مبــا أويت موســى مــن قبــل؟ قــالوا
  .حنن بكل منهما كافرون

  
ُهَما أَتَِّبْعُه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني     )49(ُقْل َفْأتُوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمنـْ

إن  , فــأتوا بكتــاب مــن عنــد اهللا هــو أقــوم مــن التــوراة والقــرآن أتبعــه: هلــؤالء -أيهــا الرســول-قــل 
  .كنتم صادقني يف زعمكم

  
َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ   ُهًدى ِمْن اللَِّه  فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَمنَّ

  )50(ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

وال , فــاعلم أمنــا يتبعــون أهــواءهم, ومل تبــق هلــم حجــة, ابفــإن مل يســتجيبوا لــك باإلتيــان بالكتــ
إن اهللا ال يوفِّـــق إلصـــابة احلـــق القـــوم . أحـــد أكثـــر ضـــالال ممـــن اتبـــع هـــواه بغـــري هـــدى مـــن اهللا

  .وجتاوزوا حدوده, الظاملني الذين خالفوا أمر اهللا

  
  )51(َوَلَقْد َوصَّْلَنا َهلُْم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن  

  .فيتعظوا به, قد فصَّلنا وبيَّنا القرآن رمحة بقومك أيها الرسول؛ لعلهم يتذكرونول

  
َناُهْم اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلِه ُهْم ِبِه يـُْؤِمُنوَن     )52(الَِّذيَن آتـَيـْ

لوا-الـــذين آتينـــاهم الكتـــاب مـــن قبـــل القـــرآن  يؤمنـــون  -وهـــم اليهـــود والنصـــارى الـــذين مل يبـــدِّ
  .الصالة والسالمبالقرآن ومبحمد عليه 

  
  )53(َوِإَذا يـُتـَْلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربـَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبِلِه ُمْسِلِمَني  
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قنا بـه: قالوا, وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب إنـه احلـق , وعملنـا مبـا فيـه, صـدَّ
  .وهو اإلسالم, قبل نزوله مسلمني موحدين، فدين اهللا واحد إنا كنا من, من عند ربنا

  
) 54(نِفُقوَن أُْولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُروا َوَيْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُ  

ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لَنَ  ا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالٌم َعَلْيُكْم ال نـَْبَتِغي اْجلَاِهِلَني َوِإَذا مسَِ
)55(  

م: هؤالء الذين تقدََّمْت صفُتهم يُؤتـَْون ثواب عملهم مـرتني م , علـى اإلميـان بكتـا وعلـى إميـا
م يدفعون السيئة باحلسـنة, بالقرآن مبا صربوا يف سـبيل  وممـا رزقنـاهم ينفقـون, ومن أوصافهم أ

لنـا أعمالنـا ال حنيـد : وقـالوا, وإذا مسع هؤالء القوم الباطل مـن القـول مل ُيْصـغوا إليـه. اخلري والرب
وال تسـمعون منَّـا , فنحن ال نشغل أنفسـنا بـالرد علـيكم, ولكم أعمالكم ووزرها عليكم, عنها

وهــذا مــن . حنبهــاألننــا ال نريــد طريــق اجلــاهلني وال ; وال خنــاطبهم مبقتضــى جهلكــم, إال اخلــري
  .خري ما يقوله الدعاة إىل اهللا

  
  )56(ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن  

ــدي هدايــة توفيــق َمــن أحببــت هدايتــه -أيهــا الرســول-إنــك  ولكــن ذلــك بيــد اهللا يهــدي , ال 
  .وهو أعلم مبن يصلح للهداية فيهديه, ويوفقه إليه, لإلميانَمن يشاء أن يهديه 

  
َمثَرَاُت ُكلِّ  َوقَاُلوا ِإْن نـَتَِّبْع اْهلَُدى َمَعَك نـَُتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أَوَملَْ ُمنَكِّْن َهلُْم َحَرمًا آِمنًا ُجيَْىب ِإلَْيهِ  

  )57(ْعَلُموَن َشْيٍء رِْزقاً ِمْن َلُدنَّا َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يَـ 

نـَُتَخطَّــْف مــن , ونتــربأ مــن األوليــاء واآلهلــة, إن نتبــع احلــق الــذي جئتنــا بــه": مكــة"وقــال كفــار 
ــب األمــوال حرَّمنــا علــى النــاس , أومل جنعلهــم متمكنــني يف بلــد آمــن, أرضــنا بالقتــل واألســر و
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الء املشـركني ال ُجيلـب إليـه مثـرات كـل شـيء رزقًـا ِمـن لـدنا؟ ولكـن أكثـر هـؤ , سفك الـدماء فيـه
ا ويطيعوه, يعلمون َقْدر هذه النعم عليهم   .فيشكروا َمن أنعم عليهم 

  
ُكنَّا وََكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها فَِتْلَك َمَساِكنـُُهْم ملَْ ُتْسَكْن ِمْن بـَْعِدِهْم ِإالَّ قَِليًال َو  

  )58(َحنُْن اْلَوارِِثَني 

, فكفــروا وطَغــْوا, القــرى أهلكنــاهم حــني أَْهلـَـتهم معيشــتهم عــن اإلميــان بالرســلوكثــري مــن أهــل 
مث , وكنـــا حنـــن الـــوارثني للعبـــاد منيـــتهم, فتلـــك مســـاكنهم مل ُتســـكن مـــن بعـــدهم إال قلـــيال منهـــا

  .فنجازيهم بأعماهلم, يرجعون إلينا

  
ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي  َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـَْعَث ِيف أُمَِّها  َرُسوًال يـَتـْ

  )59(اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْهُلَها ظَاِلُموَن 

يف زمانـك حـىت يبعـث يف أمهـا " مكـة"مهلك القرى الـيت حـول  -أيها الرسول-وما كان ربك 
ون ألنفسـهم وما كنـا مهلكـي القـرى إال وأهلهـا ظـامل, رسوال يتلو عليهم آياتنا -"مكة"وهي -

  .فهم بذلك مستحقون للعقوبة والنكال, بكفرهم باهللا ومعصيته

  
ٌر َوأَبـَْقى أََفال تـَْعقِ   نـَْيا َوزِيَنتـَُها َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ   )60(ُلوَن َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

فإمنـا هـو متـاع تتمتعـون بـه يف هـذه , دمن شيء من األمـوال واألوال -أيها الناس-وما أُعطيتم 
ا, احلياة الدنيا ألنـه دائـم ال نفـاد ; وما عند اهللا ألهل طاعته وواليتـه خـري وأبقـى, وزينة يُتزيَّن 

ا -أيها القوم-أفال تكون لكم عقول , له   فتعرفون اخلري من الشر؟, تتدبرون 

  
نـَْيا ُمثَّ ُهَو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن   أََفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعدًا َحَسنًا فـَُهَو الِقيهِ   َكَمْن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع اْحلََياِة الدُّ

  )61(اْلُمْحَضرِيَن 
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كمـن متعنـاه , وصائر إليه, فهو مالٍق ما ُوِعدَ , أفَمن وعدناه ِمن َخْلقنا على طاعته إيانا اجلنة
مث هـــو يـــوم القيامـــة مـــن , ةوآثـــر لـــذة عاجلـــة علـــى آجلـــ, فتمتـــع بـــه, يف احليـــاة الـــدنيا متاعهـــا

, فليخرت العاقـل لنفسـه مـا هـو أوىل باالختيـار, احملضرين للحساب واجلزاء؟ ال يستوي الفريقان
  .وهو طاعة اهللا وابتغاء مرضاته

  
  )62(َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُموَن  

أيـن شـركائي : فيقـول هلـم, أشركوا به األولياء واألوثان يف الدنياويوم ينادي اهللا عز وجل الذين 
م يل شركاء؟   الذين كنتم تزعمون أ

  
ا ِإلَْيَك َما  قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهْم اْلَقْوُل َربـََّنا َهُؤالِء الَِّذيَن َأْغَويـَْنا َأْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنا تـَبَـرَّأْنَ  

  )63(ْعُبُدوَن َكانُوا ِإيَّانَا يَـ 

أضــللناهم كمــا , ربنــا هــؤالء الــذين أضــللنا: وهــم دعــاة الكفــر, قــال الــذين حــقَّ علــيهم العــذاب
م, ضللنا   .وإمنا كانوا يعبدون الشياطني, ما كانوا إيانا يعبدون, تربأنا إليك ِمن واليتهم ونصر

  
  )64(َهلُْم َوَرَأْوا اْلَعَذاَب َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدوَن  َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا 

م مـن دون اهللا: وقيل للمشركني باهللا يوم القيامة فـدعوهم , ادعوا شركاءكم الـذين كنـتم تعبـدو
بوا, وعاينوا العذاب, فلم يستجيبوا هلم م كانوا يف الدنيا مهتدين للحق ملا ُعذِّ   .لو أ

  
  )65(ِديِهْم فـَيَـُقوُل َماَذا َأَجْبُتْم اْلُمْرَسِلَني َويـَْوَم يـَُنا 

  بأيِّ شيء أجبتم املرسلني فيما أرسلناهم به إليكم؟: فيقول, ويوم ينادي اهللا هؤالء املشركني
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  )66(فـََعِمَيْت َعَلْيِهْم األَنـَْباُء يـَْوَمِئٍذ فـَُهْم ال يـََتَساَءُلوَن  

فهـم ال يسـأل بعضـهم بعًضـا عمـا حيتجـون , تجون بهفلم َيْدروا ما حي, فخفيت عليهم احلجج
  .به سؤال انتفاع

  
  )67(َفَأمَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً فـََعَسى َأْن َيُكوَن ِمْن اْلُمْفِلِحَني  

فهـــو مـــن , وعمـــل مبـــا أمـــره اهللا بـــه ورســـوله, وأخلـــص هللا العبـــادة, فأمـــا مـــن تـــاب مـــن املشـــركني
  .الفائزين يف الدارين

  
  )68(َوَربَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُْم اْخلِيَـَرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن  

ولـيس ألحـد مـن األمـر , ويصطفي لواليته َمـن يشـاء مـن خلقـه, وربك خيلق ما يشاء أن خيلقه
  .وتنزَّه عن شركهمتعاىل , وإمنا ذلك هللا وحده سبحانه, واالختيار شيء

  
  )69(َوَربَُّك يـَْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يـُْعِلُنوَن  

  .وربك يعلم ما ُختفي صدور خلقه وما يظهرونه

  
  )70(َوُهَو اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه احلَْْمُد ِيف اُألوَىل َواآلِخَرِة َوَلُه احلُْْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  

وله احلكم بني , له الثناء اجلميل والشكر يف الدنيا واآلخرة, اهللا الذي ال معبود حبق سواهوهو 
  .وإليه تـَُردُّون بعد مماتكم للحساب واجلزاء, خلقه

  
ُر اللَّ   ِه يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمدًا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ
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  )71(أََفال َتْسَمُعوَن 

, إن جعل اهللا علـيكم الليـل دائًمـا إىل يـوم القيامـة -أيها الناس-أخربوين : -أيها الرسول-قل 
  َمن إله غري اهللا يأتيكم بضياء تستضيئون به؟ أفال تسمعون مساع فهم وقَبول؟

  
ُر اللَِّه يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيكُ   ْم النـََّهاَر َسْرَمدًا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ

  )72(َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفال تـُْبِصُروَن 

َمــن إلــه غــري اهللا يــأتيكم , أخــربوين إن جعــل اهللا علــيكم النهــار دائًمــا إىل يــوم القيامــة: قــل هلــم
دؤون فيه؟ أ   فال ترون بأبصاركم اختالف الليل والنهار؟بليل تستقرون و

  
  )73(وَن َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ  

 فجعـل هـذا الليـل, أن جعل لكم الليل والنهـار فخـالف بينهمـا -أيها الناس-ومن رمحته بكم 
, لتطلبــــوا فيــــه معايشــــكم; وجعــــل لكــــم النهــــار ضــــياءً , ظالًمـــا؛ لتســــتقروا فيــــه وترتــــاح أبــــدانكم
  .ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك

  
  )74(َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُموَن  

ــم أيــن شــركائ: فيقــول هلــم, ويــوم ينــادي اهللا هــؤالء املشــركني ي الــذين كنــتم تزعمــون يف الــدنيا أ
  شركائي؟

  
ُهْم مَ   ا َكانُوا َونـََزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيدًا فـَُقْلَنا َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم فـََعِلُموا َأنَّ احلَْقَّ لِلَِّه َوَضلَّ َعنـْ

  )75(يـَْفتَـُروَن 
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علــى مــا جــرى يف الــدنيا  يشــهد, -وهــو نبــيُّهم-ونزعنــا مــن كــل أمــة مــن األمــم املكذبــة شــهيدا 
فقلنـا لتلـك األمـم الـيت كـذبت رسـلها ومـا جـاءت بـه مـن عنـد , من شركهم وتكذيبهم لرسلهم

وأن , فعلمــوا حينئــذ أن احلجــة البالغــة هللا علــيهم, هــاتوا حجــتكم علــى مــا أشــركتم مــع اهللا: اهللا
م, احلق هللا م وأوردهـم نـار بـل ضـرَّه, فلم ينفعهم ذلك, وذهب عنهم ما كانوا يفرتون على ر
  .جهنم

  
َناُه ِمْن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء بِالْ   ُعْصَبِة ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ

  )76(أُوِيل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه قـَْوُمُه ال تـَْفرَْح ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلَفرِِحَني 

فتجـــاوز حــــدَّه يف الِكــــْرب والتجــــرب  -عليــــه الصــــالة والســــالم-قـــارون كــــان مــــن قــــوم موســـى  إن
حـىت إنَّ مفاحتـه لَيثقـل محلهـا علـى العـدد , وآتينا قارون مـن كنـوز األمـوال شـيًئا عظيًمـا, عليهم

 إن اهللا ال حيـب ِمـن, ال تبطر فرًحا مبا أنـت فيـه مـن املـال: إذ قال له قومه, الكثري من األقوياء
  .خلقه الَبِطرين الذين ال يشكرون هللا تعاىل ما أعطاهم

  
نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَ   اَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمْن الدُّ ْيَك َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

  )77(ِديَن َوال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اَألْرِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفسِ 

وال , بالعمـل فيهـا بطاعـة اهللا يف الـدنيا, والتمس فيما أتاك اهللا من األمـوال ثـواب الـدار اآلخـرة
, وأحســن إىل النــاس بالصــدقة, بــأن تتمتــع فيهــا بــاحلالل دون إســراف, تــرتك حظــك مــن الــدنيا

ــذه األمــوال الكثــرية غــي علــى وال تلــتمس مــا حــرَّم اهللا عليــك مــن الب, كمــا أحســن اهللا إليــك 
  .إن اهللا ال حيب املفسدين, قومك

  
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي أَوَملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمْن الُقُروِن َمنْ   ُهَو َأَشدُّ  قَاَل ِإمنَّ

  )78(َن ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَُر َمجْعاً َوال ُيْسَأُل َعْن ُذنُوِِْم اْلُمْجرُِمو 
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أومل , إمنــا أُعطيــُت هــذه الكنــوز مبــا عنــدي مــن العلــم والقــدرة: قــال قــارون لقومــه الــذين وعظــوه
وأكثر مجًعا لألموال؟ , يعلم قارون أن اهللا قد أهلك ِمن قبله من األمم َمن هو أشد منه بطًشا

م اجملرمون ا; وال ُيسأل عن ذنو ويعـاقبهم , وتقريـر إمنـا ُيْسـألون سـؤال تـوبيخ, لعلم اهللا تعاىل 
  .اهللا على ما علمه منهم

  
نَيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَا  ُروُن ِإنَُّه َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِيف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلََياَة الدُّ

  )79(َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم 

وحــني رآه الــذين , ظمتــه وكثــرة أموالــهمريــًدا بــذلك إظهــار ع, فخــرج قــارون علــى قومــه يف زينتــه
إن , يــا ليــت لنــا مثــل مــا أُعطــي قــارون مــن املــال والزينــة واجلــاه: يريــدون زينــة احليــاة الــدنيا قــالوا

  .قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا

  
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحلِ   ًا َوال يـَُلقَّاَها ِإالَّ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ

  )80(الصَّاِبُروَن 

يـا ليـت لنـا مثـل مـا أويت : وقال الذين أوتوا العلم باهللا وشرعه وعرفوا حقائق األمور للذين قالوا
خٌري , وعمل األعمال الصاحلة, ثواُب اهللا ملن آمن به وبرسله, ويلكم اتقوا اهللا وأطيعوه: قارون

ـا إال َمـن جياهـد نفسـهوال يـَتَـَقبَّ , مما أويت قارون ويصـرب , ل هذه النصيحة ويوفـَّق إليهـا ويعمـل 
  .وجيتنب معاصيه, على طاعة ربه

  
ْنَتصِ  

ُ
رِيَن َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اَألْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمْن امل

)81(  

ومــا كــان ممتنًعــا , فمــا كــان لــه مــن جنــد ينصــرونه مــن دون اهللا, رضفخســفنا بقــارون وبــداره األ
  .من اهللا إذا أحلَّ به نقمته
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َباِدِه َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه بِاَألْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن عِ  

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه ال يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن َويـَْقِدُر َلْوال َأْن َمنَّ اللَّ    )82(ُه َعَليـْ

م إن : وصار الذين متنوا حاله باألمس يقولون متوجعني ومعتربين وخائفني من وقوع العذاب 
لـوال أن اهللا مـنَّ علينـا فلـم , ويضيِّق على َمن يشـاء مـنهم, اهللا يوسِّع الرزق ملن يشاء من عباده

ال يف الـدنيا , أمل تعلـم أنـه ال يفلـح الكـافرون, على ما قلنا َخلسف بنا كما فعل بقارون يعاقبنا
  وال يف اآلخرة؟

  
اُر اآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلّواً ِيف اَألْرِض َوال َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّقِ     )83(َني تِْلَك الدَّ

. نعيمهــا للــذين ال يريــدون تكــربًا عــن احلــق يف األرض وال فســاًدا فيهــاتلــك الــدار اآلخــرة جنعــل 
  .وترك احملرمات, ملن اتقى عذاب اهللا وعمل الطاعات -وهي اجلنة-والعاقبة احملمودة 

  
َها َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّ   ٌر ِمنـْ يَِّئاِت ِإالَّ َما  َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ

  )84(َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

فلـــه أجـــر , مـــن جـــاء يـــوم القيامـــة بـــإخالص التوحيـــد هللا وباألعمـــال الصـــاحلة َوفْـــق مـــا شـــرع اهللا
فـال , ومـن جـاء باألعمـال السـيئة, وذلـك اخلـري هـو اجلنـة والنعـيم الـدائم, عظيم خري من ذلـك

  .كانوا يعملون  ُجيْزى الذين عملوا السيئات على أعماهلم إال مبا

  
ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك ِإَىل َمَعاٍد ُقْل َريبِّ َأْعَلُم َمْن َجاَء بِاْهلَُدى َوَمْن ُهَو ِيف  

  )85(َضالٍل ُمِبٍني 

ملرجعك إىل , وفرض عليك تبليغه والتمسُّك به, القرآن - أيها الرسول-إن الذي أنزل عليك 
ريب أعلم َمن : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل , "مكة"وهو , خرجت منهاملوضع الذي 
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  .ومن هو يف ذهاٍب واضٍح عن احلق, جاء باهلدى

  
  )86(َوَما ُكنَت تـَْرُجوا َأْن يـُْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرْمحًَة ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ َظِهرياً لِْلَكاِفرِيَن  

لكن اهللا سبحانه وتعاىل رمحك فأنزله , تؤمِّل نزول القرآن عليك - لرسولأيها ا- وما كنت 
  .وال تكوننَّ عونًا ألهل الشرك والضالل, فاشكر هللا تعاىل على نَِعمه, عليك

  
ُمْشرِِكَني َوال َيُصدُّنََّك َعْن آيَاِت اللَِّه بـَْعَد ِإْذ أُنزَِلْت ِإلَْيَك َوادُْع ِإَىل َربَِّك َوال َتُكوَننَّ ِمْن الْ  
)87(  

وبلِّغ رسالة , بعد أن أنزهلا إليك, وال يصرفـَنَّك هؤالء املشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه
  .وال تكونن من املشركني يف شيء, ربك

  
ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن َوال َتدُْع َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم وَ  
)88(  

له , كل شيء هالك وفاٍن إال وجهه, فال معبود حبق إال اهللا; وال تعبد مع اهللا معبوًدا أخر
ويف هذه اآلية إثبات صفة الوجه هللا . وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب واجلزاء, احلكم

  .تعاىل كما يليق بكماله وعظمة جالله

  
  

  سورة العنكبوت -29

  
  )1(امل 
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  .احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة
  
  )2(َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن  

  أن اهللا يرتكهم بال ابتالء وال اختبار؟, آمنا: أَظنَّ الناس إذ قالوا

  
  )3(ُه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَّ  

فليعلمنَّ اهللا علًما , ممن أرسلنا إليهم رسلنا, ولقد فتنَّا الذين من قبلهم من األمم واختربناهم
م، وكذب الكاذبني؛ ليميز كلَّ فريق من اآلخر   .ظاهرًا للخلق صدق الصادقني يف إميا

  
  )4(ْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقونَا َساَء َما َحيُْكُموَن أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَـ  

فيفوتونا بأنفسهم فال نقدر , بل أظنَّ الذين يعملون املعاصي ِمن شرك وغريه أن يعجزونا
  .عليهم؟ بئس حكمهم الذي حيكمون به

  
  )5(لسَِّميُع اْلَعِليُم َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه آلٍت َوُهَو ا 

فإن أجل اهللا الذي أجَّله لبعث خلقه للجزاء , ويطمع يف ثوابه, من كان يرجو لقاء اهللا
  .العليم باألفعال, وهو السميع لألقوال, والعقاب آلٍت قريًبا

  
َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسِه ِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ َعْن اْلَعاَلِمَني     )6(َوَمْن َجاَهَد فَِإمنَّ

فإمنا جياهد , وجاهد نفسه حبملها على الطاعة, ومن جاهد يف سبيل إعالء كلمة اهللا تعاىل
له , إن اهللا لغين عن أعمال مجيع خلقه. لنفسه؛ ألنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب على جهاده

  .امللك واخللق واألمر
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ْم َسيَِّئاِِْم َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنَكفَِّرنَّ َعنـْهُ  

  )7(يـَْعَمُلوَن 

م, والــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله ولنثيبــــنَّهم علــــى , وعملــــوا الصــــاحلات لنمحــــونَّ عــــنهم خطيئــــا
  .أعماهلم الصاحلة أحسن ما كانوا يعملون

  
َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً َوِإنْ   َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ  َوَوصَّيـْ

  )8(َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

ــــه أن يربمهــــا ــــالقول والعمــــل, ووصــــينا اإلنســــان بوالدي أيهــــا -وإن جاهــــداك , وحيســــن إليهمــــا ب
, ويلحــق بطلــب اإلشــراك بــاهللا. فــال متتثــل أمرمهــا, علــى أن تشــرك معــي يف عبــاديت -اإلنســان

كمـا ثبـت ذلـك عـن , فال طاعة ملخلوق كائًنا من كان يف معصية اهللا سبحانه, سائر املعاصي
فأخربكم مبـا كنـتم تعملـون يف الـدنيا , إيلَّ مصريكم يوم القيامة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأجازيكم عليها, من صاحل األعمال وسيئها

  
  )9(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنْدِخَلنـَُّهْم ِيف الصَّاِحلَِني  

لنـدخلنهم اجلنـة يف مجلـة عبـاد اهللا , والذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا الصـاحلات مـن األعمـال
  .الصاحلني

  
َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اللَِّه َولَِئْن َجاَء َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه فَِإَذا أُوِذَي ِيف اللَّ   ِه َجَعَل ِفتـْ

  )10(َنْصٌر ِمْن َربَِّك لَيَـُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََولَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمَني 

م وأذاهـم, آمنا باهللا: ومن الناس من يقول كمـا جيـزع مـن , فـإذا آذاه املشـركون جـزع مـن عـذا
أيهـــا -ولـــئن جـــاء نصـــر مـــن ربـــك , فارتـــدَّ عـــن إميانـــه, عـــذاب اهللا وال يصـــرب علـــى األذيَّـــة منـــه
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م -الرسول  -أيهـا املؤمنـون-إنـَّا كنـا معكـم : ألهل اإلميـان بـه ليقـوَلنَّ هـؤالء املرتـدون عـن إميـا
  ؟أوليس اهللا بأعلم من كل أحد مبا يف صدور مجيع خلقه, ننصركم على أعدائكم

  
  )11(َولَيَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقَني  

; وليعلمنَّ اهللا علًمـا ظـاهرًا للخلـق الـذين صـدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه، ولـيعلمنَّ املنـافقني
  .ليميز كل فريق من اآلخر

  
ُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَايَاُكْم َوَما ُهْم ِحبَاِمِلَني ِمْن َخطَايَاُهْم َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا اتَّبِ  

  )12(ِمْن َشْيٍء ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن 

للــذين صــدَّقوا اهللا , ومل يؤمنــوا بوعيــد اهللا ووعــده, وقــال الــذين جحــدوا وحدانيــة اهللا مــن قــريش
وليســوا , فإنــا نتحمــل آثــام خطايــاكم, يننــاواتبعــوا د, اتركــوا ديــن حممــد: مــنهم وعملــوا بشــرعه

م لكاذبون فيما قالوا, حباملني من آثامهم من شيء   .إ

  
  )13(َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاًال َمَع أَثـَْقاهلِِْم َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يـَْفتَـُروَن  

وأوزار َمــن أضــلوا وصــدُّوا عــن ســبيل اهللا مــع , ســهم وآثامهــاولــيحمَلنَّ هــؤالء املشــركون أوزار أنف
ولُيسأُلنَّ يوم القيامـة عمـا كـانوا خيتلقونـه مـن , دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء, أوزارهم

  .األكاذيب

  
َخَذُهْم الطُّوفَاُن َوُهْم َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعامًا َفأَ  

  )14(ظَاِلُموَن 
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يــدعوهم إىل التوحيــد , ولقــد أرســلنا نوًحــا إىل قومــه فمكــث فــيهم ألــف ســنة إال مخســني عاًمــا
وهــــم ظــــاملون ألنفســــهم , فــــأهلكهم اهللا بالطوفــــان, فلــــم يســــتجيبوا لــــه, وينهــــاهم عــــن الشــــرك

م   .بكفرهم وطغيا

  
َناُه َوَأْصَحاَب السَّفِ     )15(يَنِة َوَجَعْلَناَها آيًَة لِْلَعاَلِمَني َفَأَجنيـْ

  .وجعلنا ذلك عربة وعظة للعاملني, فأجنينا نوًحا وَمن تبعه ممن كان معه يف السفينة

  
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن     )16(َوِإبـْرَاِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللََّه َواتـَُّقوُه َذِلُكْم َخيـْ

, أن أخلصــوا العبــادة هللا وحــده: إبــراهيم عليــه الســالم حــني دعــا قومــه -أيهــا الرســول-واذكــر 
إن كنـتم تعلمـون مـا هـو خـري , ذلكم خري لكـم, واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه

  .لكم مما هو شر لكم

  
َا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً َوَختُْلُقوَن ِإْفكاً ِإنَّ ا  لَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َميِْلُكوَن َلُكْم ِإمنَّ

  )17(رِْزقاً فَابـْتَـُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 

إنَّ , وتفــرتون كــذبًا بتســميتكم إياهــا آهلــة, ِمــن دون اهللا إال أصــناًما -أيهــا القــوم-مــا تعبــدون 
ا مـن دون اهللا ال تقـدر أن تـرزقكم شـيًئاأوثـا فالتمسـوا عنـد اهللا الـرزق ال مــن , نكم الـيت تعبـدو

, إىل اهللا تُـردُّون مـن بعـد ممـاتكم, وأخلصـوا لـه العبـادة والشـكر علـى رزقـه إيـاكم, عند أوثانكم
  .فيجازيكم على ما عملتم

  
بُوا فـََقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكْم وَ     )18(َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني َوِإْن ُتَكذِّ
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بوا  رسولنا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة اهللا  -أيها الناس -وإن تكذِّ
ـم سـخط , فقد كـذبت مجاعـات مـن قـبلكم رسـلها فيمـا دعـتهم إليـه مـن احلـق, وحده فحـل 
  .وقد فـََعل, لغكم عن اهللا رسالته البالغ الواضحوما على الرَّسول حممد إال أن يب, اهللا

  
  )19(أَوََملْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ اللَُّه اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسٌري  

كمـا بـدأه أول مـرة , مث يعيـده مـن بعـد فنائـه, أومل يعلم هؤالء كيف ينشئ اهللا اخللق من العـدم
  .كما كان يسريًا عليه إنشاؤه,  يتعذر عليه ذلك؟ إن ذلك على اهللا يسريال, خلًقا جديًدا

  
ُكلِّ   ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق ُمثَّ اللَُّه يُنِشُئ النَّْشَأَة اآلِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعَلى 

  )20(َشْيٍء َقِديٌر 

فـــانظروا كيـــف أنشـــأ اهللا , ســـريوا يف األرض: املمـــاتملنكـــري البعـــث بعـــد  -أيهـــا الرســـول-قـــل 
إن . ومل يتعذر عليه إنشاؤه مبتَدأً؟ فكـذلك ال يتعـذر عليـه إعـادة إنشـائه النشـأة اآلخـرة, اخللق

  .ال يعجزه شيء أراده, اهللا على كل شيء قدير

  
  )21(يـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن  

ويـرحم َمـن يشـاء مـنهم , ذب َمـن يشـاء ِمـن خلقـه علـى مـا أسـلف ِمـن جرمـه يف أيـام حياتـهيع
  .فيجازيكم مبا عملتم, وإليه ترجعون, ممن تاب وآمن وعمل صاحلًا

  
  )22( َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن ِيف اَألْرِض َوال ِيف السََّماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصريٍ  

ومــا كــان لكــم , مبعجــزي اهللا يف األرض وال يف الســماء إن عصــيتموه -أيهــا النــاس-ومــا أنــتم 
  .وال نصري ينصركم من اهللا إن أراد بكم سوًءا, من دون اهللا ِمن ويلٍّ يلي أموركم
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  )23(ْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه َوِلَقائِِه أُْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْمحَِيت َوأُ  

أولئك ليس هلـم مطمـع يف رمحـيت , ولقاءه يوم القيامة, والذين جحدوا ُحجج اهللا وأنكروا أدلته
  .وأولئك هلم عذاب مؤمل موجع, َلمَّا عاينوا ما أُِعدَّ هلم من العذاب

  
َحرُِّقوُه َفَأَجناُه اللَُّه ِمْن النَّاِر ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت  َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا اقْـتـُُلوُه أَوْ  

  )24(ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

فــألقوه , اقتلــوه أو حرِّقــوه بالنــار: فلــم يكــن جــواب قــوم إبــراهيم لــه إال أن قــال بعضــهم لــبعض
ن النـــار ألدلـــة إن يف إجنائنـــا إلبـــراهيم مـــ, وجعلهـــا عليـــه بـــرًدا وســـالًما, فأجنـــاه اهللا منهـــا, فيهـــا

  .وحجًجا لقوم يصدِّقون اهللا ويعملون بشرعه

  
نـَْيا ُمثَّ يـَْوَم اْلقِ   َا اختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً َمَودََّة بـَْيِنُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ َياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم َوقَاَل ِإمنَّ

ْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َوَمْأَواُكْم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن بِبَـْعٍض ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَـ 
  )25(نَاِصرِيَن 

اختذمتوها مودة بيـنكم يف احليـاة , يا قوم إمنا عبدمت من دون اهللا آهلة باطلة: وقال إبراهيم لقومه
ـــا, الـــدنيا يتـــربأ بعضـــكم مـــن , لقيامـــةمث يـــوم ا, وتتـــوادون علـــى خـــدمتها, تتحـــابون علـــى عباد
  .وليس لكم ناصر مينعكم من دخوهلا, ومصريكم مجيًعا النار, ويلعن بعضكم بعًضا, بعض

  
  )26(َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوقَاَل ِإينِّ ُمَهاِجٌر ِإَىل َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

ار قــومي إىل األرض املباركــة وهــي إين تــارك د: وقــال إبــراهيم. فصــدَّق لــوٌط إبــراهيَم وتبــع ملتــه
  .احلكيم يف تدبريه, ، إن اهللا هو العزيز الذي ال يـَُغاَلب"الشام"
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نْـ   َناُه َأْجَرُه ِيف الدُّ َنا َلُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِه النُّبـُوََّة َواْلِكَتاَب َوآتـَيـْ َيا َوِإنَُّه ِيف َوَوَهبـْ

  )27(الصَّاِحلَِني  اآلِخَرِة َلِمنْ 

ـــًدا ـــَد َوَلـــدٍ , ووهبنـــا لـــه إســـحاق ول , وجعلنـــا يف ذريتـــه األنبيـــاء والكتـــب, ويعقـــوب مـــن بعـــده َوَل
وإنــــه يف اآلخــــرة ملـــــن , يف الــــدنيا الـــــذكر احلســــن والولــــد الصـــــاحل, وأعطينــــاه ثــــواب بالئـــــه فينــــا

  .الصاحلني

  
َا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمَني َوُلوطاً ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم لََتْأتُوَن اْلفَ  أَئِنَُّكْم ) 28(اِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِ

 قَاُلوا لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َوتـَْقَطُعوَن السَِّبيَل َوتَْأتُوَن ِيف نَاِديُكْم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأنْ 
  )29(الصَّاِدِقَني اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَِّه ِإْن ُكنَت ِمْن 

ما تـََقدَّمكم بفعلها , إنكم لتأتون الفعلة القبيحة: لوطًا حني قال لقومه -أيها الرسول-واذكر 
وتقطعـون علـى املسـافرين طـرقهم بفعلكـم , أإنكم لتأتون الرجـال يف أدبـارهم, أحد من العاملني

وإيـذائهم , ذف املـارةوحـ, وتأتون يف جمالسـكم األعمـال املنكـرة كالسـخرية مـن النـاس, اخلبيث
مبا ال يليق من األقوال واألفعال؟ ويف هذا إعالم بأنـه ال جيـوز أن جيتمـع النـاس علـى املنكـر ممـا 

جئنا بعذاب اهللا إن كنـت مـن : فلم يكن جواب قوم لوط له إال أن قالوا. ى اهللا ورسوله عنه
  .واملنجزين ملا َتِعد, الصادقني فيما تقول

  
  )30(ِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن قَاَل َربِّ انُصرْ  

حيـث ابتـدعوا الفاحشـة وأصـرُّوا ; رب انصرين على القوم املفسدين بإنزال العذاب عليهم: قال
  .فاستجاب اهللا دعاءه, عليها

  
ِإنَّ َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِمَني  َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْرَاِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ  
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)31(  

, ومـن وراء إسـحاق ولـده يعقـوب, وملا جاءت املالئكة إبـراهيم بـاخلرب السـارِّ مـن اهللا بإسـحاق
إنَّ أهلهـا كـانوا ظـاملي ; "سـدوم"وهـي , إنا مهلكو أهل قرية قـوم لـوط: قالت املالئكة إلبراهيم
  .أنفسهم مبعصيتهم هللا

  
يَـنَُّه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمْن اْلَغاِبرِيَن قَاَل ِإنَّ ِفيَها لُ     )32(وطاً قَاُلوا َحنُْن َأْعَلُم ِمبَْن ِفيَها لَنـَُنجِّ

حنــن أعلــم مبــن : فقالــت املالئكــة لــه, إنَّ فيهــا لوطًــا ولــيس مــن الظــاملني: قــال إبــراهيم للمالئكــة
ينَّه وأهله من اهلالك الذي سينزل , فيها   .بأهل قريته إال امرأته كانت من الباقني اهلالكنيلننجِّ

  
 َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا ِسيَء ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرعًا َوقَاُلوا ال َختَْف َوال َحتَْزْن ِإنَّا ُمَنجُّوكَ  

  )33(َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمْن اْلَغاِبرِيَن 

; وحـزن بسـبب وجـودهم, ألنـه ظـنهم ضـيوفًا مـن البشـر; ة لوطًا ساءه ذلـكوملا جاءت املالئك
وال حتـزن ممـا أخربنـاك , ال َختَـْف علينـا لـن يصـل إلينـا قومـك: وقالوا لـه, لعلمه خبث فعل قومه

ــو أهلــك معــك إال أمرأتــك, ِمــن أنــا مهلكــوهم ــوك مــن العــذاب النــازل بقومــك ومنجُّ , إنَّــا منجُّ
ا هالكة فيمن يهلك مِ    .ن قومهافإ

  
  )34(ِإنَّا ُمنزُِلوَن َعَلى َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة رِْجزاً ِمْن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن  

م الفاحشة; إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابًا من السماء   .بسبب معصيتهم هللا وارتكا

  
َها آيًَة بـَيـَِّنًة ِلَقْوٍم يَـ     )35(ْعِقُلوَن َوَلَقد تـَرَْكَنا ِمنـْ

ا, ولقد أبقينا ِمن ديار قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العرب   .فينتفعون 
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ْرِض َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َواْرُجوا اْليَـْوَم اآلِخَر َوال تـَْعثـَْوا ِيف األَ  

  )36(ُمْفِسِديَن 

, وأخلصـوا لـه العبـادة, يـا قـوم اعبـدوا اهللا وحـده: فقـال هلـم, أخاهم شعيًبا "مدين"وأرسلنا إىل 
وال تكثـــروا يف األرض الفســـاد , وارجـــوا بعبـــادتكم جـــزاء اليـــوم اآلخـــر, مـــا لكـــم مـــن إلـــه غـــريه

  .ولكن توبوا إىل اهللا منها وأنيبوا, وال تقيموا عليها, واملعاصي

  
بُوُه َفَأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة فَ     )37(َأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني َفَكذَّ

م الزلزلــة الشــديدة, شــعيًبا فيمــا جــاءهم بــه عــن اهللا مــن الرســالة" مــدين"فكــذَّب أهــل  , فأخــذ
  .فأصبحوا يف دارهم َصْرعى هالكني

  
َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َأعْ   ُهْم َعْن السَِّبيِل َوَعادًا َوَمثُوَد َوَقْد تـَبَـنيَّ َماَهلُْم َفَصدَّ

  )38(وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن 

ـا وخالؤهـا مـنهم, وأهلكنا عاًدا ومثـود ُ ـم , وقـد تبـني لكـم مـن مسـاكنهم َخرا وحلـول نقمتنـا 
فصــدَّهم عــن ســبيل اهللا وعــن طريــق اإلميــان بــه , وحسَّــن هلــم الشــيطان أعمــاهلم القبيحــة, مجيًعــا

ــــه, تبصــــرين يف كفــــرهم وضــــالهلموكــــانوا مس, وبرســــله ــــم علــــى هــــدى , معجبــــني ب حيســــبون أ
  .بينما هم يف الضالل غارقون, وصواب

  
َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبَـيـَِّناِت فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض َوَما َكانُوا  

  )39(َساِبِقَني 

فتعــاظموا يف , ولقــد جــاءهم مجيًعــا موســى باألدلــة الواضــحة ,وأهلكنــا قــارون وفرعــون وهامــان
  .بل كنا مقتدرين عليهم, ومل يكونوا ليفوتوننا, واستكربوا فيها, األرض
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ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـُْهمْ   ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمنـْ َمْن  َفُكالًّ َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنـْ

ُهْم َمْن َأْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولَ َأخَ  ُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اَألْرَض َوِمنـْ ِكْن  َذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـْ
  )40(َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن 

فمـنهم الـذين أرسـلنا علـيهم حجـارة مـن : فأخذنا كال من هؤالء املذكورين بعذابنا بسبب ذنبه
ومنهم , وهم قوم صاحل وقوم شعيب, ومنهم َمن أخذته الصيحة, وهم قوم لوط, منضود طني

ومل يكـن اهللا , وهـم قـوُم نـوح وفرعـوُن وقوُمـه, ومنهم َمن أغرقنـا, َمن خسفنا به األرض كقارون
ولكنهم كانوا أنفسـهم , فيظلمهم بإهالكه إياهم بغري استحقاق, ليهلك هؤالء بذنوب غريهم

م غريهيظلمون بتنعمه م وعباد   .م يف نَِعم ر

  
وِت لَبَـْيُت َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت بـَْيتًا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبـُيُ  

  )41(اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 

كمثل العنكبوت اليت عملت بيًتا , اء يرجون نصرهامثل الذين جعلوا األوثان من دون اهللا أولي
فكــذلك هــؤالء املشــركون مل يـُْغــن , فلــم يُغــن عنهــا شــيًئا عنــد حاجتهــا إليــه, لنفســها ليحفظهــا

لــو  , وإن أضــعف البيــوت لَبيــت العنكبــوت, عــنهم أوليــاؤهم الــذين اختــذوهم مــن دون اهللا شــيًئا
مفهم ال ين, كانوا يعلمون ذلك ما اختذوهم أولياء م وال يضرو   .فعو

  
  )42(ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

ــا ليســت بشــيء يف احلقيقــة, إن اهللا يعلــم مــا يشــركون بــه مــن األنــداد بــل هــي جمــرد أمســاء , وأ
  .احلكيم يف تدبريه وصنعه, ر بهوهو العزيز يف انتقامه ممن كف. ال تنفع وال تضر, َمسَّوها

  
  )43(َوتِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن  



www.islamguiden.com 

 853

ا للنــاس ــا ويتعلمــوا منهــا; وهــذه األمثــال نضــر ومــا يعقلهــا إال العــاملون بــاهللا وآياتــه , لينتفعــوا 
  .وشرعه

  
  )44(َض بِاحلَْقِّ ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لِْلُمْؤِمِنَني َواَألرْ  َخَلَق اللَُّه السََّمَواتِ  

إن يف خلقــه ذلــك لداللــة عظيمــة علــى قدرتــه، , خلــق اهللا الســموات واألرض بالعــدل والقســط
م الذين ينتفعون بذلك   .وتفرده باإلهلية، وَخصَّ املؤمنني؛ أل

  
الَة ِإنَّ الصَّالَة تـَنـَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن اْلِكَتاِب َوأَِقْم الصَّ  

  )45(اللَِّه َأْكبَـُر َواللَُّه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن 

إن احملافظـة علـى الصـالة , وأدِّ الصـالة حبـدودها, واعمـل بـه, اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن
ــــا , وذلــــك ألن املقــــيم هلــــا; راتتنهــــى صــــاحبها عــــن الوقــــوع يف املعاصــــي واملنكــــ املــــتمم ألركا

, وتقـل أو تنعـدم رغبتـه يف الشـر, وتقـوى رغبتـه يف اخلـري, ويـزداد إميانـه, يستنري قلبـه, وشروطها
واهللا يعلــم مــا تصــنعون ِمــن . ولَــذكر اهللا يف الصــالة وغريهــا أعظــم وأكــرب وأفضــل مــن كــل شــيء

  .هفيجازيكم على ذلك أكمل اجلزاء وأوفا, خٍري وشر
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  :اجلزء احلادي والعشرون 
  

ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَّ  ِذي أُْنزَِل َوال ُجتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ
َنا َوأُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوِإَهلَُنا َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسلِ    )46(ُموَن ِإلَيـْ

والقول , اليھوَد والنصارى إال باألسلوب الحسن -أيھا المؤمنون-وال تجادلوا 
إال الذين حادوا عن , والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك, الجميل

وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجالدوھم بالسيف حتى 
آمنا بالقرآن الذي : وقولوا ,أو يعطوا الجزية عن يٍد وھم صاغرون, يؤمنوا

وإلھنا وإلھكم واحد ال , وآمنا بالتوراة واإلنجيل اللَذْين أُنزال إليكم, أُنزل إلينا
ونحن له , وال في أسمائه وصفاته, وال في ربوبيته, شريك له في ألوھيته

  .ونھانا عنه, خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به

  
َناُهْم اْلِكَتاَب يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوِمْن َهُؤالء َمْن يـُْؤِمُن ِبِه َوَما وََكَذِلَك أَنـَْزْلَنا ِإلَيْ   َك اْلِكَتاَب فَالَِّذيَن آتـَيـْ

  )47(َجيَْحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروَن 

أنزلنا إليك ھذا , الكتب على َمن قبلك من الرسل -أيھا الرسول-وكما أنزلنا 
لذين آتيناھم الكتاب من بني إسرائيل فا, الكتاب المصدق للكتب السابقة

وِمن ھؤالء العرب من قريش وغيرھم , فعرفوه حق معرفته يؤمنون بالقرآن
وال ينكر القرآن أو يتشكك في دالئله وبراھينه البينة إال , َمن يؤمن به

  .الكافرون الذين َدْأبُھم الجحود والعناد

  
  )48(َوال َختُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاً الْرتَاَب اْلُمْبِطُلوَن  َوَما ُكْنَت تـَتـُْلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ  

أنك لم تقرأ كتابًا ولم تكتب حروفًا بيمينك  -أيھا الرسول-من معجزاتك البينة 
ولو كنت قارئًا أو كاتبًا من قبل , وھم يعرفون ذلك, قبل نزول القرآن عليك

مه من الكتب السابقة أو تعلَّ : وقالوا, أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون
  .استنسخه منھا
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  )49(َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيـَِّناٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما َجيَْحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموَن  

وما , بل القرآن آيات بينات واضحة في الداللة على الحق يحفظه العلماء
لمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون يكذِّب بآياتنا ويردھا إال الظا

  .عنه

  
َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ   َا اآليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوِإمنَّ   )50( َوقَاُلوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه ُقْل ِإمنَّ

ھال أُنزل على محمد دالئل وحجج من ربه نشاھدھا كناقة : وقال المشركون
وإن , إن شاء أنزلھا, إن أمر ھذه اآليات : قل لھم! موسىوعصا , صالح

مبيِّن طريق الحق , وإنما أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه, شاء منعھا
  .من الباطل

  
ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن أَوَملَْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى  
)51(  

أنَّا أنزلنا  -أيھا الرسول-أولم يكف ھؤالء المشركين في علمھم بصدقك 
عليك القرآن يتلى عليھم؟ إن في ھذا القرآن لَرحمة للمؤمنين في الدنيا 

  .وذكرى يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة, واآلخرة

  
َنُكْم َشِهيداً   َواَألْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَباِطِل  يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ  ُقْل َكَفى بِاللَِّه بـَْيِين َوبـَيـْ

  )52(وََكَفُروا بِاللَِّه أُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن 

وعلى تكذيبكم لي , كفى با بيني وبينكم شاھًدا على صدقي أني رسوله: قل
فال , واألرضيعلم ما في السموات , وردكم الحق الذي جئُت به من عند هللا

مع ھذه الدالئل -والذين آمنوا بالباطل وكفروا با . يخفى عليه شيء فيھما
  .أولئك ھم الخاسرون في الدنيا واآلخرة -الواضحة
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ُروَن َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْوال َأَجٌل ُمَسمًّى َجلَاَءُهْم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَـنـَُّهْم بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشعُ  
)53(  

, ھؤالء المشركون من قومك بالعذاب استھزاء -أيھا الرسول-ويستعجلك 
لجاءھم العذاب , ولوال أن هللا جعل لعذابھم في الدنيا وقتًا ال يتقدم وال يتأخر

  .وھم ال يشعرون به وال يُِحسُّون, وليأتينھم فجأة, حين طلبوه

  
  )54(َم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِيَن َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَهنَّ  

ا في الدنيا وإما في , يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وھو آتيھم ال محالة إمَّ
  .ال مفرَّ لھم منه, وإن عذاب جھنم في اآلخرة لمحيط بھم, اآلخرة

  
  )55(ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن يـَْوَم يـَْغَشاُهْم اْلَعَذاُب ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت أَْرُجِلِهْم َويـَُقوُل  

وِمن تحت , يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جھنم من فوق رؤوسھم
ذوقوا جزاء : ويقول هللا لھم حينئذ, فالنار تغشاھم من سائر جھاتھم, أقدامھم

  .وارتكاب الجرائم واآلثام, من اإلشراك با: ما كنتم تعملونه في الدنيا

  
  )56(لَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِن يَا ِعَباِدي ا 

, يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم في ضيق من إظھار اإليمان وعبادة هللا وحده
  .وأخلصوا العبادة لي وحدي, فھاِجروا إلى أرض هللا الواسعة

  
َنا تـُْرَجعُ      )57(وَن ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُمثَّ ِإلَيـْ

  .ثم إلينا ترجعون للحساب والجزاء, كل نفس حيه ذائقة الموت

  
اِلِديَن ِفيَها َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمْن اْجلَنَِّة ُغَرفاً َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر خَ  
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  )58(نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني 

با ورسوله وعملوا ما أُمروا به من الصالحات لننزلنَّھم من والذين صدَّقوا 
نِْعَم جزاء , الجنة غرفًا عالية تجري من تحتھا األنھار، ماكثين فيھا أبًدا

  .العاملين بطاعة هللا ھذه الغرف في جنات النعيم

  
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن     )59(الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َرِِّ

وتمسكوا , رة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة هللاإن تلك الجنات المذكو
  .وعلى هللا يعتمدون في أرزاقھم وجھاد أعدائھم, بدينھم

  
  )60(وََكأَيِّن ِمْن َدابٍَّة ال َحتِْمُل رِْزقـََها اللَُّه يـَْرزُقـَُها َوِإيَّاُكْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  

فا سبحانه وتعالى , عل ابن آدمكما يف, وكم من دابة ال تدَّخر غذاءھا لغد
  .العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم, وھو السميع ألقوالكم, يرزفھا كما يرزقكم

  
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه َفأَنَّا يـُْؤَفُكوَن  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ   َواَألْرَض َوَسخَّ
)61(  

من الذي خلق السموات واألرض : المشركين -ا الرسولأيھ-ولئن سألت 
, خلقھن هللا وحده: وذلَّل الشمس والقمر؟ ليقولُنَّ , على ھذا النظام البديع

ويعبدون معه , فكيف يصرفون عن اإليمان با خالق كل شيء ومدبره
  !!غيره؟ فاعجب من إفكھم وكذبھم

  
  )62(ْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم اللَُّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء مِ  

ويضيق على آخرين , هللا سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه
, إن هللا بكل شيء من أحوالكم وأموركم عليم, لعلمه بما يصلح عباده; منھم

  .ال يخفى عليه شيء
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َا لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل احلَْْمُد َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزَّ   َل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ

  )63(لِلَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن 

ل من السحاب ماء فأنبت : المشركين - أيھا الرسول-ولئن سألت  َمِن الذي نزَّ
ل : لك معترفين به األرض من بعد جفافھا؟ ليقولُنَّ  هللا وحده ھو الذي نزَّ

بل أكثرھم ال يعقلون ما ينفعھم , الحمد  الذي أظھر حجتك عليھم: قل, ذلك
  .ولو َعقَلوا ما أشركوا مع هللا غيره, وال ما يضرھم

  
اَر اآلِخَرَة هلََِي احلَْ   نـَْيا ِإالَّ َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ   )64(يَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ

ا األبدان, وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب ا القلوب وتلعب  بسبب ما فيها من ; تلهو 
وإن الدار اآلخرة هلي احلياة احلقيقية الدائمة اليت ال موت , مث تزول سريًعا, الزينة والشهوات

  .دار الفناء على دار البقاءلو كان الناس يعلمون ذلك ملا آثروا , فيها

  
يَن فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِر   ) 65(ُكوَن فَِإَذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك َدَعْوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

َناُهْم َولَِيَتَمتـَُّعوا َفَسْوَف يـَْعَلُموَن    )66(لَِيْكُفُروا ِمبَا آتـَيـْ

وأخلصوا له يف الدعاء حال , وحَّدوا اهللا, وخافوا الغرق, السفن يف البحر فإذا ركب الكفار
م ذا يتناقضون, عادوا إىل شركهم, وزالت عنهم الشدة, فلما جنَّاهم إىل الرب, شد م  , إ

وِشرْكهم بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من . ويشركون به ساعة الرخاء, يوحِّدون اهللا ساعة الشدة
وليكملوا متتعهم يف هذه , عاقبته الكفر مبا أنعمنا عليهم يف أنفسهم وأمواهلمليكوَن ; البحر
ويف . وما أعدَّه اهللا هلم من عذاب أليم يوم القيامة, فسوف يعلمون فساد عملهم, الدنيا

ديد ووعيد هلم   .ذلك 

  
ْوهلِِْم أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَِّه أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمنًا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن حَ  
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  )67(َيْكُفُروَن 

هلم َحَرًما آمًنا يأمن فيه أهله على أنفسهم " مكة"أن اهللا جعل " مكة"أومل يشاهد كفار 
وبنعمة اهللا , يـَُتَخطَّفون غري آمنني؟ أفبالشرك يؤمنون, والناُس ِمن حوهلم خارج احلرم, وأمواهلم

ا يكفروناليت   فال يعبدونه وحده دون سواه؟,  خصَّهم 

  
َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى  

  )68(لِْلَكاِفرِيَن 

أو  , والباطل إىل اهللا فنسب ما هو عليه من الضالل, ال أحد أشد ظلًما ممن كَذب على اهللا
كذَّب باحلق الذي بعث اهللا به رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، إن يف النار ملسكًنا ملن  

  .وجحد توحيده وكذَّب رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم, كفر باهللا

  
  )69(ُمْحِسِنَني َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع الْ  

وصربوا على الفنت واألذى يف سبيل , والشيطان, والنفس, واملؤمنون الذين جاهدوا أعداء اهللا
وَمن هذه صفته فهو حمسن , ويثبتهم على الصراط املستقيم, سيهديهم اهللا سبل اخلري, اهللا

صرة والتأييد وإن اهللا سبحانه وتعاىل ملع َمن أحسن ِمن َخْلِقه بالن. إىل نفسه وإىل غريه
  .واحلفظ واهلداية

  
  

  سورة الروم -30

  
  )1(امل 

  .احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة
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ِيف ِبْضِع ِسِنَني لِلَِّه ) 3(ِيف أَْدَىن اَألْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن ) 2(ُغِلَبْت الرُّوُم  

بَِنْصِر اللَِّه يَنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز ) 4(ِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن اَألْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد َويـَْومَ 
  )5(الرَِّحيُم 

وسوف يـَْغِلب الروُم الفرَس يف مدة , "فارس"إىل " الشام"َغَلبت فارُس الروَم يف أدىن أرض 
 األمر كله قبل هللا سبحانه وتعاىل. ال تزيد على عشر سنوات وال تنقص عن ثالث, من الزمن

. ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح املؤمنون بنصر اهللا للروم على الفرس, انتصار الروم وبعده
الرحيم , وهو العزيز الذي ال يغاَلب, وخيذل من يشاء, واهللا سبحانه وتعاىل ينصر من يشاء

رح املسلمون وف, وقد حتقق ذلك فَغَلَبت الروُم الفرَس بعد سبع سنني. مبن شاء من خلقه
  .لكون الروم أهل كتاب وإن حرَّفوه; بذلك

  
يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمْن اْحلََياِة ) 6(َوْعَد اللَِّه ال ُخيِْلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  

نـَْيا َوُهْم َعْن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن    )7(الدُّ

بنصر الروم النصارى على , ا جازًما ال يتخلفوعد هللا المؤمنين وعدً 
, ال يعلمون أن ما وعد هللا به حق" مكة"ولكن أكثر كفار , الفرس الوثنيين

وھم عن أمور اآلخرة وما ينفعھم , وإنما يعلمون ظواھر الدنيا وزخرفھا
  .ال يفكرون فيھا, فيھا غافلون

  
نَـُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى  اللَُّه السََّمَواتِ  أَوَملَْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنُفِسِهْم َما َخَلقَ   َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

ْم َلَكاِفُروَن    )8(َوِإنَّ َكِثرياً ِمْن النَّاِس بِِلَقاِء َرِِّ

, وأنه خلقھم, أولم يتفكر ھؤالء المكذِّبون برسل هللا ولقائه في خلق هللا إياھم
هللا السموات واألرض وما بينھما إال إلقامة العدل ما خلق . ولم يكونوا شيئًا
وأجل مسمى تنتھي إليه , والداللة على توحيده وقدرته, والثواب والعقاب

جھال ; وھو يوم القيامة؟ وإن كثيًرا من الناس بلقاء ربھم لجاحدون منكرون
  .وغفلةً منھم عن اآلخرة, منھم بأن معادھم إلى هللا بعد فنائھم
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ُهْم قـُوًَّة َوأَثَاُرو أَوَملَْ يَ   ا ِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

ِكْن  َولَ اَألْرَض َوَعَمُروَها َأْكثـََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم 
  )9(َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

أولم يَِسْر ھؤالء المكذبون با الغافلون عن اآلخرة في األرض َسْيَر تأمل 
فيشاھدوا كيف كان جزاء األمم الذين كذَّبوا برسل هللا كعاد وثمود؟ , واعتبار

وأقدر على التمتع بالحياة حيث حرثوا , وقد كانوا أقوى منھم أجساًما
فَعَمروا دنياھم أكثر مما َعَمر , وبنَْوا القصور وسكنوھا, وزرعوھا األرض

وجاءتھم رسلھم , فلم تنفعھم ِعمارتھم وال طول مدتھم, دنياھم" مكة"أھل 
ولم يظلمھم هللا , فكذَّبوھم فأھلكھم هللا, بالحجج الظاھرة والبراھين الساطعة

  .وإنما ظلموا أنفسھم بالشرك والعصيان, بذلك اإلھالك

  
َا َيْستَـْهزِئُون   بُوا بِآيَاِت اللَِّه وََكانُوا ِ   )10(ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَءى َأْن َكذَّ

; ثم كانت عاقبة أھل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحھا
  .لتكذيبھم با وسخريتھم بآياته التي أنزلھا على رسله

  
  )11(اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  اللَُّه يـَْبَدأُ  

وھو القادر وحده على إعادتھا , هللا وحده ھو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلھا
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء , ثم إليه يرجع جميع الخلق, مرة أخرى
  .بإساءته

  
  )12(وَن َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْبِلُس اْلُمْجرِمُ  

وتصيبھم الَحْيرة , ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب
  .فتنقطع حجتھم
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  )13(وََملْ َيُكْن َهلُْم ِمْن ُشرََكائِِهْم ُشَفَعاُء وََكانُوا ِبُشرََكائِِهْم َكاِفرِيَن  

 ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلھتھم التي كانوا يعبدونھا من دون هللا
وال تُطلَب , فالشفاعة  وحده. ويتبرؤون منھا, بل إنھا تتبرأ منھم, شفعاء

  .من غيره

  
َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَُهْم ِيف َرْوَضٍة ) 14(َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـَْوَمِئٍذ يـَتَـَفرَُّقوَن  

  )15(ُحيْبَـُروَن 

فأما المؤمنون با , أھل اإليمان به وأھل الكفرويوم تقوم الساعة يفترق 
ون وينعَّمون, العاملون الصالحات فھم في الجنة, ورسوله مون ويسرُّ   .يكرَّ

  
بُوا بِآيَاتَِنا َولَِقاِء اآلِخَرِة َفُأْولَِئَك ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُروَن     )16(َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

 وكذَّبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد وأما الذين كفروا با
  .جزاء ما كذَّبوا به في الدنيا; فأولئك في العذاب مقيمون, الموت

  
َواَألْرِض َوَعِشّياً  َوَلُه احلَْْمُد ِيف السََّمَواتِ ) 17(َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن  

  )18(َوِحَني ُتْظِهُروَن 

ھوه عن الشريك والصاحبة والولد فيا َوِصفوه , أيھا المؤمنون سبِّحوا هللا ونزِّ
وحين , وحقِّقوا ذلك بجوارحكم كلھا حين تمسون, بصفات الكمال بألسنتكم

الحمد والثناء في  - سبحانه-وله . ووقت الظھيرة, ووقت العشي, تصبحون
  .السموات واألرض وفي الليل والنھار

  
َا وََكَذِلَك ُختَْرُجوَن ُخيْرُِج احلَْيَّ   ِمْن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمْن احلَْيِّ َوُحيِْي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ
)19(  
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ويخرج , يخرج هللا الحي من الميت كاإلنسان من النطفة والطير من البيضة
ويحيي األرض . كالنطفة من اإلنسان والبيضة من الطير, الميت من الحي

من  -أيھا الناس-ومثل ھذا اإلحياء تخرجون , د يُْبسھا وجفافھابالنبات بع
  .قبوركم أحياء للحساب والجزاء

  
  )20(َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِإَذا أَنـُْتْم َبَشٌر تَنَتِشُروَن  

, ومن آيات هللا الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب
  .تبتغون من فضل هللا, م بشر تتناسلون منتشرين في األرضثم أنت

  
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحَةً   َها َوَجَعَل بـَيـْ  ِإنَّ ِيف َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

  )21(َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

أيھا -عظمته وكمال قدرته أن خلق ألجلكم من جنسكم  ومن آياته الدالة على
وجعل بين المرأة وزوجھا , لتطمئن نفوسكم إليھا وتسكن; أزواًجا - الرجال

إن في خلق هللا ذلك آليات دالة على قدرة هللا ووحدانيته لقوم , محبة وشفقة
  .ويتدبرون, يتفكرون

  
اْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لِْلَعاِلِمَني َواَألْرِض وَ  َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواتِ  
)22(  

وَخْلُق , َخْلُق السموات وارتفاعھا بغير عمد: ومن دالئل القدرة الربانية
إن في ھذا , واختالُف لغاتكم وتبايُن ألوانكم, األرض مع اتساعھا وامتدادھا
  .لَعبرة لكل ذي علم وبصيرة

  
َن ِمْن آيَاتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعو وَ  
)23(  



www.islamguiden.com 

 864

إذ في ; ومن دالئل ھذه القدرة أن جعل هللا النوم راحة لكم في الليل أو النھار
نتشرون فيه لطلب وجعل لكم النھار ت, النوم حصول الراحة وذھاب التعب

إن في ذلك لدالئل على كمال قدرة هللا ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون , الرزق
  .المواعظ سماع تأمل وتفكر واعتبار

  
  َِ ا ِإنَّ َوِمْن آيَاتِِه يُرِيُكْم اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َويـُنَـزُِّل ِمْن السََّماِء َماًء فـَُيْحِي ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْو

  )24(َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن  ِيف 

, فتخافون من الصواعق, ومن دالئل قدرته سبحانه أن يريكم البرق
وينزل من السحاب مطًرا فيحيي به األرض بعد , وتطمعون في الغيث

إن في ھذا لدليال على كمال قدرة هللا وعظيم حكمته , جدبھا وجفافھا
  .وإحسانه لكل َمن لديه عقل يھتدي به

  
ُرُجوَن َوِمْن آيَاتِِه َأْن تـَُقوَم السََّماُء َواَألْرُض بَِأْمرِِه ُمثَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمْن اَألْرِض ِإَذا أَنـُْتْم ختَْ  
)25(  

ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء واألرض واستقرارھما وثباتھما 
ثم إذا دعاكم هللا إلى , فلم تتزلزال ولم تسقط السماء على األرض, بأمره

  .إذا أنتم تخرجون من القبور مسرعين, البعث يوم القيامة

  
  )26(َواَألْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن  َوَلُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  

و وحده كل َمن في السموات واألرض من المالئكة واإلنس والجن 
  .عون لكمالهكل ھؤالء منقادون ألمره خاض, والحيوان والنبات والجماد

  
َواَألْرِض َوُهَو  َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اَألْعَلى ِيف السََّمَواتِ  

  )27(اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
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وإعادة الخلق , وهللا وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده حيًا بعد الموت
وله . وكالھما عليه ھيِّن, بعد الموت أھون على هللا من ابتداء خلقھم حيًا

وھو , ليس كمثله شيء, سبحانه الوصف األعلى في كل ما يوصف به
, الحكيم في أقواله وأفعاله, وھو العزيز الذي ال يغالَب. السميع البصير

  .وتدبير أمور خلقه

  
َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِيف َما َرَزقْـَناُكْم َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن أَنـُْفِسُكْم َهْل  

  )28(َفأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء َختَافُونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنُفَسُكْم َكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن 

م ھل لكم من عبيدك: من أنفسكم-أيھا المشركون -ضرب هللا مثال لكم 
, وترون أنكم وإياھم متساوون فيه, وإمائكم َمن يشارككم في رزقكم

تخافونھم كما تخافون األحرار الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن 
فكيف ترضون بذلك في جنب هللا بأن تجعلوا له شريًكا من , ترضوا بذلك

ة خلقه؟ وبمثل ھذا البيان نبيِّن البراھين والحجج ألصحاب العقول السليم
  .الذين ينتفعون بھا

  
َن َبْل اتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهَواَءُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َفَمْن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِي 
)29(  

فشاركوھم في الجھل , بل اتبع المشركون أھواءھم بتقليد آبائھم بغير علم
َمن أضلَّه هللا بسبب تماديه في الكفر والضاللة، وال أحد يقدر على ھداية 

  .وليس لھؤالء ِمن أنصار يَُخلِّصونھم من عذاب هللا, والعناد

  
َها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك   يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ يُن َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ الدِّ

  )30(ثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأكْ 

واستمر على الدين الذي شرعه , وجھك - أيھا الرسول أنت ومن اتبعك-فأقم 
, وتمسككم به, فبقاؤكم عليه, وھو اإلسالم الذي فطر هللا الناس عليه, هللا لك

فھو , ال تبديل لخلق هللا ودينه, تمسك بفطرة هللا من اإليمان با وحده
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ولكن أكثر , م الموصل إلى رضا هللا رب العالمين وجنتهالطريق المستقي
ھو الدين الحق دون  -أيھا الرسول-الناس ال يعلمون أن الذي أمرتك به 

  .سواه

  
  )31(ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني  

واتقوه بفعل األوامر , العمل لهوكونوا راجعين إلى هللا بالتوبة وإخالص 
وال , وأقيموا الصالة تامة بأركانھا وواجباتھا وشروطھا, واجتناب النواھي

  .تكونوا من المشركين مع هللا غيره في العبادة

  
  )32(ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن  

, وغيَّروه, المشركين وأھل األھواء والبدع الذين بدَّلوا دينھم وال تكونوا من
, فصاروا فرقًا وأحزابًا, تبًعا ألھوائھم; وتركوا بعضه, فأخذوا بعضه

كل , يعين بعضھم بعًضا على الباطل, يتشيعون لرؤسائھم وأحزابھم وآرائھم
يحكمون ألنفسھم بأنھم على الحق , حزب بما لديھم فرحون مسرورون

  .ھم على الباطلوغير

  
ْم َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربـَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيِه ُمثَّ ِإَذا أََذاقـَُهْم ِمْنُه َرْمحًَة ِإَذا َفرِيٌق ِمنْـ   ُهْم ِبَرِِّ

  )33(ُيْشرُِكوَن 

وإذا أصاب الناَس شدة وبالء دَعوا ربھم مخلصين له أن يكشف عنھم 
شف عنھم ضرھم إذا فريق منھم يعودون إلى الشرك فإذا رحمھم وك, الضر

  .فيعبدون مع هللا غيره, مرة أخرى

  
َناُهْم فـََتَمتـَُّعوا َفَسْوَف تـَْعَلُموَن     )34(لَِيْكُفُروا ِمبَا آتـَيـْ
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, وزوال الشدة عنھم, ليكفروا بما آتيناھم ومننَّا به عليھم من كشف الضر
فسوف تعلمون ما , َعة في ھذه الدنيابالرخاء والسَّ  -أيھا المشركون-فتمتعوا 

  .تلقونه من العذاب والعقاب

  
  )35(أَْم أَنَزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَاناً فـَُهَو يـََتَكلَُّم ِمبَا َكانُوا ِبِه ُيْشرُِكوَن  

ينطق بصحة , أم أنزلنا على ھؤالء المشركين برھانًا ساطًعا وكتابًا قاطًعا
  .شركھم وكفرھم با وآياته

  
ُهْم َسيَِّئٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُو وَ   َا َوِإْن ُتِصبـْ   )36(َن ِإَذا أََذقْـَنا النَّاَس َرْمحًَة َفرُِحوا ِ

فرحوا بذلك فرح بطٍر , وإذا أذقنا الناس منا نعمة ِمن صحة وعافية ورخاء
ذنوبھم وإن يصبھم مرض وفقر وخوف وضيق بسبب , ال فرح شكر, وأََشرٍ 

وھذا طبيعة أكثر الناس في , إذا ھم يَْيئَسون من زوال ذلك, ومعاصيھم
  .الرخاء والشدة

  
  )37(أَوََملْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  

ھل يشكر أو يكفر؟ , امتحانًاأولم يعلموا أن هللا يوسع الرزق لمن يشاء 
ھل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع , ويضيِّقه على من يشاء اختباًرا

  .والتضييق آليات لقوم يؤمنون با ويعرفون حكمة هللا ورحمته

  
ٌر لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوجْ   َه اللَِّه َوأُْولَِئَك ُهْم َفآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخيـْ

  )38(اْلُمْفِلُحوَن 

, قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر -أيھا المؤمن-فأعط 
ذلك , وأعط الفقير والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة

والذين يعملون ھذه األعمال , اإلعطاء خير للذين يريدون بعملھم وجه هللا
  .أولئك ھم الفائزون بثواب هللا الناجون ِمن عقابه, أعمال الخير وغيرھا من
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ُدوَن َوْجَه اللَِّه َوَما آتـَْيُتْم ِمْن رِباً لِيَـْربـَُوا ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفال يـَْربُوا ِعْنَد اللَِّه َوَما آتـَْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِي 

  )39(َفُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْضِعُفوَن 

ليزيد ; وطلب زيادة ذلك القرض, تم قرًضا من المال بقصد الرباوما أعطي
وما أعطيتم من . بل يمحقه ويبطله, فال يزيد عند هللا, وينمو في أموال الناس

فھذا ھو الذي يقبله , زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة هللا وطلبًا لثوابه
  .هللا ويضاعفه لكم أضعافًا كثيرة

  
َقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن اللَُّه الَِّذي َخلَ  

  )40(َشْيٍء ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

ثم يميتكم , ثم رزقكم في ھذه الحياة -أيھا الناس-هللا وحده ھو الذي خلقكم 
ھل من , ثم يبعثكم من القبور أحياء للحساب والجزاء, مبانتھاء آجالك

ه هللا وتقدَّس عن شرك ھؤالء  شركائكم َمن يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزَّ
  .المشركين به

  
 َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهمْ  

  )41(يـَْرِجُعوَن 

كالجدب وقلة األمطار وكثرة األمراض , ظھر الفساد في البر والبحر
ليصيبھم بعقوبة بعض ; وذلك بسبب المعاصي التي يقترفھا البشر; واألوبئة

ويرجعوا عن  -سبحانه-كي يتوبوا إلى هللا ; أعمالھم التي عملوھا في الدنيا
  .وتستقيم أمورھم, فتصلح أحوالھم, المعاصي

  
  )42(ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكَني  

سيروا في أنحاء األرض سير : للمكذبين بما جئت به -أيھا الرسول-قل 
, فانظروا كيف كان عاقبة األمم السابقة المكذبة كقوم نوح, اعتبار وتأمل
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تجدوا عاقبتھم شر العواقب ومآلھم شر مآل؟ فقد كان أكثرھم , وثمودوعاد 
  .مشركين با

  
يِن اْلَقيِِّم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمْن اللَِّه يـَْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ     )43( َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ه وجھك  منفًذا أوامره , ھو اإلسالمو, نحو الدين المستقيم -أيھا الرسول-فوجِّ
فإذا جاء ذلك اليوم , واستمسك به من قبل مجيء يوم القيامة, مجتنبًا نواھيه

ه تفرقت الخالئق أشتاتًا متفاوتين   .ليُروا أعمالھم; الذي ال يقدر أحد على ردِّ

  
  )44(َمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل َصاِحلاً َفألَنُفِسِهْم َميَْهُدوَن  

ومن آمن وعمل صالًحا , وھي خلوده في النار, من كفر فعليه عقوبة كفره
  .بسبب تمسكھم بطاعة ربھم; فألنفسھم يھيئون منازل الجنة

  
  )45(لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن  

.  ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانهليجزي هللا الذين آمنوا با
  .إنه ال يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليھم

  
ْبتَـُغوا ِمْن َوِمْن آيَاتِِه َأْن يـُْرِسَل الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتِه َولَِتْجرَِي اْلُفْلُك بَِأْمرِِه َولِتَ  

  )46(وَن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ 

ومن آيات هللا الدالة على أنه اإلله الحق وحده ال شريك له وعلى عظيم 
فتستبشر بذلك , قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتھا للسحاب

, وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به البالد والعباد; النفوس
تغوا من فضله بالتجارة ولتب, ولتجري السفن في البحر بأمر هللا ومشيئته

  .فعل هللا ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده; وغيرھا
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وا وََكاَن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ُرُسًال ِإَىل قـَْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فَانتَـَقْمَنا ِمْن الَِّذيَن َأْجَرمُ  
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمنِ    )47(َني َحّقاً َعَليـْ

رسال إلى قومھم مبشرين ومنذرين  -أيھا الرسول-ولقد أرسلنا ِمن قبلك 
فجاؤوھم بالمعجزات , ويحذرونھم من الشرك, يدعونھم إلى التوحيد

فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات , فكفر أكثرھم بربھم, والبراھين الساطعة
نفعل بالمكذبين بك  وكذلك, ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل, فأھلكناھم, منھم

  .ولم يؤمنوا, إن استمروا على تكذيبك

  
ى اللَُّه الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَتُِثُري َسَحابًا فـََيْبُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَجيَْعُلُه ِكَسفًا فـَتَـرَ  

  )48(َباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخالِلِه فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن عِ 

فينشره هللا في , ھو الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا مثقال بالماء -سبحانه-هللا 
فترى المطر يخرج من بين , ويجعله قطًعا متفرقة, السماء كيف يشاء

فإذا ساقه هللا إلى عباده إذا ھم يستبشرون ويفرحون بأن هللا , السحاب
  .مصرف ذلك إليھ

  
  )49(َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبِل َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ِمْن قـَْبِلِه َلُمْبِلِسَني  

  .بسبب احتباسه عنھم; وإْن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط

  
َا ِإنَّ َذِلَك َلُمْحيِ   ي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ فَانظُْر ِإَىل آثَاِر َرْمحَِة اللَِّه َكْيَف ُحيِْي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ

  )50(َشْيٍء َقِديٌر 

نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع  -أيھا المشاھد-فانظر 
فينبتھا ويعشبھا؟ إن الذي , كيف يحيي به هللا األرض بعد موتھا, والشجر

وھو على كل شيء قدير ال , قََدر على إحياء ھذه األرض لمحيي الموتى
  .شيء يعجزه
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  )51(َولَِئْن أَْرَسْلَنا رِحياً فـََرأَْوُه ُمْصَفرّاً َلظَلُّوا ِمْن بـَْعِدِه َيْكُفُروَن  

فرأوا نباتھم قد فسد بتلك , ولئن أرسلنا على زروعھم ونباتھم ريًحا مفسدة
لمكثوا من بعد رؤيتھم له يكفرون , فصار من بعد خضرته مصفًرا, الريح

  .با ويجحدون نعمه

  
َعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن فَ     )52(ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ

فال , أو سدَّ أذنه عن سماع الحق, ال تسمع من مات قلبه - أيھا الرسول-فإنك 
فإنھم كالصم , تجزع وال تحزن على عدم إيمان ھؤالء المشركين بك

فكيف إذا كانوا , ولو كانوا حاضرين وال يشعرون, والموتى ال يسمعون
  غائبين عنك مدبرين؟

  
َاِدي اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ َمْن يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا فـَُهْم ُمْسِلُموَن     )53(َوَما أَْنَت ِ

ما تُسمع , بمرشد َمن أعماه هللا عن طريق الھدى -أيھا الرسول-وما أنت 
  .فھم خاضعون ممتثلون ألمر هللا, ال َمن يؤمن بآياتناسماع انتفاع إ

  
اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُمثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُوًَّة ُمثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة َضْعفاً  

  )54(َوَشْيَبًة َخيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر 

ثم جعل من , وھو النطفة, ي خلقكم من ماء ضعيف مھينهللا تعالى ھو الذ
ثم جعل من بعد ھذه القوة ضعف الكبر , بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة

القادر على , وھو العليم بخلقه, يخلق هللا ما يشاء من الضعف والقوة, والھرم
  .كل شيء

  
َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا يـُْؤَفُكوَن َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبثُو     )55(ا َغيـْ
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ويوم تجيء القيامة ويبعث هللا الخلق من قبورھم يقسم المشركون ما مكثوا 
كما كانوا يكذبون , كذبوا في قسمھم, في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن

  .وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل, في الدنيا

  
وا اْلِعْلَم َواِإلميَاَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِيف ِكَتاِب اللَِّه ِإَىل يـَْوِم اْلبَـْعِث فـََهَذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُ  

  )56(َوَلِكنَُّكْم ُكنُتْم ال تـَْعَلُموَن 

لقد : وقال الذين أوتوا العلم واإليمان با من المالئكة واألنبياء والمؤمنين
فھذا يوم , في علمه من يوم ُخلقتم إلى أن بُعثتم مكثتم فيما كتب هللا مما سبق

  .وكذَّبتم به, فأنكرتموه في الدنيا, ولكنكم كنتم ال تعلمون, البعث

  
  )57(فـَيَـْوَمِئٍذ ال يَنَفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذَرتـُُهْم َوال ُهْم ُيْستَـْعَتُبوَن  

يُطلب منھم إرضاء  وال, فيوم القيامة ال ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار
  .بل يُعاقبون بسيئاتھم ومعاصيھم, هللا تعالى بالتوبة والطاعة

  
وا ِإْن أَنـُْتْم َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َولَِئْن ِجْئتَـُهْم بِآيٍَة لَيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفرُ  

  )58(ِإالَّ ُمْبِطُلوَن 

للناس في ھذا القرآن ِمن كل مثل من أجل إقامة الحجة عليھم  ولقد بينَّا
بأي حجة تدل  -أيھا الرسول-وإثبات وحدانية هللا جل وعال ، ولئن جئتھم 

إال  -أيھا الرسول وأتباعك-ما أنتم : على صدقك ليقولَنَّ الذين كفروا بك
  .مبطلون فيما تجيئوننا به من األمور

  
  )59(َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه   

-ومثل ذلك الختم يختم هللا على قلوب الذين ال يعلمون حقيقة ما تأتيھم به 
  .من عند هللا من ھذه العبر واآليات البينات -أيھا الرسول
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  )60(فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنوَن  

إن ما , على ما ينالك ِمن أذى قومك وتكذيبھم لك -أيھا الرسول-فاصبر 
نَّك عن , وعدك هللا به من نصر وتمكين وثواب حق ال شك فيه وال يستفزَّ

  .وال يصدِّقون بالبعث والجزاء, دينك الذين ال يوقنون بالميعاد

  
  

  سورة لقمان -31

  
  )1(امل 

  .احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة
  
  )2(تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم  

  .ھذه اآليات آيات القرآن ذي الحكمة البالغة

  
  )3(ُهًدى َوَرْمحًَة لِْلُمْحِسِنَني  

وما , ھذه اآليات ھدى ورحمة للذين أحسنوا العمل بما أنزل هللا في القرآن
  .أمرھم به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم

  
  )4(الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن  

الذين يؤدون الصالة كاملة في أوقاتھا ويؤتون الزكاة المفروضة عليھم 
  .وھم بالبعث والجزاء في الدار اآلخرة يوقنون, لمستحقيھا
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ْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمفْ     )5(ِلُحوَن أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِِّ

وأولئك ھم , أولئك المتصفون بالصفات السابقة على بيان ِمن ربھم ونور
  .الفائزون في الدنيا واآلخرة

  
َك َهلُْم َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشَرتِي َهلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَها ُهُزواً أُولَئِ  

  )6( َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

وھو كل ما يُلھي عن طاعة هللا ويصد  -ومن الناس َمن يشتري لَْھو الحديث 
ويتخذ , ليضلَّ الناس عن طريق الھدى إلى طريق الھوى - عن مرضاته

  .أولئك لھم عذاب يھينھم ويخزيھم, آيات هللا سخرية

  
ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكِربًا َكَأْن ملَْ يَ   ْسَمْعَها َكَأنَّ ِيف أُُذنـَْيِه َوْقرًا فـََبشِّ
)7(  

كأنه , وتكبَّر غير معتبر, وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة هللا
 - أيھا الرسول-وَمن ھذه حاله فبشِّره , كأَنَّ في أذنيه صمًما, لم يسمع شيئًا

  .بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة

  
  )8(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم  

أولئك لھم , إن الذين آمنوا با ورسوله وعملوا الصالحات التي أُمروا بھا
  .نعيم مقيم في الجنات

  
  )9(َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحّقاً َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  
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وعدھم هللا بذلك , م في تلك الجنات حياة أبديةٌ ال تنقطع وال تزولوحياتھ
الحكيم في , وھو العزيز في أمره, وھو سبحانه ال يُخلف وعده. وعًدا حقًا
  .تدبيره

  
ِمْن ُكلِّ  ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها َخَلَق السََّمَواتِ  

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٍمي    )10(َدابٍَّة َوأَنَزْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء َفأَنـَْبتـْ

وألقى في األرض , ورفعھا بغير عمد كما تشاھدونھا, خلق هللا السموات
ونشر في األرض , جباال ثابتة؛ لئال تضطرب وتتحرك فتفسد حياتكم

فأنبتنا به من األرض من , نا من السحاب مطًراوأنزل, مختلف أنواع الدواب
  .كل زوج بھيج نافع حسن المنظر

  
  )11(َهَذا َخْلُق اللَِّه َفَأُروِين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبْل الظَّاِلُموَن ِيف َضالٍل ُمِبٍني  

ماذا خلقت آلھتكم : -أيھا المشركون -فأروني, وكل ما تشاھدونه ھو خلق هللا
التي تعبدونھا من دون هللا؟ بل المشركون في ذھاب بيِّن عن الحق 

  .واالستقامة

  
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَإِ   َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأْن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ نَّ اللََّه َوَلَقْد آتـَيـْ

يٌد    )12(َغِينٌّ محَِ

وھي الفقه في , الحكمة) وھو لقمان(ا من عبادنا ولقد أعطينا عبًدا صالحً 
, اشكر  نَِعَمه عليك: وقلنا له, الدين وسالمة العقل واإلصابة في القول
ومن جحد نَِعَمه فإن هللا غني عن , وَمن يشكر لربه فإنما يعود نَْفع ذلك عليه

  .له الحمد والثناء على كل حال, غير محتاج إليه, شكره

  
  )13(لُْقَماُن البِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُينَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  َوِإْذ قَالَ  
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يا بنيَّ ال : نصيحة لقمان البنه حين قال له واعظًا -أيھا الرسول-واذكر 
  .تشرك با فتظلم نفسك؛ إن الشرك ألعظم الكبائر وأبشعھا

  
َنا اِإلنَسانَ   ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ َأْن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك  َوَوصَّيـْ

  )14(ِإَيلَّ اْلَمِصُري 

, َحَملَْته أمه ضعفًا على ضعف, وأََمْرنا اإلنسان ببرِّ والديه واإلحسان إليھما
ثم اشكر , اشكر : قلنا لهو, وحمله وفِطامه عن الرضاعة في مدة عامين

  .إليَّ المرجع فأُجازي ُكال بما يستحق, لوالديك

  
نـَْيا   ُهَما ِيف الدُّ َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

  )15(َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ 

والداك على أن تشرك بي غيري في  -أيھا الولد المؤمن -وإن جاھدك
أو أمراك بمعصية ِمن معاصي هللا فال , عبادتك إياي مما ليس لك به ِعلم

وصاحبھما في الدنيا , تطعھما؛ ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق
طريق َمن تاب من  -أيھا االبن المؤمن -واسلك, روف فيما ال إثم فيهبالمع
, ورجع إليَّ وآمن برسولي محمد صلى هللا عليه وسلم، ثم إليَّ مرجعكم, ذنبه

  .وأجازي كلَّ عامل بعمله, فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا

  
أَْو ِيف اَألْرِض  ٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف السََّمَواتِ يَا بـَُينَّ ِإنـََّها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  

َا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبٌري    )16(يَْأِت ِ

وھي المتناھية  -يا بنيَّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَْدر حبة خردل
, في باطن جبل، أو في أي مكان في السموات أو في األرض -في الصغر

إن هللا لطيف بعباده خبير . ويحاِسب عليھا, ن هللا يأتي بھا يوم القيامةفإ
  .بأعمالھم
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َعْزِم يَا بـَُينَّ أَِقْم الصَّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن  
  )17(األُُموِر 

, وْأمر بالمعروف, كانھا وشروطھا وواجباتھايا بنيَّ أقم الصالة تامة بأر
وتحمَّل ما يصيبك من , واْنه عن المنكر بلطٍف وليٍن وحكمة بحسب جھدك
واعلم أن ھذه الوصايا مما , األذى مقابل أمرك بالمعروف ونھيك عن المنكر
  .أمر هللا به من األمور التي ينبغي الحرص عليھا

  
  )18(ال َمتِْش ِيف اَألْرِض َمَرحاً ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر َوال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس وَ  

وال تُِمْل وجھك عن الناس إذا كلَّمتھم أو كلموك؛ احتقاًرا منك لھم واستكباًرا 
إن هللا ال يحب كل , وال تمش في األرض بين الناس مختاال متبختًرا, عليھم

  .ه وقولهمتكبر متباه في نفسه وھيئت

  
  )19(َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اَألْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمِري  

إن أقبح األصوات , واخفض من صوتك فال ترفعه, وتواضع في مشيك
  .وأبغضھا لصوت الحمير المعروفة ببالدتھا وأصواتھا المرتفعة

  
َر َلُكْم َما ِيف السََّمَواتِ َأملَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه سَ   َوَما ِيف اَألْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنًة  خَّ

  )20(َوِمْن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكَتاٍب ُمِنٍري 

من الشمس والقمر أن هللا ذلَّل لكم ما في السموات  -أيھا الناس - ألم تروا
وغير , وما في األرض من الدوابِّ والشجر والماء, والسحاب وغير ذلك
والباطنة , وعمَّكم بنعمه الظاھرة على األبدان والجوارح, ذلك مما ال يحصى
وما ادَّخره لكم مما ال تعلمونه؟ ومن الناس َمن يجادل , في العقول والقلوب

وال كتاب مبين يبيِّن , حجة وال بيان في توحيد هللا وإخالص العبادة له بغير
  .حقيقة دعواه
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شَّْيطَاُن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن ال 
  )21(َيْدُعوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري 

اتبعوا ما أنزل هللا : ي توحيد هللا وإفراده بالعبادةوإذا قيل لھؤالء المجادلين ف
بل نتبع ما كان عليه آباؤنا من : على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم قالوا

ولو كان الشيطان يدعوھم؛ بتزيينه , أيفعلون ذلك, الشرك وعبادة األصنام
  وكفرھم با إلى عذاب النار المستعرة؟, لھم سوء أعمالھم

  
ِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َوِإَىل اللَِّه َعاِقَبُة األُُموِر َوَمْن ُيسْ  
)22(  

متقن , وھو محسن في أقواله, ومن يُْخلص عبادته  وقصده إلى ربه تعالى
هللا وحده وإلى . فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان هللا وجنته, ألعماله

  .والمسيء على إساءته, فيجازي المحسن على إحسانه, تصير كل األمور

  
َنا َمْرِجُعُهْم فـَنـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا َعِمُلوا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت ال  صُُّدوِر َوَمْن َكَفَر َفال َحيْزُْنَك ُكْفرُُه ِإلَيـْ
)23(  

ن؛ ألنك أدَّيت ما عليك من وال تحز -أيھا الرسول- ومن كفر فال تأَس عليه 
فنخبرھم بأعمالھم , إلينا مرجعھم ومصيرھم يوم القيامة, الدعوة والبالغ

إن هللا عليم بما تُِكنُّه , ثم نجازيھم عليھا, الخبيثة التي عملوھا في الدنيا
  .صدورھم من الكفر با وإيثار طاعة الشيطان

  
  )24(ِإَىل َعَذاٍب َغِليٍظ ُمنَتـُِّعُهْم قَِليًال ُمثَّ َنْضَطرُُّهْم  

ثم يوم القيامة نُلجئھم ونسوقھم إلى , نمتعھم في ھذه الدنيا الفانية مدة قليلة
  .وھو عذاب جھنم, عذاب فظيع
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َلُموَن َواَألْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثـَرُُهْم ال يـَعْ  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ  
)25(  

َمن خلق السموات : ھؤالء المشركين با -أيھا الرسول-ولئن سألت 
الحمد  الذي أظھر : فإذا قالوا ذلك فقل لھم, واألرض؟ ليقولُنَّ هللا

بل أكثر ھؤالء المشركين ال ينظرون وال , االستدالل عليكم من أنفسكم
  .عه غيرهفلذلك أشركوا م, يتدبرون َمن الذي له الحمد والشكر

  
  )26(َواَألْرِض ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميُد  لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ  

فال , كل ما في السموات واألرض ملًكا وعبيًدا وإيجاًدا وتقديًرا -سبحانه -
له الحمد والثناء على , إن هللا ھو الغني عن خلقه. يستحق العبادة أحد غيره

  .كل حال

  
َعُة َأْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت َولَ   ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َا ِيف اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ اللَِّه ْو أَمنَّ

  )27(ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

ويَُمد بسبعة أبحر , ولو أن أشجار األرض كلھا بُريت أقالًما والبحر مداد لھا
, لتكسرت تلك األقالم, لك األقالم وذلك المداد كلمات هللاوُكتِب بت, أخرى

إن هللا . ولم تنفد كلمات هللا التامة التي ال يحيط بھا أحد, ولنفِد ذلك المداد
وفي اآلية إثبات . حكيم في تدبير خلقه, عزيز في انتقامه ممن أشرك به

  .حقيقة كما يليق بجالله وكماله سبحانه - تعالى -صفة الكالم 

  
يٌع َبِصٌري     )28(َما َخْلُقُكْم َوال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه مسَِ

وال بَْعثُكم يوم القيامة في السھولة واليسر إال كَخْلق  -أيھا الناس -ما َخْلقُكم
وسيجازيكم , بصير بأعمالكم, إن هللا سميع ألقوالكم, نفس واحدة وبَْعثھا

  .عليھا
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َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َأملَْ   َجيْرِي  تـََرى َأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوَسخَّ
  )29(ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى َوَأنَّ اللََّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

ويأخذ من , قصر الليلوي, فيطول النھار, ألم تر أن هللا يأخذ من ساعات الليل
, وذلَّل لكم الشمس والقمر, ويقصر النھار, فيطول الليل, ساعات النھار

وأن هللا ُمطَّلع على كل , يجري كل منھما في مداره إلى أجل معلوم محدد
  ال يخفى عليه منھا شيء؟, أعمال الخلق ِمن خير أو شر

  
  )30(ُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيدْ 

لتعلموا وتقروا أن هللا ھو الحق في ذاته ; ذلك كله من عظيم قدرتي 
وأن هللا ھو العلي بذاته , وأن ما يدعون من دونه الباطل, وأفعاله, وصفاته

وكل ما عداه , كل شيءالكبير على , وقَْدره وقھره فوق جميع مخلوقاته
  .فھو وحده المستحق أن يُعبد دون َمن سواه, خاضع له

  
لِّ َصبَّاٍر َأملَْ تـََرى َأنَّ اْلُفْلَك َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر بِِنْعَمِة اللَِّه ِلُريَِيُكْم ِمْن آيَاتِِه ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلكُ  

  )31(َشُكوٍر 

ري في البحر بأمر هللا نعمة منه على أن السفن تج -أيھا المشاھد -ألم تر
خلقه؛ ليريكم من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن في جْري السفن 

  .شكور لنعمه, في البحر لَدالالت لكل صبَّار عن محارم هللا

  
يَن فـََلمَّا َجنَّاُهمْ   ُهْم ُمْقَتِصٌد  َوِإَذا َغِشيَـُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعْوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ ِإَىل اْلبَـرِّ َفِمنـْ

  )32(َوَما َجيَْحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر 

, وإذا ركب المشركون السفن وَعلَْتھم األمواج ِمن حولھم كالسحب والجبال
أصابھم الخوف والذعر من الغرق ففزعوا إلى هللا، وأخلصوا دعاءھم له، 

ومنھم , نھم متوسط لم يقم بشكر هللا على وجه الكمالفلما نجاھم إلى البر فم
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وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على كمال قدرتنا , كافر بنعمة هللا جاحد لھا
  .جحود لنعم هللا عليه, ووحدانيتنا إال كل غدَّار ناقض للعھد

  
ِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يـَْومًا ال َجيْزِي َوا 

نـَْيا َوال يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر    )33(َشْيئاً ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفال تـَُغرَّنَُّكْم اْحلََياُة الدُّ

واحذروا , وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواھيه, يا أيھا الناس اتقوا ربكم
إن وعد , يوم القيامة الذي ال يغني فيه والد عن ولده وال مولود عن أبيه شيئًا

, فال تنخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفھا فتنسيكم األخرى, هللا حق ال ريب فيه
  .وال يخدعنكم با خادع من شياطين الجن واإلنس

  
َويـَْعَلُم َما ِيف اَألْرَحاِم َوَما َتْدرِي نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث  

  )34(َغداً َوَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض َمتُوُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري 

يعلم متى تقوم الساعة؟ وھو الذي ينزل المطر من  -وحده ال غيره - إن هللا
ويعلم ما , يعلم ما في أرحام اإلناثو, ال يقدر على ذلك أحد غيره, السحاب

بل هللا تعالى ھو . وما تعلم نفس بأيِّ أرض تموت, تكسبه كل نفس في غدھا
ال , إن هللا عليم خبير محيط بالظواھر والبواطن. المختص بعلم ذلك جميعه

  .يخفى عليه شيء منھا

  
  

  سورة السجدة -32

  
  )1(امل 

  .احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة
  
  )2(تَنزِيُل اْلِكَتاِب ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  
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ھذا القرآن الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم ال شك أنه منزل من عند 
  .هللا، رب الخالئق أجمعين

  
َنِذيٍر ِمْن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم  أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه َبْل ُهَو احلَْقُّ ِمْن َربَِّك لِتُنِذَر قـَْومًا َما أَتَاُهْم ِمنْ  

  )3(يـَْهَتُدوَن 

بل , اختلق محمد صلى هللا عليه وسلم القرآن؟ كَذبوا: بل أيقول المشركون
لتنذر به أناًسا لم ; من ربك - أيھا الرسول-ھو الحق الثابت المنزل عليك 

, فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه, لعلھم يھتدون, يأتھم نذير من قبلك
  .ؤمنوا بكوي

  
نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم  اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ   َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  )4(ِمْن ُدونِِه ِمن َوِيلٍّ َوال َشِفيٍع أََفال تـََتذَكَُّروَن 

, لحكمة يعلمھاهللا الذي خلق السموات واألرض وما بينھما في ستة أيام 
أي عال -ثم استوى سبحانه وتعالى , فتكون" كن"وھو قادر أن يخلقھا بكلمة 

وال يشبَّه باستواء , ال يكيَّف, على عرشه استواء يليق بجالله -وارتفع
أو شفيع يشفع لكم , من وليٍّ يلي أموركم -أيھا الناس-ليس لكم . المخلوقين

فتُفردوا هللا , -أيھا الناس-ن وتتفكرون أفال تتعظو, عند هللا؛ لتنجوا من عذابه
  باأللوھية وتُخلصوا له العبادة؟

  
ُعدُّوَن يَُدبـُِّر اَألْمَر ِمْن السََّماِء ِإَىل اَألْرِض ُمثَّ يـَْعرُُج ِإلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تَـ  
)5(  

ثم يصعد ذلك األمر , األرض يدبر هللا تعالى أَْمر المخلوقات من السماء إلى
ونھا   .والتدبير إلى هللا في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التي تعدُّ

  
  )6(َذِلَك َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  
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مما , عالم بكل ما يغيب عن األبصار, ذلك الخالق المدبِّر لشؤون العالمين
وھو القويُّ , وعالم بما شاھدته األبصار, النفوس تُِكنُّه الصدور وتخفيه
  .الرحيم بعباده المؤمنين, الظاھر الذي ال يغالَب

  
  )7(الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق اِإلنَساِن ِمْن ِطٍني  

وھو آدم عليه السالم من , وبدأ َخْلَق اإلنسان, هللا الذي أحكم خلق كل شيء
  .طين

  
  )8( َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسالَلٍة ِمْن َماٍء َمِهٍني ُمثَّ  

  .ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مھينة

  
  )9(ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواَألْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُروَن  

ونفخ فيه ِمن روحه بإرسال , وأحسن خلقته, وأبدعه ثم أتم خلق اإلنسان
نعمة السمع واألبصار  -أيھا الناس-وجعل لكم , الملك له؛ لينفخ فيه الروح

ونعمة العقل يُميَّز , يُميَّز بھا بين األصوات واأللوان والذوات واألشخاص
قليال ما تشكرون ربكم على ما أنعم . بھا بين الخير والشر والنافع والضار

  .به عليكم

  
ْم َكاِفُروَن     )10(َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلَنا ِيف اَألْرِض أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِِلَقاِء َرِِّ

أإذا صارت لحومنا وعظامنا ترابًا : وقال المشركون با المكذبون بالبعث
صول إلى في األرض أنُبَعث خلقًا جديًدا؟ يستبعدون ذلك غير طالبين الو

  .كافرون -يوم القيامة-وإنما ھو منھم ظلم وعناد؛ ألنھم بلقاء ربھم , الحق

  
  )11(ُقْل يـَتَـَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم ُمثَّ ِإَىل َربُِّكْم تـُْرَجُعوَن  
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, يتوفاكم ملك الموت الذي ُوكِّل بكم: لھؤالء المشركين -أيھا الرسول-قل 
ثم تُردُّون إلى , ولن تتأخروا لحظة واحدة, واحكم إذا انتھت آجالكمفيقبض أر

  .إن خيًرا فخير وإن شًرا فشر: فيجازيكم على جميع أعمالكم, ربكم

  
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَملْ  ْم رَبـََّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ ِحلًا ِإنَّا  َصاَوَلْو تـََرى ِإْذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرِِّ

  )12(ُموِقُنوَن 

إذ المجرمون الذين أنكروا البعث قد خفضوا  -أيھا المخاطب-ولو ترى 
وسمعنا , ربنا أبصرنا قبائحنا: رؤوسھم عند ربھم من الخزي والعار قائلين

فارجعنا إلى , وقد تُْبنا إليك, منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا
إنا قد أيقنَّا اآلن ما كنا به في الدنيا مكذبين من , كالدنيا لنعمل فيھا بطاعت

, ذلك كله -أيھا الخاطب-ولو رأيت . وأنك تبعث من في القبور, وحدانيتك
  .وخطبًا جسيًما, لرأيت أمًرا عظيًما

  
َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ َألْمَألنَّ َجَهنَّمَ   َنا آلتـَيـْ ِمْن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس  َوَلْو ِشئـْ

  )13(َأْمجَِعَني 

ولكن حق , ولو شئنا آلتينا ھؤالء المشركين با رشدھم وتوفيقھم لإليمان
من الِجنَّة , القول مني ووجب ألمألنَّ جھنم من أھل الكفر والمعاصي

  .والناس أجمعين؛ وذلك الختيارھم الضاللة على الھدى

  
  )14(َقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َوُذوقُوا َعَذاَب اْخلُْلِد ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم لِ  

فذوقوا العذاب؛ بسبب غفلتكم : -عند دخولھم النار-يقال لھؤالء المشركين 
وذوقوا , إنا تركناكم اليوم في العذاب, عن اآلخرة وانغماسكم في لذائذ الدنيا

لذي ال ينقطع؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر با عذاب جھنم ا
  .ومعاصيه
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ْم َوُهْم ال َيْستَ   َا َخرُّوا ُسجَّدًا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّ َا يـُْؤِمُن ِبآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ ْكِربُوَن ِإمنَّ
)15(  

ا بھا أو تُليت عليھم إنما يصدق بآيات القرآن ويعمل بھا الذين إذا ُوِعظو
وھم ال , وسبَّحوا هللا في سجودھم بحمده, سجدوا لربھم خاشعين مطيعين

  .وعبادته وحده ال شريك له, يستكبرون عن السجود والتسبيح له

  
  )16( تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعْن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقونَ  

يتھجدون , ترتفع جنوب ھؤالء الذين يؤمنون بآيات هللا عن فراش النوم
, يدعون ربھم خوفًا من العذاب وطمًعا في الثواب, لربھم في صالة الليل

  .ومما رزقناھم ينفقون في طاعة هللا وفي سبيله

  
  )17(ا َكانُوا يـَْعَمُلوَن َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء مبَِ 

وينشرح له , فال تعلم نفس ما ادَّخر هللا لھؤالء المؤمنين مما تَقَرُّ به العين
  .الصدر؛ جزاء لھم على أعمالھم الصالحة

  
  )18(أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال َيْستَـُووَن  

مثل من كفر با , أفمن كان مطيًعا  ورسوله مصدقًا بوعده ووعيده
  .ورسله وكذب باليوم اآلخر؟ ال يستوون عند هللا

  
  )19(أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

, أما الذين آمنوا با وعملوا بما أُِمروا به فجزاؤھم جنات يأوون إليھا
قيمون في نعيمھا ضيافة لھم؛ جزاًء لھم بما كانوا يعملون في الدنيا وي

  .بطاعته
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َها أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َهلُمْ   ُذوُقوا  َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهْم النَّاُر ُكلََّما أَرَاُدوا َأْن َخيُْرُجوا ِمنـْ

بُ    )20(وَن َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

كلما , وأما الذين خرجوا عن طاعة هللا وعملوا بمعاصيه فمستقرھم جھنم
ذوقوا : -توبيخا وتقريعا-وقيل لھم , أرادوا أن يخرجوا منھا أعيدوا فيھا

  .عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا

  
  )21( َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمْن اْلَعَذاِب اَألْدَىن ُدوَن اْلَعَذاِب اَألْكَربِ  

ولنذيقن ھؤالء الفاسقين المكذبين من العذاب األدنى من البالء والمحن 
حيث يُعذَّبون في نار , والمصائب في الدنيا قبل العذاب األكبر يوم القيامة

  .جھنم؛ لعلھم يرجعون ويتوبون من ذنوبھم

  
َر بِآيَاِت َربِّهِ   َها ِإنَّا ِمْن اْلُمْجرِِمَني ُمنَتِقُموَن  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكِّ   )22(ُمثَّ َأْعَرَض َعنـْ

فلم , ثم أعرض عن ذلك كله, وال أحد أشد ظلًما لنفسه ممن وعظ بدالئل هللا
إنا من المجرمين الذين أعرضوا عن , ولكنه استكبر عنھا, يتعظ بمواعظه
  .منتقمون, ولم ينتفعوا بھا, آيات هللا وحججه

  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفال َتُكْن ِيف ِمْريٍَة ِمْن ِلَقائِِه َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِبِين ِإْسرَائِيَل  َوَلَقدْ     )23(آتـَيـْ

فال تكن في شك , القرآن -أيھا الرسول-ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك 
 ,وجعلنا التوراة ھداية لبني إسرائيل, من لقاء موسى ليلة اإلسراء والمعراج
  .تدعوھم إلى الحق وإلى طريق مستقيم

  
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنوَن   ُهْم أَِئمَّ   )24(َوَجَعْلَنا ِمنـْ



www.islamguiden.com 

 887

ويدعونھم , يأتمُّ بھم الناس, وجعلنا من بني إسرائيل ھداة ودعاة إلى الخير
ا نالوا ھذه الدرجة العالية حين وإنم, إلى التوحيد وعبادة هللا وحده وطاعته

وتحمُّل األذى في , والدعوة إليه, وترك زواجره, صبروا على أوامر هللا
  .وكانوا بآيات هللا وحججه يوقنون, سبيله

  
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن     )25(ِإنَّ َربََّك ُهَو يـَْفِصُل بـَيـْ

يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل  -أيھا الرسول-إن ربك 
ويجازي كل , وغيرھم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه من أمور الدين

  .إنسان بعمله بإدخال أھِل الجنِة الجنةَ وأھِل الناِر النارَ 

  
ِيف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت أََفال أَوَملَْ يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن اْلُقُروِن َميُْشوَن  

  )26(َيْسَمُعوَن 

كم أھلكنا من قبلھم من األمم السابقة : أولم يتبين لھؤالء المكذبين للرسول
فيشاھدونھا ِعيانًا كقوم ھود وصالح ولوط؟ إن في ذلك , يمشون في مساكنھم

وبطالن ما ھم , مآليات وعظات يُستَدلُّ بھا على صدق الرسل التي جاءتھ
, أفال يسمع ھؤالء المكذبون بالرسل مواعظ هللا وحججه, عليه من الشرك
  فينتفعون بھا؟

  
ُفُسُهْم أََفال أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَىل اَألْرِض اْجلُُرِز فـَُنْخرُِج ِبِه َزْرعًا تَْأُكُل ِمْنُه أَنـَْعاُمُهْم َوأَن 

  )27(يـُْبِصُروَن 

ولم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى األرض اليابسة أ
, فنخرج به زرًعا مختلفًا ألوانه تأكل منه أنعامھم, الغليظة التي ال نبات فيھا

فيعلموا أن هللا , وتتغذى به أبدانھم فيعيشون به؟ أفال يرون ھذه النعم بأعينھم
  ْشرھم من قبورھم؟الذي فعل ذلك قادر على إحياء األموات ونَ 
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  )28(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني  

متى ھذا الحكم الذي : فيقولون, يستعجل ھؤالء المشركون با العذاب
  يقضي بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم صادقين في دعواكم؟

  
  )29(َكَفُروا ِإميَانـُُهْم َوال ُهْم يـُْنَظُروَن ُقْل يـَْوَم اْلَفْتِح ال يَنَفُع الَِّذيَن   

وتعاينون فيه , يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم: -أيھا الرسول-قل لھم 
  .وال ھم يؤخرون للتوبة والمراجعة, الموت ال ينفع الكفار إيمانھم

  
ُهْم َوانـَْتِظْر ِإنـَُّهْم ُمنَتِظُروَن     )30(َفَأْعِرْض َعنـْ

وانتظر ما , وال تبال بتكذيبھم, عن ھؤالء المشركين -ولأيھا الرس-فأعرض 
إنھم منتظرون ومتربصون بكم دوائر السوء، فسيخزيھم هللا , هللا صانع بھم

  .وقد فعل فله الحمد والمنة. ويذلھم، وينصرك عليھم

  
  

  سورة األحزاب -33

  
  )1(ْلُمَناِفِقَني ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ اتَِّق اللََّه َوال ُتِطْع اْلَكاِفرِيَن َوا

وليقتد بك , يا أيھا النبي ُدم على تقوى هللا بالعمل بأوامره واجتناب محارمه
إن هللا . وال تطع الكافرين وأھل النفاق, المؤمنون؛ ألنھم أحوج إلى ذلك منك

  .حكيًما في خلقه وأمره وتدبيره, كان عليًما بكل شيء

  
  )2(اتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً وَ  
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إن هللا مطَّلِع على كل ما , واتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن والسنة
  .ال يخفى عليه شيء من ذلك, تعملون ومجازيكم به

  
  )3(ِكيًال َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه َو  

ْض جميع أمورك إليه, واعتمد على ربك وحسبك به حافظًا لمن توكل , وفَوِّ
  .عليه وأناب إليه

  
ِتُكْم َما َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفِه َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكْم الالَِّئي ُتظَاِهُروَن ِمنـُْهنَّ أُمََّها 

أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بَِأفْـَواِهُكْم َواللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل  َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكمْ 
)4(  

وما جعل زوجاتكم الالتي , ما جعل هللا ألحد من البشر من قلبين في صدره
والظھار أن يقول الرجل (كحرمة أمھاتكم ) في الحرمة(تظاھرون منھن 

فبيَّن هللا أن , وقد كان ھذا طالقًا في الجاھلية, كظھر أمي أنت عليَّ : المرأته
ا بحال , وما جعل هللا األوالد المتَبَنَّْيَن أبناء في الشرع) الزوجة ال تصير أُّمً

فال تكون الزوجة , بل إن الظھار والتبني ال حقيقة لھما في التحريم األبدي
لتبني من قول الشخص وال يثبت النسب با, المظاھَر منھا كاألم في الحرمة

وهللا سبحانه يقول , وال يُعتَدُّ به, فھو كالم بالفم ال حقيقة له, ھذا ابني: للدَِّعيِّ 
  .ويرشدھم إلى طريق الرشاد, الحق ويبيِّن لعباده سبيله

  
يِن َوَمَوالِيُكْم اْدُعوُهْم آلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَواُنكُ   ْم ِيف الدِّ

  )5(َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

فإن لم تعلموا آباءھم , ھو أعدل وأقوم عند هللا, انسبوا أدعياءكم آلبائھم
ة الدين التي تجمعكم بھمالحقيقيين فادعوھم إًذا بأخ فإنھم إخوانكم في الدين , وَّ

وإنما , وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه, ومواليكم فيه
رحيًما لمن تاب من , وكان هللا غفوًرا لمن أخطأ. يؤاخذكم هللا إذا تعمدتم ذلك

  .ذنبه
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َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهْم َوأُْوُلو اَألْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَـْعٍض ِيف  النَِّيبُّ أَْوَىل بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم  

 اْلِكَتاِب ِكَتاِب اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِإالَّ َأْن تـَْفَعُلوا ِإَىل أَْولَِياِئُكْم َمْعُروفاً َكاَن َذِلَك ِيف 
  )6(َمْسطُوراً 

وأقرب لھم من أنفسھم في , عليه وسلم أولى بالمؤمنينالنبي محمد صلى هللا 
ته , أمور الدين والدنيا وحرمة أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم على أُمَّ
فال يجوز نكاح زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم من , كحرمة أمھاتھم

وذوو القرابة من المسلمين بعضھم أحق بميراث بعض في حكم هللا . بعده
وكان المسلمون في أول اإلسالم (إلرث باإليمان والھجرة وشرعه من ا

إال أن ) ثم نُسخ ذلك بآية المواريث, يتوارثون بالھجرة واإليمان دون الرحم
إلى غير الورثة معروفًا بالنصر والبر والصلة  -أيھا المسلمون-تفعلوا 

ًرا مكتوبًا في اللوح , واإلحسان والوصية كان ھذا الحكم المذكور مقدَّ
وفي اآلية وجوب كون النبي صلى هللا . فيجب عليكم العمل به, لمحفوظا

وفيھا وجوب , ووجوب كمال االنقياد له, عليه وسلم أحبَّ إلى العبد من نفسه
زوجاته صلى هللا عليه وسلم، وأن من سبَّھن فقد , احترام أمھات المؤمنين

  .باء بالخسران

  
ثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوَأَخْذنَا َوِإْذ َأَخْذنَا ِمْن النَِّبيَِّني ِمي 

ُهْم ِميثَاقاً َغِليظاً    )7(ِمنـْ

, حين أخذنا من النبيين العھد المؤكد بتبليغ الرسالة -أيھا النبي- واذكر 
وھم (وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراھيم وموسى وعيسى ابن مريم 

وأخذنا منھم عھًدا مؤكًدا بتبليغ , )ولو العزم من الرسل على المشھورأ
  .وأن يَُصدِّق بعضھم بعًضا, الرسالة وأداء األمانة

  
  )8(لَِيْسَأَل الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاباً أَلِيماً  
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ا أجابتھم به ليسأل المرسلين ع) أخذ هللا ذلك العھد من أولئك الرسل( مَّ
وأعد للكافرين يوم القيامة عذابًا شديًدا , فيجزي هللا المؤمنين الجنة, أممھم

  .في جھنم

  
َوُجُنوداً ملَْ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِحياً  

  )9(اَن اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرياً تـََرْوَها وَكَ 

" المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة هللا تعالى التي أنعمھا عليكم في 
حين اجتمع عليكم المشركون , -وھي غزوة الخندق-أيام غزوة األحزاب 

فأحاطوا , وما حولھا" المدينة"واليھود والمنافقون من , "المدينة"من خارج 
, لنا على األحزاب ريًحا شديدة اقتلعت خيامھم ورمت قدورھمفأرس, بكم

وكان هللا بما . فوقع الرعب في قلوبھم, وأرسلنا مالئكة من السماء لم تروھا
  .ال يخفى عليه من ذلك شيء, تعملون بصيًرا

  
َلَغْت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغْت األَْبَصاُر َوبَـ  

  )10(َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنوَن 

ومن أسفل , اذكروا إذ جاؤوكم ِمن فوقكم من أعلى الوادي من جھة المشرق
وإذ شخصت األبصار من شدة , منكم من بطن الوادي من جھة المغرب

س وغلب اليأ, وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب, الَحْيرة والدھشة
, وتظنون با الظنون السيئة أنه ال ينصر دينه, وكثرت األقاويل, المنافقين

  .وال يعلي كلمته

  
  )11(ُهَناِلَك ابـْتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزَاًال َشِديداً  

وُعرف , في ذلك الموقف العصيب اختُبر إيمان المؤمنين وُمحِّص القوم
ليتبين ; اضطرابًا شديًدا بالخوف والقلق واضطربوا, المؤمن من المنافق
  .إيمانھم ويزيد يقينھم
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  )12(َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُروراً  

ما وعدنا : وھم ضعفاء اإليمان, وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبھم شك
  .فال تصدقوه, ورسوله من النصر والتمكين إال باطال من القول وغروًرا هللا

  
ُهْم النَِّيبَّ   ُهْم يَا َأْهَل يـَْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق ِمنـْ  يـَُقوُلوَن َوِإْذ قَاَلْت طَائَِفٌة ِمنـْ

  )13(ْن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفرَاراً ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْورٍَة إِ 

قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أھل  -أيھا النبي-واذكر 
ال إقامة لكم في ") للمدينة"وھو االسم القديم " (يثرب"يا أھل ": المدينة"

ويستأذن فريق آخر , "المدينة"فارجعوا إلى منازلكم داخل , معركة خاسرة
صلى هللا عليه وسلم بالعودة إلى منازلھم بحجة أنھا من المنافقين الرسول 

وما قصدوا بذلك إال , والحق أنھا ليست كذلك, فيخشون عليھا, غير محصنة
  .الفرار من القتال

  
َا ِإالَّ َيِسرياً   َنَة آلتـَْوَها َوَما تـََلبَّثُوا ِ   )14( َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن أَْقطَارَِها ُمثَّ ُسِئُلوا اْلِفتـْ

ثم سئل ھؤالء المنافقون , من جوانبھا" المدينة"ولو دخل جيش األحزاب 
وما تأخروا , ألجابوا إلى ذلك مبادرين, الشرك با والرجوع عن اإلسالم

  .عن الشرك إال يسيًرا

  
  )15(َمْسُئوًال  َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَْبُل ال يـَُولُّوَن اَألْدبَاَر وََكاَن َعْهُد اللَّهِ  

, ولقد كان ھؤالء المنافقون عاھدوا هللا على يد رسوله من قبل غزوة الخندق
ون إن شھدوا الحرب ولكنھم , وال يتأخرون إذا دعوا إلى الجھاد, ال يفرُّ

وكان عھد , ويسألھم عن ذلك العھد, وسيحاسبھم هللا على ذلك, خانوا عھدھم
  .محاَسبًا عليه, هللا مسؤوال عنه

  
َفَعُكْم اْلِفرَاُر ِإْن فـََرْرُمتْ ِمْن اْلَمْوِت أَْو اْلَقْتِل َوِإذاً ال ُمتَتـَُّعوَن ِإالَّ قَِليًال     )16(ُقْل َلْن يـَنـْ
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لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفًا من : لھؤالء المنافقين -أيھا النبي-قل 
وا في ھذه وإن فررتم فلن تتمتع, فإن ذلك ال يؤخر آجالكم; الموت أو القتل

  .وھو زمن يسير جًدا بالنسبة إلى اآلخرة, الدنيا إال بقدر أعماركم المحدودة

  
ِمْن  ُقْل َمْن َذا الَِّذي يـَْعِصُمُكْم ِمْن اللَِّه ِإْن أَرَاَد ِبُكْم ُسوءًا أَْو أَرَاَد ِبُكْم َرْمحًَة َوال جيَُِدوَن َهلُمْ  

  )17(ُدوِن اللَِّه َولِّياً َوال َنِصرياً 

إن , أو يجيركم ِمن عذابه, َمن ذا الذي يمنعكم من هللا: لھم -أيھا النبي-قل 
فإنه المعطي المانع الضارُّ النافع؟ وال , أو أراد بكم رحمة, أراد بكم سوًءا

  .وال نصيًرا ينصرھم, يجد ھؤالء المنافقون لھم من دون هللا وليًّا يواليھم

  
َنا َوال يَْأتُوَن اْلَبْأَس ِإالَّ قَِليًال  َقْد يـَْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقنيَ   ِِْم َهُلمَّ ِإلَيـْ   )18(ِمْنُكْم َواْلَقائِِلَني ِإلْخَوا

تعالوا : والقائلين إلخوانھم, إن هللا يعلم المثبطين عن الجھاد في سبيل هللا
فال تشھدوا معه قتاال؛ فإنا نخاف عليكم , واتركوا محمًدا, وانضموا إلينا

وھم مع تخذيلھم ھذا ال يأتون القتال إال نادًرا؛ رياء وسمعة , ھالكهالھالك ب
  .وخوف الفضيحة

  
ًة َعَلْيُكْم فَِإَذا َجاَء اْخلَْوُف رَأَيـْتَـُهْم يـَْنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيهِ    ِمْن َأِشحَّ

ًة َعَلى اخلَْْريِ أُْولَِئَك ملَْ يـُْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اْخلَْوُف َسَلُقوكُ  ْم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ
  )19(اللَُّه َأْعَماَهلُْم وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً 

بالمال والنفس والجھد والمودة لما في نفوسھم  -أيھا المؤمنون-بَُخالء عليكم 
فإذا حضر القتال خافوا , حياة وكراھة للموتمن العداوة والحقد؛ حبًا في ال
تدور أعينھم لذھاب عقولھم؛ خوفًا من القتل , الھالك ورأيتھم ينظرون إليك

فإذا انتھت الحرب وذھب , وفراًرا منه كدوران عين َمن حضره الموت
, وتراھم عند قسمة الغنائم بخالء وحسدة, الرعب رموكم بألسنة حداد مؤذية

وكان ذلك على هللا , فأذھب هللا ثواب أعمالھم, قلوبھمأولئك لم يؤمنوا ب
  .يسيًرا
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َن َحيَْسُبوَن اَألْحزَاَب ملَْ َيْذَهُبوا َوِإْن يَْأِت اَألْحزَاُب يـََودُّوا َلْو أَنـَُّهْم بَاُدوَن ِيف اَألْعرَاِب َيْسأَُلو  

  )20(يًال َعْن أَنـَْباِئُكْم َوَلْو َكانُوا ِفيُكْم َما قَاتـَُلوا ِإالَّ قَلِ 

يظن المنافقون أن األحزاب الذين ھزمھم هللا تعالى شر ھزيمة لم يذھبوا؛ 
لتمنَّى أولئك " المدينة"ولو عاد األحزاب إلى , ذلك من شدة الخوف والجبن

يستخبرون , بين أعراب البادية" المدينة"المنافقون أنھم كانوا غائبين عن 
فيكم ما قاتلوا معكم إال قليال  ولو كانوا, عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم
  .لكثرة جبنھم وذلتھم وضعف يقينھم

  
ِثرياً َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه كَ  
)21(  

 عليه وسلم في أقوال رسول هللا صلى هللا -أيھا المؤمنون-لقد كان لكم 
فإنما يسلكھا ويتأسى , فالزموا سنته, وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بھا
وشكره , وأكثَر ِمن ذكر هللا واستغفاره, بھا َمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر

  .في كل حال

  
لُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اَألْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسو  

  )22(ِإالَّ ِإميَاناً َوَتْسِليماً 

بوا حول  ا شاھد المؤمنون األحزاب الذين تحزَّ , وأحاطوا بھا" المدينة"ولمَّ
من , ھذا ما وعدنا هللا ورسوله: فقالوا, تذكروا أن موعد النصر قد قرب

وما , وصدق رسوله فيما بشَّر به,  وعدهفأنجز هللا, االبتالء والمحنة والنصر
  .زادھم النظر إلى األحزاب إال إيمانًا با وتسليًما لقضائه وانقياًدا ألمره

  
ُهْم َمْن يـَْنَتِظرُ   ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ َوَما  ِمْن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا   )23(تـَْبِديًال  َبدَّ
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وصبروا على البأساء , من المؤمنين رجال أوفوا بعھودھم مع هللا تعالى
فمنھم من َوفَّى بنذره، فاستشھد في سبيل هللا، أو : والضراء وحين البأس

النصر أو : ومنھم َمن ينتظر إحدى الحسنيين, مات على الصدق والوفاء
  .كما غيَّر المنافقون,  بدَّلوهوال نقضوه وال, وما غيَّروا عھد هللا, الشھادة

  
اَن لَِيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني ِبِصْدِقِهْم َويـَُعذَِّب اْلُمَناِفِقَني ِإْن َشاَء أَْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه كَ  

  )24(َغُفوراً َرِحيماً 

ويعذب , ليثيب هللا أھل الصدق بسبب صدقھم وبالئھم وھم المؤمنون
فيموتوا , بأن ال يوفقھم للتوبة النصوح قبل الموت, إن شاء تعذيبھمالمنافقين 
إن , أو يتوب عليھم بأن يوفقھم للتوبة واإلنابة, فيستوجبوا النار, على الكفر

حيث ; رحيًما بھم, هللا كان غفوًرا لذنوب المسرفين على أنفسھم إذا تابوا
  .وفقھم للتوبة النصوح

  
َفُروا ِبَغْيِظِهْم ملَْ يـََناُلوا َخْريًا وََكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل وََكاَن اللَُّه َقِويًّا َعزِيزاً َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَ  
)25(  

لم ينالوا , خائبين خاسرين مغتاظين" المدينة"وردَّ هللا أحزاب الكفر عن 
دھم به من خيًرا في الدنيا وال في اآلخرة، وكفى هللا المؤمنين القتال بما أي

  .عزيًزا في ملكه وسلطانه, وكان هللا قويًا ال يُغالَب وال يُْقھَر. األسباب

  
َوأَنـَْزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف قـُُلوِِْم الرُّْعَب َوَقَذَف ِيف  

  )26(ِسُروَن َفرِيقاً قـُُلوِِْم الرُّْعَب َفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن َوتَأْ 

إلعانتھم األحزاب في قتال ; وأنزل هللا يھود بني قريظة من حصونھم
وتأسرون , تقتلون منھم فريقًا, وألقى في قلوبھم الخوف فھُزموا, المسلمين
  .فريقًا آخر
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  )27(اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً  َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواَهلُْم َوأَْرضاً َملْ َتطَُئوَها وََكانَ  

أرضھم ومساكنھم وأموالھم المنقولة كالحليِّ  -أيھا المؤمنون-وملَّككم هللا 
, وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنيعة, والسالح والمواشي

. وأورثكم أرًضا لم تتمكنوا ِمن وطئھا من قبل؛ لمنعتھا وعزتھا عند أھلھا
  .ال يعجزه شيء,  على كل شيء قديًراوكان هللا

  
نـَْيا َوزِيَنتَـَها فـَتَـَعاَلْنيَ أَُمتـِّْعكُ   نَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل َألْزَواِجَك ِإْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن اْحلََياَة الدُّ

يًال    )28(َسرَاحاً مجَِ

إن : لبن منك زيادة النفقةيط, يا أيھا النبي قل ألزواجك الالتي اجتمعن عليك
, كنتنَّ تردن الحياة الدنيا وزينتھا فأقبِْلَن أمتعكنَّ شيئًا مما عندي من الدنيا

  .وأفارقكنَّ دون ضرر أو إيذاء

  
اَر اآلِخَرَة فَِإنَّ اللََّه َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأجْ   رًا َعِظيماً َوِإْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّ
)29 (  

, وإن كنتن ترْدَن رضا هللا ورضا رسوله وما أعدَّ هللا لُكنَّ في الدار اآلخرة
فإن هللا أعد للمحسنات , وأطعن هللا ورسوله, فاصبْرَن على ما أنتُنَّ عليه

وما أعدَّ هللا لھن في الدار , وقد اخترن هللا ورسوله. (منكنَّ ثوابًا عظيًما
  ).اآلخرة

  
اَء النَِّيبِّ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى يَا ِنسَ 

  )30(اللَِّه َيِسرياً 

. يا نساء النبي َمن يأت منكن بمعصية ظاھرة يُضاَعف لھا العذاب مرتين
الواقع منھن عقوبته  فلما كانت مكانتھن رفيعة ناسب أن يجعل هللا الذنب

وكان ذلك . مغلظة؛ صيانة لجنابھن وجناب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  .العقاب على هللا يسيًرا
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  :اجلزء الثاين والعشرون 
  

َا َأْجَرَها َمرَّتـَْنيِ َوَأْعَتْدنَا هلََ    )31(ا رِْزقاً َكرِمياً َوَمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّه َوَرُسولِِه َوتـَْعَمْل َصاِحلاً نـُْؤِ

نُْعطھا ثواب عملھا , وتعمل بما أمر هللا به, ومن تطع منكن هللا ورسوله
وھو , وأعددنا لھا رزقًا كريًما, مثلَي ثواب عمل غيرھا من سائر النساء

  .الجنة

  
ْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه يَا ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمْن النَِّساِء ِإْن اتـََّقْيُنتَّ َفال َختْضَ  

  )32(َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفاً 

إن , لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنَّ من النساء -محمد- يا نساء النبيِّ 
عملتن بطاعة هللا وابتعدتن عن معاصيه، فال تتحدثن مع األجانب بصوت 

مرض في الشھوة الحرام، وھذا أدب واجب لَيِّن يُطمع الذي في قلبه فجور و
ال تنكره , وقُلن قوال بعيًدا عن الريبة, على كل امرأة تؤمن با واليوم اآلخر

  .الشريعة

  
َه ْعَن اللَّ َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اُألوَىل َوأَِقْمَن الصَّالَة َوآِتَني الزََّكاَة َوَأطِ  

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً    )33(َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

كما , وال تُظھرن محاسنكن, وال تخرجن منھا إال لحاجة, واْلَزْمَن بيوتكن
وھو , كان يفعل نساء الجاھلية األولى في األزمنة السابقة على اإلسالم

الصالة  -يا نساء النبي -وأدِّين . خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر
وأطعن هللا ورسوله في , وأعطين الزكاة كما شرع هللا, كاملة في أوقاتھا
ويبعد عنكنَّ األذى , إنما أوصاكن هللا بھذا؛ ليزكيكنَّ , أمرھما ونھيھما

الصالة ومنھم زوجاته وذريته عليه -والسوء والشر يا أھل بيت النبي 
  .ويطھِّر نفوسكم غاية الطھارة, -والسالم
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  )34(َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً  

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى هللا عليه 
إن هللا كان , فھو من نَِعم هللا عليكن, قَّ قَْدرهواقُدْرنه ح, وسلم، واعملن به

؛ إذ جعلكنَّ في البيوت التي تتلى فيھا آيات هللا والسنة خبيًرا بكنَّ , لطيفًا بكنَّ
  .إذ اختاركنَّ لرسوله أزواًجا

  
انَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلقَ  

قَاِت َوالصَّاِئِمَني  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
اِكرِيَن اللََّه َكِثرياً وَ  اِكرَاِت َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َمْغِفَرًة َوالصَّاِئَماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّ الذَّ

  )35(َوَأْجراً َعِظيماً 

قين والمصدِّقات والمطيعين  , إن المنقادين ألوامر هللا والمنقادات والمَصدِّ
والصابرين عن , والصادقين في أقوالھم والصادقات, ورسوله والمطيعات

والخائفين من هللا , الشھوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات
والصائمين في , والمتصدقين بالفرض والنَّْفل والمتصدقات, والخائفات

وعن , والحافظين فروجھم عن الزنى ومقدماته, الفرض والنَّْفل والصائمات
والذاكرين هللا كثيًرا بقلوبھم وألسنتھم , كشف العورات والحافظات

  .وھو الجنة, وابًا عظيًماأعدَّ هللا لھؤالء مغفرة لذنوبھم وث, والذاكرات

  
 َوَمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُْم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهمْ  

  )36(يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالًال ُمِبيناً 

بأن , هللا ورسوله فيھم ُحكًما أن يخالفوه وال ينبغي لمؤمن وال مؤمنة إذا حكم
ومن يعص هللا ورسوله فقد بَُعَد عن طريق . يختاروا غير الذي قضى فيھم

  .الصواب بُْعًدا ظاھًرا

  
ي ِيف َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُختْفِ  
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َها َوَطراً َزوَّ  ْجَناَكَها نـَْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَختَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َختَْشاُه فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد ِمنـْ
َن أَْمُر اللَِّه ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َحرٌَج ِيف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنـُْهنَّ َوَطرًا وََكا

  )37(َمْفُعوًال 

وھو زيد بن حارثة الذي -للذي أنعم هللا عليه باإلسالم  -أيھا النبي-وإذ تقول 
أَْبِق زوجك : وأنعمت عليه بالعتق -أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى هللا عليه وسلم

في نفسك  -يا محمد-وتخفي , واتق هللا يا زيد, زينب بنت جحش وال تطلقھا
وهللا تعالى مظھر , ى هللا به إليك من طالق زيد لزوجه وزواجك منھاما أوح

وهللا , تزوج محمد مطلقة متبناه: وتخاف المنافقين أن يقولوا, ما أخفيت
, وانقضت عدتھا, وطلقھا, فلما قضى زيد منھا حاجته, تعالى أحق أن تخافه

نى بعد لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتب; زوجناكھا
وال يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من , طالقھا

وكان أمر هللا مفعوال ال . كانوا يتبنَّْونھم بعد طالقھن إذا قضوا منھن حاجتھم
  . عائق له وال مانع

  
ِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل وََكاَن أَْمُر اللَِّه َما َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اللَُّه َلُه ُسنََّة اللَِّه ِيف الَّ  

  )38(َقَدراً َمْقُدوراً 

ما كان على النبيِّ محمد صلى هللا عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ هللا له من 
سنة هللا في الذين , كما أباحه لألنبياء قبله, زواج امرأة َمن تبنَّاه بعد طالقھا

  .ًرا مقدوًرا ال بد من وقوعهوكان أمر هللا قد, َخلَوا من قبل

  
  )39(الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساالِت اللَِّه َوَخيَْشْونَُه َوال َخيَْشْوَن َأَحداً ِإالَّ اللََّه وََكَفى بِاللَِّه َحِسيباً  

الذين يُبَلِّغون رساالِت : ثم ذكر سبحانه األنبياء الماضين وأثنى عليھم بأنھم
وكفى با . وال يخافون أحًدا سواه, هللا وحدهويخافون , هللا إلى الناس

  .محاسبًا عباده على جميع أعمالھم ومراقبًا لھا

  
ْيٍء َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيَِّني وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ شَ  
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  )40(َعِليماً 

فال نبوة , ولكنه رسول هللا وخاتم النبيين, د من رجالكمما كان محمد أبًا ألح
ال يخفى عليه , وكان هللا بكل شيء من أعمالكم عليًما. بعده إلى يوم القيامة

  .شيء

  
  )42(َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال ) 41(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً َكِثرياً  

اذكروا هللا بقلوبكم , دَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعهيا أيھا الذين صَ 
واشغلوا أوقاتكم بذكر هللا تعالى عند , وألسنتكم وجوارحكم ِذْكًرا كثيًرا

وعند العوارض , وأدبار الصلوات المفروضات, الصباح والمساء
وكف اللسان عن , تدعو إلى محبة هللا, فإن ذلك عبادة مشروعة, واألسباب

  .ين على كل خيروتع, اآلثام

  
يماً ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرحِ  
)43(  

ھو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم مالئكته؛ ليخرجكم من ظلمات 
منين رحيًما في الدنيا وكان بالمؤ, الجھل والضالل إلى نور اإلسالم

  .ال يعذبھم ما داموا مطيعين مخلصين له, واآلخرة

  
  )44(حتَِيَّتـُُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعدَّ َهلُْم َأْجراً َكرِمياً  

وأمان لھم من , تحية ھؤالء المؤمنين من هللا في الجنة يوم يلقونه سالم
  .وھو الجنة, وقد أعدَّ لھم ثوابًا حسنًا, عذاب هللا

  
َوَداِعيًا ِإَىل اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسرَاجًا ُمِنرياً ) 45(يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا  
)46(  
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ومبشًرا , يا أيھا النبي إنَّا أرسلناك شاھًدا على أمتك بإبالغھم الرسالة
وداعيًا , ونذيًرا للعصاة والمكذبين من النار ,المؤمنين منھم بالرحمة والجنة

, وسراًجا منيًرا لمن استنار بك, إلى توحيد هللا وعبادته وحده بأمره إياك
ال , فأْمرك ظاھر فيما جئَت به من الحق كالشمس في إشراقھا وإضاءتھا

  .يجحدھا إال معاند

  
  )47( َكِبرياً َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنَني بَِأنَّ َهلُْم ِمْن اللَِّه َفْضالً  

وھو روضات , أھل اإليمان بأن لھم من هللا ثوابًا عظيًما -أيھا النبي-وبَشِّر 
  .الجنات

  
  )48(َوال ُتِطْع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَني َودَْع أََذاُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيًال  

وال يمنعك ذلك , افق واترك أذاھمقول كافر أو من -أيھا الرسول-وال تطع 
وثق با في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه يكفيك ما , من تبليغ الرسالة

  .أھمَّك من كل أمور الدنيا واآلخرة

  
ا َلُكْم َعَلْيِهنَّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتْم اْلُمْؤِمَناِت ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َفمَ  

يًال  ٍة تـَْعَتدُّونـََها َفَمتـُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاً مجَِ   )49(ِمْن ِعدَّ

إذا عقدتم على النساء ولم , يا أيھا الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه
فما لكم عليھن ِمن عدَّة , تدخلوا بھن ثم طلقتموھن ِمن قبل أن تجامعوھن

فأعطوھن من أموالكم متعة يتمتعن بھا بحسب الوسع , يھنتحصونھا عل
  .دون أذى أو ضرر, وخلُّوا سبيلھن مع الستر الجميل, جبًرا لخواطرھن

  
فَاَء اللَُّه يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَِّيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أَ  

َعَلْيَك َوبـََناِت َعمَِّك َوبـََناِت َعمَّاِتَك َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخاالِتَك الالَِّيت َهاَجْرَن َمَعَك 
وِن َواْمَرأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن أَرَاَد النَِّيبُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن دُ 
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َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم ِيف أَْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم ِلَكْيال َيُكوَن َعَلْيَك َحرٌَج  اْلُمْؤِمِننيَ 
  )50(وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

وأبَْحنا لك ما , يا أيھا النبي إنَّا أبَْحنا لك أزواجك الالتي أعطيتھن مھورھن
وأبحنا لك الزواج من بنات , مما أنعم هللا به عليك, ماءَملََكْت يمينك من اإل

وأبحنا , عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي ھاجرن معك
إن كنت تريد الزواج منھا , لك امرأة مؤمنة َمنََحْت نفسھا لك من غير مھر

 قد علمنا ما أوجبنا على. وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالِھبَة, خالصة لك
وما شاؤوا من , المؤمنين في أزواجھم وإمائھم بأال يتزوجوا إال أربع نسوة

, ولكنا رخصنا لك في ذلك, واشتراط الوليِّ والمھر والشھود عليھم, اإلماء
ْعنا عليك ما لم يُوسَّع على غيرك؛ لئال يضيق صدرك في نكاح َمن  ووسَّ

رحيًما , ه المؤمنينوكان هللا غفوًرا لذنوب عباد. نكحت ِمن ھؤالء األصناف
  .بالتوسعة عليھم

  
َك تـُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنـُْهنَّ َوتـُْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمْن ابـْتَـَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفال ُجَناَح َعَلْيَك َذلِ  

َواللَُّه يـَْعَلُم َما ِيف قـُُلوِبُكْم وََكاَن اللَُّه  أَْدَىن َأْن تـََقرَّ َأْعيـُنـُُهنَّ َوال َحيَْزنَّ َويـَْرَضْوَن ِمبَا آتـَْيتَـُهنَّ ُكلُُّهنَّ 
  )51(َعِليماً َحِليماً 

, وتضم إليك َمن تشاء منھن, تؤخر َمن تشاء ِمن نسائك في القَْسم في المبيت
ذلك التخيير أقرب إلى , فال إثم عليك في ھذا, وَمن طَلَْبَت ممن أخَّرت قَْسمھا

وهللا يعلم ما في قلوب , لھن بما قسمت لھنَّ ويرضين ك, أن يفرحن وال يحزنَّ 
وكان هللا عليًما بما في . الرجال ِمن َمْيلھا إلى بعض النساء دون بعض

  .حليًما ال يعجل بالعقوبة على من عصاه, القلوب

  
َل ِِنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك   ُحْسنـُُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت ال حيَِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بـَْعُد َوال َأْن تـََبدَّ

  )52(َميِيُنَك وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيباً 

والالتي أبحناھنَّ لك , ال يباح لك النساء من بعد نسائك الالتي فى عصمتك
ومن كانت , )من ھذه السورة] 50[وھنَّ المذكورات في اآلية السابقة رقم (

ال يحل لك أن تطلِّقھا مستقباَل وتأتي  في عصمتك من النساء المذكورات
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وأما الزيادة على زوجاتك من غير , ولو أعجبك جمالھا, بغيرھا بدال منھا
فحالل لك , وأما ما ملكت يمينك من اإلماء, تطليق إحداھن فال حرج عليك

  .ال يغيب عنه علم شيء, وكان هللا على كل شيء رقيبًا. منھن من شئت

  
َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن يَا أَيـَُّها الَِّذي  َن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأْن يـُْؤَذَن َلُكْم ِإَىل َطَعاٍم َغيـْ

ِيبَّ ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانـَْتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسَني حلَِِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَّ 
 ْسَتْحِي ِمْنُكْم َواللَُّه ال َيْسَتْحِي ِمْن احلَْقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ فـَيَ 

ِمْن  هُ َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقـُُلوِِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوال َأْن تـَْنِكُحوا أَْزَواجَ 
  )53(بـَْعِدِه أََبداً ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّه َعِظيماً 

يا أيھا الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تدخلوا بيوت النبي إال 
فإذا أكلتم , ولكن إذا دعيتم فادخلوا, بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه

نتظاركم واستئناسكم يؤذي فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن ا
وهللا ال يستحيي , فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له, النبي

وإذا سألتم نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . من بيان الحق وإظھاره
حاجة من أواني البيت ونحوھا فاسألوھن من وراء ستر؛ ذلكم أطھر لقلوبكم 

وللنساء في أمر , للرجال في أمر النساءوقلوبھن من الخواطر التي تعرض 
وال أن , وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول هللا, الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة

وال يحلُّ للرجل أن , تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبًدا؛ ألنھن أمھاتكم
إنَّ أذاكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من , يتزوج أمَّه
واجتنبت ما نھى , وقد امتثلت ھذه األمة ھذا األمر. (يم عند هللابعده إثم عظ
  ).هللا عنه منه

  
  )54(ِإْن تـُْبُدوا َشْيئاً أَْو ُختُْفوُه فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماً  

مما يؤذي رسول هللا مما نھاكم  -أيھا الناس-إن تُْظِھروا شيئًا على ألسنتكم 
فإن هللا تعالى يعلم ما في قلوبكم وما , ه في نفوسكمأو تخفو, هللا عنه

  .وسيجازيكم على ذلك, أظھرتموه
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ِِنَّ َوال أَبـَْناِء أَ   ِِنَّ َوال أَبـَْناِء ِإْخَوا ِِنَّ َوال ال ُجَناَح َعَلْيِهنَّ ِيف آبَائِِهنَّ َوال أَبـَْنائِِهنَّ َوال ِإْخَوا َخَوا
  )55(أَْميَانـُُهنَّ َواتَِّقَني اللََّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيداً ِنَسائِِهنَّ َوال َما َمَلَكْت 

ال إثم على النساء في عدم االحتجاب من آبائھن وأبنائھن وإخوانھن وأبناء 
إخوانھن وأبناء أخواتھن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لھن؛ لشدة 

, أن تتعدَّْين ما َحدَّ لكنَّ  -أيتھا النساء-  وخفن هللا. الحاجة إليھم في الخدمة
أو تتركن الحجاب أمام َمن يجب , فتبدين من زينتكن ما ليس لُكنَّ أن تبدينه

يشھد أعمال العباد , إن هللا كان على كل شيء شھيًدا. عليكن االحتجاب منه
  .وسيجزيھم عليھا, ظاھرھا وباطنھا

  
  )56(وَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّ  

, إن هللا تعالى يثني على النبي صلى هللا عليه وسلم عند المالئكة المقربين
يا أيھا الذين صدَّقوا هللا ورسوله , ومالئكته يثنون على النبي ويدعون له

. تحية وتعظيًما له, وسلِّموا تسليًما, وا على رسول صلُّ , وعملوا بشرعه
, وصفة الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ثبتت في السنة على أنواع

, كما صليت على آل إبراھيم, اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد: "منھا
كما باركت على آل , اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد, إنك حميد مجيد

  ".إنك حميد مجيد, ھيمإبرا

  
نـَْيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َهلُْم َعَذاباً ُمِهيناً     )57( ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهْم اللَُّه ِيف الدُّ

ويؤذون رسول هللا , إن الذين يؤذون هللا بالشرك أو غيره من المعاصي
, ھم ِمن كل خير في الدنيا واآلخرةأبعدھم هللا وطرد, باألقوال أو األفعال

  .وأعدَّ لھم في اآلخرة عذابًا يذلھم ويھينھم

  
  )58(اً َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْريِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاناً َوِإْمثاً ُمِبين 



www.islamguiden.com 

 906

فقد , ن غير ذنب عملوهوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل م
وأتوا ذنبًا ظاھر القبح يستحقون به العذاب , ارتكبوا أفحش الكذب والزور

  .في اآلخرة

  
َك أَْدَىن يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل َألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذلِ  

  )59(ال يـُْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً َأْن يـُْعَرْفَن فَ 

يا أيھا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسھن 
; ووجوھھن من أرديتھن ومالحفھن؛ لستر وجوھھن وصدورھن ورؤوسھن

. فال يُتَعرَّض لھن بمكروه أو أذى, ذلك أقرب أن يميَّزن بالستر والصيانة
ورحمكم بما أوضح لكم من , فوًرا رحيًما حيث غفر لكم ما سلفوكان هللا غ

  .الحالل والحرام

  
  ِِ ْم ُمثَّ ال لَِئْن ملَْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمِديَنِة لَنـُْغرِيـَنََّك 

  )61(ْلُعوِنَني أَيـَْنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقـُتـُِّلوا تـَْقِتيًال مَ ) 60(ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليًال 

لئن لم يكفَّ الذين يضمرون الكفر ويظھرون اإليمان والذين في قلوبھم شك 
والذين ينشرون األخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى هللا عليه , وريبة

نون معك فيھا إال ثم ال يسك, لنسلِّطنَّك عليھم, وسلم عن قبائحھم وشرورھم
في أي مكان ُوِجدوا فيه أُِسروا وقُتِّلوا , مطرودين من رحمة هللا. زمنًا قليال

تقتيال ما داموا مقيمين على النفاق ونشر األخبار الكاذبة بين المسلمين 
  .بغرض الفتنة والفساد

  
  )62(اللَِّه تـَْبِديًال  ُسنََّة اللَِّه ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَّةِ  

, سنة هللا وطريقته في منافقي األمم السابقة أن يؤَسروا ويُقَتَّلوا أينما كانوا
  .لطريقة هللا تحويال وال تغييًرا -أيھا النبي-ولن تجد 
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َا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ     )63(السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيباً  َيْسأَُلَك النَّاُس َعْن السَّاَعِة ُقْل ِإمنَّ

إنما : قل لھم, عن وقت القيامة استبعاًدا وتكذيبًا -أيھا الرسول-يسألك الناس 
  لعل زمانھا قريب؟  -أيھا الرسول-وما يدريك , علم الساعة عند هللا

  
أََبدًا ال جيَُِدوَن َولِّيًا َوال َنِصرياً  َخاِلِديَن ِفيَها) 64(ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ َهلُْم َسِعريًا  
  )66(يـَْوَم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر يـَُقولُوَن يَا لَْيتَـَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوَل ) 65(

وأعدَّ لھم في اآلخرة , إن هللا طرد الكافرين من رحمته في الدنيا واآلخرة
ال يجدون وليًّا يتوالھم ويدافع , ماكثين فيھا أبًدا, رةناًرا موقدة شديدة الحرا

يوم تُقَلَّب وجوه الكافرين . فيخرجھم من النار, وال نصيًرا ينصرھم, عنھم
, يا ليتنا أطعنا هللا وأطعنا رسوله في الدنيا: في النار يقولون نادمين متحيِّرين

  .فكنا من أھل الجنة

  
َربـََّنا آِِْم ِضْعَفْنيِ ِمْن اْلَعَذاِب ) 67(ا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاَءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبيَل َوقَاُلوا َربـََّنا ِإنَّا َأَطْعنَ  

ُهْم َلْعناً َكِبرياً    )68(َواْلَعنـْ

ربنا إنا أطَْعنا أئمتنا في الضالل وكبراءنا في : وقال الكافرون يوم القيامة
بھم من العذاب مثلَْي ربن. فأزالونا عن طريق الھُدى واإليمان, الشرك ا عذِّ

وفي ھذا دليل . واطردھم من رحمتك طرًدا شديًدا, عذابنا الذي تعذبنا به
موجبة لسخط هللا , على أن طاعة غير هللا في مخالفة أمره وأمر رسوله

  .فليحذر المسلم ذلك, وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون, وعقابه

  
ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فـَبَـرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيهاً  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
)69(  

يا أيھا الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تؤذوا رسول هللا بقول أو 
أه هللا مما قال, وال تكونوا أمثال الذين آذوا نبيَّ هللا موسى, فعل وا فيه من فبرَّ

  .وكان عند هللا عظيم القدر والجاه, الكذب والزور
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  )70(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً  

اعملوا بطاعته، واجتنبوا , يا أيھا الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه
ميع أحوالكم وشؤونكم وقولوا في ج, معصيته؛ لئال تستحقوا بذلك العقاب

  .قوال مستقيًما موافقًا للصواب خاليًا من الكذب والباطل

  
  )71(ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً  

ومن . وغفر ذنوبكم, الكمإذا اتقيتم هللا وقلتم قوال سديًدا أصلح هللا لكم أعم
يطع هللا ورسوله فيما أمر ونھى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا 

  .واآلخرة

  
َها َوَمحََلَها  ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَمانََة َعَلى السََّمَواتِ   َواَألْرِض َواْجلَِباِل َفأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

  )72(َن ظَُلوماً َجُهوًال اِإلْنَساُن ِإنَُّه َكا

التي ائتمن هللا عليھا المكلَّفين من امتثال األوامر -إنا عرضنا األمانة 
, فأبين أن يحملنھا, على السموات واألرض والجبال -واجتناب النواھي

إنه كان , وحملھا اإلنسان والتزم بھا على ضعفه, وخفن أن ال يقمن بأدائھا
  .شديد الظلم والجھل لنفسه

  
يـَُعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاِت َويـَُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني لِ  

  )73(َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

ليعذب هللا المنافقين الذين يُظھرون اإلسالم ) وحمل اإلنسان األمانة(
, والمشركات, والمشركين في عبادة هللا غيره, والمنافقات, الكفرويُخفون 

وكان هللا . ويتوب هللا على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبھم وترك عقابھم
  .رحيًما بھم, غفوًرا للتائبين من عباده
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  سورة سبأ -34

  
َلُه احلَْْمُد ِيف اآلِخَرِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبُري َوَما ِيف اَألْرِض وَ  احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َلُه َما ِيف السََّمَواتِ 

)1(  

الثناء على هللا بصفاته التي كلُّھا أوصاف كمال، وبنعمه الظاھرة والباطنة، 
وله الثناء , الدينية والدنيوية، الذي له ملك ما في السموات وما في األرض

  .قهالخبير بشؤون خل, وھو الحكيم في فعله, التام في اآلخرة

  
َها َوَما يَنزُِل ِمْن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيمُ    يـَْعَلُم َما يَِلُج ِيف اَألْرِض َوَما َخيْرُُج ِمنـْ

  )2(اْلَغُفوُر 

وما يخرج منھا من النبات , يعلم كل ما يدخل في األرض من قطرات الماء
وما , طار والمالئكة والكتبوما ينزل من السماء من األم, والمعادن والمياه

وھو الرحيم بعباده فال يعاجل . يصعد إليھا من المالئكة وأفعال الخلق
  .الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه, عصاتھم بالعقوبة

  
ْيِب ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َوَريبِّ لََتْأتِيَـنَُّكْم َعاملِِ اْلغَ  

لَِيْجزَِي ) 3(َوال ِيف اَألْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـُر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني  َذرٍَّة ِيف السََّمَواتِ 
  )4(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرٌمي 

: -أيھا الرسول- قل لھم , ال تأتينا القيامة: الكافرون المنكرون للبعث وقال
, ولكن ال يعلم وقت مجيئھا أحد سوى هللا عالم الغيوب, بلى وربي لتأتينَّكم

وال أصغر من , الذي ال يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السموات واألرض
ليثيب ; وظوھو اللوح المحف, ذلك وال أكبر إال ھو مسطور في كتاب واضح

أولئك لھم مغفرة . وعملوا الصالحات, واتَّبَعوا رسوله, الذين صدَّقوا با
  .وھو الجنة, لذنوبھم ورزق كريم
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  )5(َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم  

ه وإبطال آياتنا مشاقين هللا والذين سعوا في الصدِّ عن سبيل هللا وتكذيب رسل
  .أولئك لھم أسوأ العذاب وأشده ألًما, مغالبين أمره

  
ِميِد َويـََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احلَْقَّ َويـَْهِدي ِإَىل ِصَراِط اْلَعزِيِز احلَْ  
)6(  

, أُنزل إليك من ربك ھو الحق ويعلم الذين أُعطوا العلم أن القرآن الذي
بل قھر كل شيء , العزيز الذي ال يغالَب وال يمانع, ويرشد إلى طريق هللا

  .المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه, وغلبه

  
ي َخْلٍق َجِديٍد َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل يـَُنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلفِ 

)7(  

يريدون (ھل ندلكم على رجل : وقال الذين كفروا بعضھم لبعض استھزاء
يخبركم أنكم إذا متم وتفرقت أجسامكم كل ) محمًدا صلى هللا عليه وسلم

ق   .إنكم ستُحيون وتُبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك ِمن فرط إنكارھم, تفرُّ

  
ِبِه ِجنٌَّة َبْل الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ِيف اْلَعَذاِب َوالضَّالِل اْلَبِعيِد أَافْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْم  
)8 (  

فھو يتكلم بما ال يدري؟ ليس , ھذا الرجل أختلق على هللا كذبًا أم به جنون
والذين ال يصدقون . بل محمد أصدق الصادقين, األمر كما قال الكفار

والضالل البعيد , في العذاب الدائم في اآلخرةبالبعث وال يعملون من أجله 
  .عن الصواب في الدنيا
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 َأْو أَفـََلْم يـََرْوا ِإَىل َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض ِإْن َنَشْأ َخنِْسْف ِِْم اَألْرضَ 
  )9(آليًَة ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب  ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسفاً ِمْن السََّماِء ِإنَّ ِيف َذِلكَ 

أفلم ير ھؤالء الكفار الذين ال يؤمنون باآلخرة عظيم قدرة هللا فيما بين أيديھم 
وأنھما قد أحاطتا بھم؟ إن , وما خلفھم من السماء واألرض مما يبھر العقول

, أو ننزل عليھم قطًعا من العذاب, كما فعلنا بقارون, نشأ نخسف بھم األرض
إن في ذلك . فقد أمطرت السماء عليھم ناًرا فأحرقتھم, لنا بقوم شعيبكما فع

ومقر , الذي ذكرنا من قدرتنا لَداللة ظاھرة لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة
  .ومخلص له في العبادة, له بتوحيده

  
َر َوأَلَ   َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا ِجَباُل أَوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـْ   )10(نَّا َلُه احلَِْديَد َوَلَقْد آتـَيـْ

وألنَّا له , سبِّحي معه: وقلنا للجبال والطير, وكتابًا وعلًما, ولقد آتينا داود نبوة
  .فكان كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء, الحديد

  
ْر ِيف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِحلاً ِإينِّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري     )11(َأْن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

فال تعمل , أن اعمل دروًعا تامات واسعات وقدِّر المسامير في ِحلَق الدروع
وال تجعلھا كبيرة , فال تقوى الدروع على الدفاع, الحلقة صغيرة فتَْضُعف

إني بما تعملون , واعمل يا داود أنت وأھلك بطاعة هللا, فتثقُل على البسھا
  .بصير ال يخفى عليَّ شيء منھا

  
الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْنيَ اْلِقْطِر َوِمْن اجلِْنِّ َمْن يـَْعَمُل بـَْنيَ  َوِلُسَلْيَمانَ  

ُهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعِري    )12(َيَدْيِه بِِإْذِن َربِِّه َوَمْن يَزِْغ ِمنـْ

رنا لسليمان الريح تجري من أول , النھار إلى انتصافه مسيرة شھر وسخَّ
وأسلنا له النحاس , ومن منتصف النھار إلى الليل مسيرة شھر بالسير المعتاد

رنا له من الجن من يعمل بين يديه , يعمل به ما يشاء, كما يسيل الماء وسخَّ
ومن يعدل منھم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه , بإذن ربه

  .ستعرةمن عذاب النار الم
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يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد  

  )13(ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكوُر 

, وصور من نحاس وزجاج, يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة
وقدور ثابتات ال تتحرك , يرة كاألحواض التي يجتمع فيھا الماءوقَِصاع كب

, اعملوا شكًرا  على ما أعطاكم: وقلنا يا آل داود, من أماكنھا لعظمھن
وكان , وقليل من عبادي من يشكر هللا كثيًرا, وذلك بطاعته وامتثال أمره

  .داود وآله من القليل

  
َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت مَ   ُْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَُّة اَألْرِض تَْأُكُل ِمنَسأََتُه فـََلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنْت فـََلمَّا َقَضيـْ ا َدهلَّ

  )14(اجلِْنُّ َأْن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب َما لَِبثُوا ِيف اْلَعَذاِب اْلُمِهِني 

ةُ تأكل فلما قضينا على سليمان بالموت ما دلَّ الجن على موته إال األَرضَ 
عند ذلك علمت , فوقع سليمان على األرض, عصاه التي كان متكئًا عليھا

الجن أنھم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذلِّ والعمل الشاق 
وفي اآلية إبطال العتقاد بعض الناس أن . لسليمان؛ ظنا منھم أنه من األحياء

غيب لعلموا وفاة سليمان عليه إذ لو كانوا يعلمون ال; الجن يعلمون الغيب
  .ولما أقاموا في العذاب المھين, السالم

  
بـَْلَدٌة َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه  

  )15(طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر 

بستانان عن : في مسكنھم داللة على قدرتنا" اليمن"لقد كان لقبيلة سبأ بـ 
فإن بلدتكم ; واشكروا له نعمه عليكم, كلوا من رزق ربكم, يمين وشمال

  .وربكم غفور لكم, كريمة التربة حسنة الھواء

  
ْلَناُهْم ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـْنيِ ذَ   َواَتى ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ

  )17(َذِلَك َجَزيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر ) 16(ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل 
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فأرسلنا عليھم السيل الجارف , فأعرضوا عن أمر هللا وشكره وكذبوا الرسل
لناھم , الشديد الذي خرَّب السد وأغرق البساتين بجنتيھم المثمرتين جنتين وبدَّ

وأْثل وھو شجر شبيه , وھو الثمر المر الكريه الطعم, ذواتَْي أكل خمط
ذلك التبديل من خير . وقليل من شجر النَّْبق كثير الشوك, بالطَّْرفاء ال ثمر له

وما نعاقب بھذا العقاب الشديد , وعدم شكرھم نَِعَم هللا, إلى شر بسبب كفرھم
  .يجازى بفعله مثال بمثل, في الكفر إال الَجحود المبالغ

  
َر ِسريُوا ِفيهَ   ْرنَا ِفيَها السَّيـْ نَـُهْم َوبـَْنيَ اْلُقَرى الَِّيت بَارَْكَنا ِفيَها قـًُرى ظَاِهَرًة َوَقدَّ ا لََياِيل َوَجَعْلَنا بـَيـْ

  )18(َوأَيَّاماً آِمِنَني 

وھي -ھا والقرى التي باركنا في -"باليمن"وھم -" سبأ"وجعلنا بين أھل 
وجعلنا السير فيھا سيًرا , ُمدنًا متصلة يُرى بعضھا من بعض - "الشام"

ًرا من منزل إلى منزل ال مشقة فيه سيروا في تلك القرى في : وقلنا لھم, مقدَّ
ا, أيِّ وقت شئتم من ليل أو نھار وال جوًعا وال , آمنين ال تخافون عدّوً

  .عطًشا

  
َأْسَفارِنَا َوظََلُموا أَنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَّ ِيف فـََقاُلوا َربـََّنا بَاِعْد بـَْنيَ  

  )19(َذِلَك آليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 

ربنا اجعل قُرانا : وقالوا, فبطغيانھم ملُّوا الراحة واألمن ورغد العيش
وظلموا أنفسھم , رى عامرة في طريقنافال نجد ق, ليبعد سفرنا بينھا; متباعدة

قناھم كل , وجعلناھم عبًرا وأحاديث لمن يأتي بعدھم, بكفرھم فأھلكناھم وفَرَّ
لَعبرة لكل صبَّار على المكاره " بسبأ"إن فيما حل , تفريق وخربت بالدھم

  .شكور لنعم هللا تعالى, والشدائد

  
  )20(اتـَّبَـُعوُه ِإالَّ َفرِيقاً ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَنَُّه فَ  

وأنھم سيطيعونه في , ولقد ظن إبليس ظنًا غير يقين أنه سيضل بني آدم
فأطاعوه وعصوا ربھم إال فريقًا من , فصدَّق ظنه عليھم, معصية هللا
  .فإنھم ثبتوا على طاعة هللا, المؤمنين با
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َها ِيف َشكٍّ َوَربَُّك َعَلى   َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمنْ   ُسْلطَاٍن ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـُْؤِمُن بِاآلِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمنـْ

  )21(ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ 

ولكن حكمة هللا , وما كان إلبليس على ھؤالء الكفار ِمن قھر على الكفر
ن ليظھر ما علمه سبحانه في األزل؛ لنميز مَ ; اقتضت تسويله لبني آدم

وربك على كل . يصدِّق بالبعث والثواب والعقاب ممن ھو في شك من ذلك
  .يحفظه ويجازي عليه, شيء حفيظ

  
َوال ِيف اَألْرِض َوَما  ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َميِْلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرٍَّة ِيف السََّمَواتِ  

ُهْم ِمْن َظِهٍري َهلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َومَ    )22(ا َلُه ِمنـْ

ادعوا الذين زعمتموھم شركاء  فعبدتموھم : للمشركين -أيھا الرسول-قل 
فإنھم لن , واقصدوھم في حوائجكم, من دونه من األصنام والمالئكة والبشر

, فھم ال يملكون وزن نملة صغيرة في السموات وال في األرض, يجيبوكم
ليس  من ھؤالء المشركين معين على خلق و, وليس لھم ِشْركة فيھما

, فھو الذي يُْعبَُد وحده, ھو المتفرد باإليجاد -سبحانه وتعالى-بل هللا , شيء
  .وال يستحق العبادة أحد سواه

  
قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا  َوال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أَِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعْن قـُُلوِِْم قَاُلوا َماَذا 

  )23(احلَْقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري 

ومن عظمته وجالله . وال تنفع شفاعة الشافع عند هللا تعالى إال لمن أذن له
عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أھل السموات كالمه أُرعدوا من 

وبھم سأل بعضھم فإذا زال الفزع عن قل, حتى يلحقھم مثل الغشي, الھيبة
وھو العليُّ بذاته وقھره , قال الحق: ماذا قال ربكم؟ قالت المالئكة: بعًضا

  .الكبير على كل شيء, وعلوِّ قْدره

  
َواَألْرِض ُقْل اللَُّه َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى أَْو ِيف َضالٍل ُمِبٍني  ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّمَواتِ  
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)24(  

ومن , َمن يرزقكم من السموات بالمطر: للمشركين -أيھا الرسول- قل
وا بأنه هللا وإن لم , األرض بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنھم ال بدَّ أن يُقِرُّ

وا بذلك فقل لھم وإنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعلى ھدى , هللا ھو الرزاق: يُقِرُّ
  .أو في ضالل بيِّن منغمس فيه, متمكن منه

  
  )25(ُقْل ال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوال ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  

ألننا بريئون منكم وِمن ; وال نُسأل عن أعمالكم, ال تُسألون عن ذنوبنا: قل
  .كفركم

  
نَـَنا بِاحلَْقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم   نَـَنا َربـَُّنا ُمثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ   )26(ُقْل َجيَْمُع بـَيـْ

وھو الفتَّاح , ثم يقضي بيننا بالعدل, ربنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة: قل
ال تخفى , وبأحوال خلقه, العليم بما ينبغي أن يُْقضى به, الحاكم بين خلقه

  .عليه خافية

  
  )27(ِكيُم ُقْل أَُروِين الَِّذيَن َأحلَْْقُتْم ِبِه ُشرََكاَء َكالَّ َبْل ُهَو اللَُّه اْلَعزِيُز احلَْ  

أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموھم با وجعلتموھم شركاء له في : قل
بل ھو المعبود بحق الذي , ھل خلقوا شيئًا؟ ليس األمر كما وصفوا, العبادة

العزيز في انتقامه ممن أشرك به، الحكيم في أقواله وأفعاله , ال شريك له
  .وتدبير أمور خلقه

  
  )28(ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  َوَما أَْرَسْلَناكَ  

ومنذًرا , إال للناس أجمعين مبشًرا بثواب هللا -أيھا الرسول-وما أرسلناك 
  .فھم معرضون عنه, ولكن أكثر الناس ال يعلمون الحق, عقابه
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  )29(ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعدُ  

متى ھذا الوعد الذي تَِعدوننا أن يجمعنا : ويقول ھؤالء المشركون مستھزئين
  إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟, ثم يقضي بيننا, هللا فيه

  
  )30(ُقْل َلُكْم ِميَعاُد يـَْوٍم ال َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َوال َتْستَـْقِدُموَن  

, وھو ميعاد يوم القيامة, لكم ميعاد ھو آتيكم ال محالة: -أيھا الرسول-قل لھم 
فاحذروا . وال تستقدمون ساعةً قبله للعذاب, ال تستأخرون عنه ساعة للتوبة

وا له عدته, ذلك اليوم   .وأَِعدُّ

  
ََذا اْلُقْرآِن َوال بِالَِّذي بـَْنيَ َيَديْ   ِه َوَلْو تـََرى ِإْذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْن نـُْؤِمَن ِ

ْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْوال أَ  نـُْتْم ِعْنَد َرِِّ
  )31(َلُكنَّا ُمْؤِمِنَني 

تَقَدََّمه من التوراة  لن نصدِّق بھذا القرآن وال بالذي: وقال الذين كفروا
إذ  - أيھا الرسول-ولو ترى . فقد كذَّبوا بجميع كتب هللا, واإلنجيل والزبور

كل , يتراجعون الكالم فيما بينھم, الظالمون محبوسون عند ربھم للحساب
يقول المستضعفون للذين , لرأيت شيئًا فظيعا, يُْلقي بالعتاب على اآلخر

لوال أنتم أضللتمونا : -الضالون المضلونوھم القادة والرؤساء -استكبروا 
  .عن الھدى لكنا مؤمنين با ورسوله

  
 قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَحنُْن َصَدْدنَاُكْم َعْن اْهلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكنُتمْ  

  )32(ُجمْرِِمَني 

عناكم من الھدى بعد إذ جاءكم؟ بل أنحن من: قال الرؤساء للذين استُضِعفوا
  .كنتم مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين
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بِاللَِّه  َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفرَ  

النََّداَمَة َلمَّا رَأَْوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اَألْغالَل ِيف َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َوَجنَْعَل َلُه أَنَدادًا َوَأَسرُّوا 
  ) 33(ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

بل تدبيركم الشر لنا في الليل : وقال المستضعفون لرؤسائھم في الضالل
ونجعل , لبون منا أن نكفر بافكنتم تط, والنھار ھو الذي أوقعنا في التھلكة

وأسرَّ ُكلٌّ من الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي , له شركاء في العبادة
ال يعاقَبون بھذا العقاب إال , وجعلنا األغالل في أعناق الذين كفروا, أُعدَّ لھم

وفي اآلية تحذير شديد من . بسبب كفرھم با وعملھم السيئات في الدنيا
  .عاة الضالل وأئمة الطغيانمتابعة د

  
َرُفوَها ِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن    )34(َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ

إال قال , وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو الى توحيد هللا وإفراده بالعبادة
 - أيھا الرسل-إنَّا بالذي جئتم به : المنغمسون في اللذات والشھوات من أھلھا

  .جاحدون

  
ِبَني     )35(َوقَاُلوا َحنُْن َأْكثـَُر أَْمَواًال َوأَْوالداً َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

وهللا لم يعطنا ھذه النعم إال لرضاه , نحن أكثر منكم أمواال وأوالًدا: وقالوا
  .وما نحن بمعذَّبين في الدنيا وال في اآلخرة, عنا

  
  )36(نَّ َريبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن ُقْل إِ  

, إن ربي يوسِّع الرزق في الدنيا لمن يشاء ِمن عباده: -أيھا الرسول-قل لھم 
ولكن , ولكن يفعل ذلك اختباًرا, ال لمحبة وال لبغض, ويضيِّق على َمن يشاء

  .ال يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ ألنھم ال يتأملون أكثر الناس
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َك َهلُْم َوَما أَْمَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكْم بِالَِّيت تـَُقرِّبُُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َفُأْولَئِ  
  )37(َجزَاُء الضِّْعِف ِمبَا َعِمُلوا َوُهْم ِيف اْلُغرُفَاِت آِمُنوَن 

لكن , وترفع درجاتكم, وليست أموالكم وال أوالدكم بالتي تقربكم عندنا قربى
فالحسنة , َمن آمن با وعمل صالًحا فھؤالء لھم ثواب الضعف من الحسنات

وھم في أعالي الجنة آمنون من , بعشر أمثالھا إلى ما يشاء هللا من الزيادة
  .العذاب والموت واألحزان

  
  )38(ْوَن ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُْولَِئَك ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُروَن َوالَِّذيَن َيْسعَ  

, ويصدون عن سبيل هللا مشاقين مغالبين, والذين يسعون في إبطال حججنا
  .فال يخرجون منھا, تحضرھم الزبانية, ھؤالء في عذاب جھنم يوم القيامة

  
اُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشَ  

ُر الرَّازِِقَني    )39(َخيـْ

إن ربي يوسِّع : لھؤالء المغترين باألموال واألوالد -أيھا الرسول-قل 
, ويضيِّقه على َمن يشاء؛ لحكمة يعلمھا, الرزق على َمن يشاء من عباده

, ْعطَيتم من شيء فيما أمركم به فھو يعوضه لكم في الدنيا بالبدلومھما أَ 
فاطلبوا الرزق منه , خير الرازقين -سبحانه-وھو , وفي اآلخرة بالثواب

  .واسَعوا في األسباب التي أمركم بھا, وحده

  
يعاً ُمثَّ يـَُقوُل لِْلَمالِئَكِة َأَهُؤالِء ِإيَّاُكْم َكانُ     )40(وا يـَْعُبُدوَن َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ

يوم يحشر هللا المشركين والمعبودين من دونه من  -أيھا الرسول-واذكر 
أھؤالء إياكم كانوا : ثم يقول للمالئكة على وجه التوبيخ لمن عبدھم, المالئكة

  يعبدون ِمن دوننا؟

  
  )41(اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم ِِْم ُمْؤِمُنوَن قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدوِِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن  
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أنت وليُّنا , ننزھك يا أ عن أن يكون لك شريك في العبادة: قالت المالئكة
أكثرھم بھم , بل كان ھؤالء يعبدون الشياطين, الذي نطيعه ونعبده وحده

  .مصدقون ومطيعون

  
 َضرًّا َونـَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّيت  فَاْليَـْوَم ال َميِْلُك بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفعًا َوال 

بُوَن  َا ُتَكذِّ   )42(ُكنُتْم ِ

ا ونقول للذين , ففي يوم الحشر ال يملك المعبودون للعابدين نفًعا وال ضّرً
  .ذوقوا عذاب النار التي كنتم بھا تكذبون: ظلموا أنفسھم بالشرك والمعاصي

  
 َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل يُرِيُد َأْن َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَاؤُُكمْ َوِإَذا تـُتْـ  

 ِبنيٌ َوقَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك ُمْفتَـًرى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُ 
)43(  

ما محمد إال رجل : آيات هللا واضحات قالوا" مكة"وإذا تتلى على كفار 
ما ھذا : وقالوا, يرغب أن يمنعكم عن عبادة اآللھة التي كان يعبدھا آباؤكم

, جئَت به من عند نفسك, إال كذب مختلق -يا محمد-القرآن الذي تتلوه علينا 
ما ھذا إال سحر : جاءھم وقال الكفار عن القرآن لما, وليس ِمن عند هللا

  .واضح

  
َناُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونـََها َوَما أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قـَبـَْلَك ِمْن َنِذيٍر     )44(َوَما آتـَيـْ

وما أنزلنا على الكفار ِمن ُكتُب يقرؤونھا قبل القرآن فتدلھم على ما يزعمون 
من  - أيھا الرسول- وما أرسلنا إليھم قبلك , من أن ما جاءھم به محمد سحر

  .رسول ينذرھم بأسنا

  
بُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكِري   َناُهْم َفَكذَّ   )45(وََكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَما بـََلُغوا ِمْعَشاَر َما آتـَيـْ
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ُعشَر ما آتينا " مكة"وما بلغ أھل , وكذَّب الذين من قبلھم كعاد وثمود رسلنا
, وطول العمر وغير ذلك من النعم, وكثرة المال, قوةاألمم السابقة من ال

كيف كان  -أيھا الرسول-فانظر , فكذبوا رسلي فيما جاؤوھم به فأھلكناھم
  إنكاري عليھم وعقوبتي إياھم؟

  
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمثْـَىن َوفـُرَاَدى ُمثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحبِ   ُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ُقْل ِإمنَّ

  )46(ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد 

إنما أنصح لكم بخصلة واحدة : لھؤالء المكذبين المعاندين -أيھا الرسول-قل 
ثم تتفكروا في حال , أن تنھضوا في طاعة هللا اثنين اثنين وواحًدا واحًدا

, فما به من جنون, سلم وفيما نسب إليهصاحبكم رسول هللا صلى هللا عليه و
  .ونذير من عذاب جھنم قبل أن تقاسوا حرھا, وما ھو إال مخوِّف لكم

  
  )47(ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  

على الخير الذي جئتكم به من أجر فھو ما سألتكم : للكفار -أيھا الرسول-قل 
ال , ما أجري الذي أنتظره إال على هللا المطَّلِع على أعمالي وأعمالكم, لكم

  .كلٌّ بما يستحقه, يخفى عليه شيء فھو يجازي الجميع

  
  )48(ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْقِذُف بِاحلَْقِّ َعالَُّم اْلغُُيوِب  

إن ربي يقذف الباطل : رسالة اإلسالملمن أنكر التوحيد و -أيھا الرسول-قل 
ال يخفى عليه شيء , وهللا عالم الغيوب, فيفضحه ويھلكه, بحجج من الحق

  .في األرض وال في السماء

  
  )49(ُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَما يـُْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيُد  

, حلَّ سلطانهوذهب الباطل واضم, جاء احلق والشرع العظيم من اهللا: - أيها الرسول- قل 
  .فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده
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يٌع َقرِيٌب   َا َأِضلُّ َعَلى نـَْفِسي َوِإْن اْهَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَيلَّ َريبِّ ِإنَُّه مسَِ ُقْل ِإْن َضَلْلُت فَِإمنَّ
)50(  

ه وإن استقمت عليه فبوحي اهللا الذي يوحي, إن ِمْلت عن احلق فإمث ضاليل على نفسي: قل
  .قريب ممن دعاه وسأله, إن ريب مسيع ملا أقول لكم, إيلَّ 

  
  )51(َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفال فـَْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب  

فال , لرأيت أمرًا عظيًما, إذ َفزَِع الكفار حني معاينتهم عذاب اهللا -أيها الرسول-ولو ترى 
  .ر من موضع قريب التناولوُأخذوا إىل النا, جناة هلم وال مهرب

  
  )52(َوقَاُلوا آَمنَّا بِِه َوَأىنَّ َهلُْم التـََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  

وكيف هلم تناول , آمنا باهللا وكتبه ورسله: - عندما رأوا العذاب يف اآلخرة- وقال الكفار 
وقد  , الدنيافمكانه , اإلميان يف اآلخرة ووصوهلم له من مكان بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه

  .كفروا فيها

  
  )53(َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمْن قـَْبُل َويـَْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  

, ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة احلق, وكذبوا الرسل, وقد كفروا باحلق يف الدنيا
سبيل للرامي إىل  كما ال, فال سبيل إلصابتهم احلق, ليس هلم فيها مستند لظنهم الباطل

  .إصابة الغرض من مكان بعيد

  
نَـُهْم َوبـَْنيَ َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن قـَْبُل ِإنـَُّهْم َكانُوا ِيف َشكٍّ ُمرِيٍب   َوِحيَل بـَيـْ
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)54(  

م من  كما فعل اهللا بأمثاهل, وحيل بني الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إىل الدنيا ليؤمنوا
م كانوا يف الدنيا يف َشكٍّ من أمر الرسل والبعث واحلساب, كفرة األمم السابقة ُحمِْدث , إ

  .فلذلك مل يؤمنوا, للريبة والقلق

  
  

  سورة فاطر -35

  
َورُبَاَع يَزِيُد احلَْْمُد لِلَِّه فَاِطِر السََّمَواِت َواَألْرِض َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسًال أُوِيل َأْجِنَحٍة َمثْـَىن َوُثالَث 

  )1(ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

الثناء على اهللا بصفاته اليت كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، 
ا وفيم, جاعل املالئكة رسال إىل َمن يشاء من عباده, خالق السموات واألرض ومبدعهما

يه وِمن عظيم قدرة اهللا أن جعل املالئكة أصحاب أجنحة مثىن وثالث , شاء من أمره و
ا؛ لتبليغ ما أمر اهللا به , إن اهللا على كل شيء قدير. يزيد اهللا يف خلقه ما يشاء, ورباع تطري 

  .ال يستعصي عليه شيء

  
ا َوَما ُميِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز َما يـَْفَتْح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة َفال ممُِْسَك هلََ  

  )2(احلَِْكيُم 

فال أحد يقدر أن , ما يفتح اهللا للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغري ذلك من النعم
وهو . وما ميسك منها فال أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعاىل, ميسك هذه الرمحة
  .احلكيم الذي يرسل الرمحة وميسكها َوْفق حكمته, شيء العزيز القاهر لكل
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ُر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َوا  َألْرِض ال يَا أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
  )3(ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ تـُْؤَفُكوَن 

فال خالق لكم غري اهللا , مة اهللا عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكميا أيها الناس اذكروا نع
ال إله إال هو وحده ال . ومن األرض باملاء واملعادن وغري ذلك, يرزقكم من السماء باملطر

  فكيف ُتْصَرفون عن توحيده وعبادته؟, شريك له

  
َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َوِإَىل   بُوَك فـََقْد ُكذِّ   )4(اللَِّه تـُْرَجُع األُُموُر  َوِإْن ُيَكذِّ

وإلى هللا تصير , فقد ُكذِّب رسل ِمن قبلك -أيھا الرسول-وإن يكذبك قومك 
وفي ھذا تسلية للرسول صلى . فيجازي كال بما يستحق, األمور في اآلخرة

  .هللا عليه وسلم

  
نـَْيا َوال يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفال تـَُغرَّنَُّكْم احلَْ   ِإنَّ ) 5(َياُة الدُّ

َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعِري  ُذوُه َعُدّواً ِإمنَّ   )6(الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

كم فال تخدعنَّ , يا أيھا الناس إن وعد هللا بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت
إن الشيطان . وال يخدعنَّكم با الشيطان, الحياة الدنيا بشھواتھا ومطالبھا

ا وال تطيعوه, لبني آدم عدو إنما يدعو أتباعه إلى الضالل؛ , فاتخذوه عدّوً
  .ليكونوا من أصحاب النار الموقدة

  
  )7(لصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌري الَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ا 

الذين جحدوا أن هللا ھو وحده اإلله الحق وجحدوا ما جاءت به رسله لھم 
والذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات لھم , عذاب شديد في اآلخرة

وھو , عفو من ربھم وتجاوز عن ذنوبھم بعد سترھا عليھم، ولھم أجر كبير
  .الجنة
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 أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسنًا فَِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َفال َتْذَهبْ  
  )8(نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا َيْصنَـُعوَن 

الكفر وعبادة ما دونه أفمن حسَّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي هللا و
فرأى الحسن , من اآللھة واألوثان فرآه حسنًا جميال كَمن ھداه هللا تعالى

فال , ويھدي من يشاء, حسنًا والسيئ سيئًا؟ فإن هللا يضل من يشاء من عباده
إن هللا عليم بقبائحھم , تُْھلك نفسك حزنًا على كفر ھؤالء الضالين

  .وسيجازيھم عليھا أسوأ الجزاء

  
َنا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد مَ وَ   َا  اللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الرِّيَاَح فـَتُِثُري َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد َميٍِّت فََأْحيَـيـْ ْوِ

  )9(َكَذِلَك النُُّشوُر 

فينزل الماء , فسقناه إلى بلد جدب, وهللاُ ھو الذي أرسل الرياح فتحرك سحابًا
مثل ذلك اإلحياء يحيي هللا , ھا فتخضر بالنباتفأحيينا به األرض بعد يُْبس

  .الموتى يوم القيامة

  
يعًا ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَرْ   فـَُعُه َوالَِّذيَن َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

  ) 10(يٌد َوَمْكُر أُْولَِئَك ُهَو يـَُبوُر َميُْكُروَن السَّيَِّئاِت َهلُْم َعَذاٌب َشدِ 

وال تُنال إال , من كان يطلب عزة في الدنيا أو اآلخرة فليطلبھا من هللا
ومن اعتز بالخالق , فمن اعتز بالمخلوق أذلَّه هللا, فلله العزة جميًعا, بطاعته
والذين يكتسبون . إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه, أعزه هللا

  .وال يفيدھم شيئًا, ومكر أولئك يَْھلك ويَْفُسد, لسيئات لھم عذاب شديدا

  
 ِبِعْلِمِه َواللَُّه َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ َجَعَلُكْم أَْزَواجاً َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنـَْثى َوال َتَضُع ِإالَّ 

ٍر َوال يـُنـَْقُص مِ  ُر ِمْن ُمَعمَّ   )11(ْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسٌري َوَما يـَُعمَّ

ثم , ثم جعل نسله من ساللة من ماء مھين, وهللاُ خلق أباكم آدم من تراب
وما يعمَّر من , وما تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه. جعلكم رجاال ونساءً 
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وھو اللوح , كتاب عنده وال يُْنقَص من عمره إال في, فيطول عمره, ُمَعمَّر
ه وقبل أن تضعه, المحفوظ , قد أحصى هللا ذلك كله. قبل أن تحمل به أمُّ

إن َخْلقكم وِعْلم . ال يُزاد فيما كتب له وال يُْنقَص, وعلمه قبل أن يخلقه
  .أحوالكم وكتابتھا في اللوح المحفوظ سھل يسير على هللا

  
فـُرَاٌت َساِئٌغ َشرَابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَن حلَْماً  َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذبٌ  

 لَِتْبتَـُغوا َطرِيّاً َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخرَ 
  )12(ُروَن ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشكُ 

َسْھٌل مروره في الحلق يزيل , ھذا عذب شديد العذوبة: وما يستوي البحران
ومن كل من البحرين تأكلون سمًكا طريًّا , وھذا ملح شديد الملوحة, العطش

وترى , وتستخرجون زينة ھي اللؤلؤ والَمْرجان تَْلبَسونھا, شھيَّ الطَّعم
وفي ھذا . من التجارة وغيرھا السفن فيه شاقات المياه؛ لتبتغوا من فضله

ولعلكم تشكرون  على ھذه النعم التي أنعم ; داللة على قدرة هللا ووحدانيته
  .بھا عليكم

  
مًّى يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي َألَجٍل ُمسَ  

  )13(لَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمٍري َذِلُكْم ال

, فيزيد النھار بقَْدر ما نقص من الليل, وهللاُ يدخل من ساعات الليل في النھار
, فيزيد الليل بقَْدر ما نقص من النھار, ويُدخل من ساعات النھار في الليل

ذلكم الذي فعل ھذا ھو هللا ربكم , يجريان لوقت معلوم, س والقمروذلل الشم
وھي , والذين تعبدون من دون هللا ما يملكون ِمن قطمير, له الملك كله

  .القشرة الرقيقة البيضاء تكون على النَّواة

  
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَـ   ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَِ

  )14(َوال يـَُنبُِّئَك ِمْثُل َخِبٍري 
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ولو , ھذه المعبودات من دون هللا ال يسمعوا دعاءكم -أيھا الناس-إن تدعوا 
وال أحد , ويوم القيامة يتبرؤون منكم, سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم

  .م الخبيرأصدق من هللا العلي -أيھا الرسول-يخبرك 

  
  )15(يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتْم اْلُفَقرَاُء ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميُد  

ال تستغنون عنه طرفة , يا أيھا الناس أنتم المحتاجون إلى هللا في كل شيء
الحميد في , وھو سبحانه الغنيُّ عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته, عين

مائه وصفاته، المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بالناس فمنه، فله ذاته وأس
  .الحمد والشكر على كلِّ حال

  
  )16(ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِخبَْلٍق َجِديٍد  

م أيھا الناس   .ويأت بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحده, إن يشأ هللا يھلكُّ

  
  )17(َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعزِيٍز  

بل ذلك على هللا سھل , وما إھالككم واإلتيان بخلق سواكم على هللا بممتنع
  .يسير

  
َا َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإْن َتدُْع ُمثْـَقَلٌة ِإَىل ِمحِْلَها ال ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا قـُرْ   َىب ِإمنَّ

َا يـَتَـزَكَّى لِنَـْفِسِه َوِإَىل اللَِّه تـُْنِذُر الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَّهُ  ْم بِالَغْيِب َوأَقَاُموا الصَّالَة َوَمْن تـَزَكَّى فَِإمنَّ
  )18(اْلَمِصُري 

وإن تَْسأل نفٌس مثقَلَة بالخطايا َمن , وال تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى
ا ولو كان الذي سألْته ذ, يحمل عنھا من ذنوبھا لم تجد من يَحمل عنھا شيئًا

الذين يخافون  - أيھا الرسول-إنما تحذِّر . قرابة منھا من أب أو أخ ونحوھما
ومن تطھر من الشرك وغيره . وأدَّوا الصالة حق أدائھا, عذاب ربھم بالغيب
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, وإلى هللا سبحانه مآل الخالئق ومصيرھم. من المعاصي فإنما يتطھر لنفسه
  .فيجازي كال بما يستحق

  
َوال الظِّلُّ َوال احلَُْروُر ) 20(َوال الظُُّلَماُت َوال النُّوُر ) 19(ى َواْلَبِصُري َوَما َيْسَتِوي اَألْعمَ  
َوَما َيْسَتِوي اَألْحَياُء َوال اَألْمَواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف ) 21(

نَّا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خال إِ ) 23(ِإْن أَْنَت ِإالَّ َنِذيٌر ) 22(اْلُقُبوِر 
  )24(ِفيَها َنِذيٌر 

, والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه, وما يستوي األعمى عن دين هللا
وما , وال الظل وال الريح الحارة, وما تستوي ظلمات الكفر ونور اإليمان

إن هللا يسمع َمن . وأموات القلوب بالكفر, إليمانيستوي أحياء القلوب با
فكما , بمسمع َمن في القبور -أيھا الرسول-وما أنت , يشاء سماع فَْھم وقَبول

إن , ال تُسمع الموتى في قبورھم فكذلك ال تُسمع ھؤالء الكفار لموت قلوبھم
 وھو اإليمان با, إنا أرسلناك بالحق. أنت إال نذير لھم غضب هللا وعقابه

ومحذًرا َمن كذَّبك , مبشًرا بالجنة َمن صدَّقك وعمل بھديك, وشرائع الدين
وما من أمة من األمم إال جاءھا نذير يحذرھا عاقبة كفرھا . وعصاك النار

  .وضاللھا

  
بُوَك فـََقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َوبِ   الزُّبُِر َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنِري َوِإْن ُيَكذِّ
)25(  

وإن يكذبك ھؤالء المشركون فقد كذَّب الذين ِمن قبلھم رسلھم الذين جاؤوھم 
وجاؤوھم بالكتب المجموع فيھا , بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتھم

  .وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير والشر, كثير من األحكام

  
  )26(ِذيَن َكَفُروا َفَكْيَف َكاَن َنِكِري ُمثَّ َأَخْذُت الَّ  

فانظر كيف كان إنكاري لعملھم , ثم أَخْذت الذين كفروا بأنواع العذاب
  وحلول عقوبتي بھم؟
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ِل ُجَدٌد بِيٌض اَأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه أَنـَْزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َمثََراٍت ُخمَْتِلفاً أَْلَوانـَُها َوِمْن اْجلِبَ  

  )27(َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَْلَوانـَُها َوَغرَابِيُب ُسوٌد 

فأخرجنا , فسقينا به أشجاًرا في األرض, ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء
منھا األحمر ومنھا األسود واألصفر , من تلك األشجار ثمرات مختلفًا ألوانھا

وخلقنا , وحمًرا مختلفًا ألوانھا وغير ذلك؟ وَخلَْقنا من الجبال طرائق بيًضا
  .من الجبال جباال شديدة السواد

  
َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلمَ   اُء ِإنَّ اللََّه َوِمْن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإمنَّ

  ) 28(َعزِيٌز َغُفوٌر 

, بل والبقر والغنم ما ھو مختلف ألوانه كذلكوخلقنا من الناس والدواب واإل
فمن ذلك األحمر واألبيض واألسود وغير ذلك كاختالف ألوان الثمار 

إنما يخشى هللاَ ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماُء به . والجبال
ومنھا اختالف ھذه , وقدرته على كل شيء, وبشرعه, وبصفاته, سبحانه

إن هللا . ويتدبرون ما فيھا من عظات وعبر, ببھاالمخلوقات مع اتحاد س
  .ويعفو عنھم, غفور يثيب أھل الطاعة, عزيز قويٌّ ال يغالَب

  
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة يـَْرُجو  َن ِجتَارًَة َلْن ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

  )30(لِيـَُوفـِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر ) 29(تـَُبوَر 

, وداوموا على الصالة في أوقاتھا, ويعملون به, إن الذين يقرؤون القرآن
ا وجھًرا , وأنفقوا مما رزقناھم من أنواع النفقات الواجبة والمستحبة سّرً

والفوز , أال وھي رضا ربھم, ن تھلكھؤالء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ول
, بجزيل ثوابه؛ ليوفيھم هللا تعالى ثواب أعمالھم كامال غير منقوص

, شكور لحسناتھم, إن هللا غفور لسيئاتھم, ويضاعف لھم الحسنات من فضله
  .يثيبھم عليھا الجزيل من الثواب
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َنا ِإلَْيَك ِمْن اْلِكَتاِب ُهَو احلَْقُّ مُ   قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِإنَّ اللََّه ِبِعَباِدِه َخلَِبٌري َبِصٌري َوالَِّذي َأْوَحيـْ َصدِّ
)31(  

من القرآن ھو الحق المصدِّق للكتب التي  -أيھا الرسول-والذي أنزلناه إليك 
إن هللا لخبير بشؤون عباده، بصير بأعمالھم، . أنزلھا هللا على رسله قبلك

  .وسيجازيھم عليھا

  
ُهْم َساِبٌق ُمثَّ َأْوَرثـْنَ   ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ ا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

  )32(بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبُري 

هللا القرآن َمن اخترناھم من أمة محمد صلى  - بعد ھالك األمم-ثم أعطينا 
وھو , ومنھم مقتصد, فمنھم ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي: عليه وسلم

أي , ومنھم سابق بالخيرات بإذن هللا, المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات
ذلك اإلعطاء للكتاب , فَْرِضھا ونفلھا, مسارع مجتھد في األعمال الصالحة
  .واصطفاء ھذه األمة ھو الفضل الكبير

  
) 33(َيْدُخُلونـََها ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر  َجنَّاُت َعْدنٍ  

الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ) 34(َوقَاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ َربـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 
  )35(ِه ال َميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوال َميَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب ِمْن َفْضلِ 

جنات إقامة دائمة للذين أورثھم هللا كتابه يُحلَّون فيھا األساور من الذھب 
وقالوا حين دخلوا . ثياب رقيقة: ولباسھم المعتاد في الجنة حرير أي, واللؤلؤ
حيث غفر لنا ; ربنا لغفورإن , الحمد  الذي أذھب عنا كل َحَزن: الجنة

وھو الذي أنزلَنا دار . حيث قبل منا الحسنات وضاعفھا; شكور, الزالت
  .ال يمسنا فيھا تعب وال إعياء, الجنة من فضله

  
َا َكذَ   ُهْم ِمْن َعَذاِ ِلَك َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموتُوا َوال ُخيَفَُّف َعنـْ

  )36(َجنْزِي ُكلَّ َكُفوٍر 
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, ال يُْقضى عليھم بالموت, والذين كفروا با ورسوله لھم نار جھنم الموقدة
ومثل ذلك الجزاء يجزي , وال يَُخفَّف عنھم ِمن عذابھا, فيموتوا ويستريحوا

  .هللا كلَّ متماٍد في الكفر ُمِصرٍّ عليه

  
ُر َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربـََّنا َأخْ   َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوَملَْ نـَُعمِّرُْكْم َما يـََتذَكَّ رِْجَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ

َر َوَجاءَُكْم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن َنِصٍري    )37(ِفيِه َمْن َتذَكَّ

ربنا : وھؤالء الكفار يَْصُرخون من شدة العذاب في نار جھنم مستغيثين
نا إلى الدنيا نعمل صالًحا غير الذي كنا نعمله في , خرجنا من نار جھنمأ وردَّ

أولم نُْمھلكم في الحياة قَْدًرا وافيًا : فيقول لھم, فنؤمن بدل الكفر, حياتنا الدنيا
وجاءكم النبي صلى هللا عليه وسلم، ومع ذلك , يتعظ فيه من اتعظ, من الُعُمر

فليس للكافرين من ناصر , ذاب جھنملم تتذكروا ولم تتعظوا؟ فذوقوا ع
  .ينصرھم من عذاب هللا

  
  )38(َواَألْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  ِإنَّ اللََّه َعاِملُ َغْيِب السََّمَواتِ  

وإنه عليم بخفايا , إن هللا مطَّلع على كل غائب في السموات واألرض
ون الشك أو الشرك في وأنتم تُْضِمر, فاتقوه أن يطَّلع عليكم, الصدور
أو في نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، أو أن تَْعصوه بما دون , وحدانيته

  .ذلك

  
ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اَألْرِض َفَمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفرُُه َوال يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد  

ْم ِإالَّ َمْقتاً َوال يَزِيدُ    )39(اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإالَّ َخَساراً  َرِِّ

فمن , يَْخلُف بعضكم بعًضا في األرض -أيھا الناس-هللا ھو الذي جعلكم 
جحد وحدانية هللا منكم فعلى نفسه ضرره وكفره وال يزيد الكافرين كفرھم 

  .وال يزيدھم كفرھم با إال ضالال وھالًكا, عند ربھم إال بغًضا وغضبًا
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 أَرَأَيـُْتْم ُشرََكاءَُكْم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروِين َماَذا َخَلُقوا ِمْن اَألْرِض أَْم َهلُْم ِشْرٌك ِيف  ُقلْ  
َناُهْم ِكَتابًا فـَُهْم َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْنُه َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بـَْعُضُهْم بـَْعضًا ِإالَّ  السََّمَواتِ  ُغُروراً أَْم آتـَيـْ

)40(  

أخبروني أيَّ شيء َخلَق شركاؤكم من : للمشركين - أيھا الرسول-قل 
أم أن لشركائكم الذين تعبدونھم من دون هللا شرًكا مع هللا في خلق , األرض
أم أعطيناھم كتابًا فھم على حجة منه؟ بل ما يَِعُد الكافرون , السموات

  .بعضھم بعًضا إال غروًرا وخداًعا

  
َواَألْرَض َأْن تـَُزوال َولَِئْن زَالََتا ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه ِإنَُّه   َه ُميِْسُك السََّمَواتِ ِإنَّ اللَّ  

  )41(َكاَن َحِليماً َغُفوراً 

ولئن زالت , إن هللا يمسك السموات واألرض أن تزوال عن مكانھما
إن هللا كان . بعدهالسموات واألرض عن مكانھما ما يمسكھما من أحد من 

غفوًرا لمن تاب من ذنبه , حليًما في تأخير العقوبة عن الكافرين والعصاة
  .ورجع إليه

  
ِِْم لَِئْن َجاَءُهْم َنِذيٌر لََيُكونُنَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى األَُمِم فـََلمَّا َجاءَ   ُهْم َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَا

  )42(نـُُفوراً  َنِذيٌر َما زَاَدُهْم ِإالَّ 

فھم : وأقسم كفار قريش با أشد األَْيمان لئن جاءھم رسول من عند هللا يخوِّ
, عقاب هللا ليكونُنَّ أكثر استقامة واتباًعا للحق من اليھود والنصارى وغيرھم

فلما جاءھم محمد صلى هللا عليه وسلم ما زادھم ذلك إال بُْعًدا عن الحق 
  .ونفوًرا منه

  
ارًا ِيف اَألْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َوال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّة اْسِتْكبَ  

  )43(اَألوَِّلَني فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه َحتِْويًال 
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وإنما ھو استكبار في األرض على , ا للحقليس إقسامھم لقَْصد حسن وطلبً 
وال يحيق المكر السيِّئ إال , يريدون به المكر السيِّئ والخداع والباطل, الخلق
فھل ينتظر المستكبرون الماكرون إال العذاب الذي نزل بأمثالھم الذين , بأھله

وال , لفلن تجد لطريقة هللا تبديال وال تحويال فال يستطيع أحد أن يُبَدِّ , سبقوھم
ل العذاب عن نفسه أو غيره   .أن يَُحوِّ

  
ُهْم قـُوَّ   ًة َوَما  أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

  )44(نَُّه َكاَن َعِليماً َقِديراً َوال ِيف اَألْرِض إِ  َكاَن اللَُّه لِيـُْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِيف السََّمَواتِ 

فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم , في األرض" مكة"أولم يَِسْر كفار 
حين , وبديارھم من الخراب, وما حلَّ بھم من الدمار, كعاد وثمود وأمثالھم

؟ وما كان "مكة"وكان أولئك الكفرة أشد قوة وبطًشا من كفار , كذبوا الرسل
إنه كان , عجزه ويفوته من شيء في السموات وال في األرضهللا تعالى لي

  .قديًرا على إھالكھم, عليًما بأفعالھم

  
ُرُهْم ِإَىل َأَجلٍ   ُمَسمًّى  َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِمبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يـَُؤخِّ

  )45(اللََّه َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصرياً  فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم فَِإنَّ 

ولو يعاقب اهللا الناس مبا عملوا من الذنوب واملعاصي ما ترك على ظهر األرض من دابة 
م إىل وقت معلوم عنده, َتِدبُّ عليها م فإن , ولكن ُميْهلهم ويؤخر عقا فإذا جاء وقت عقا

, ال يعزب عنه علم شيء من أمورهمو , ال خيفى عليه أحد منهم, اهللا كان بعباده بصريًا
  .وسيجازيهم مبا عملوا من خري أو شر

  
  

  سورة يــس -36
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  )1(يس 
  .احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة

  
  )4(َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ) 3(ِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلَني ) 2(َواْلُقْرآِن احلَِْكيِم  

 - أيها الرسول- إنك , يه من األحكام واحلكم واحلججيقسم اهللا تعاىل بالقرآن احملكم مبا ف
  .وهو اإلسالم, على طريق مستقيم معتدل, ملن املرسلني بوحي اهللا إىل عباده

  
  )5(تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم  

الرحيم مبن تاب من عباده , هذا القرآن تنزيل العزيز يف انتقامه من أهل الكفر واملعاصي
  .وعمل صاحلًا

  
  )6(ِذَر قـَْوماً َما أُنِذَر آبَاُؤُهْم فـَُهْم َغاِفُلوَن لِتُن 

فهؤالء , وهم العرب, لتحذر به قوًما مل يـُْنَذْر آباؤهم من قبلك -أيها الرسول-أنزلناه عليك 
وكل أمة ينقطع عنها اإلنذار تقع . القوم ساهون عن اإلميان واالستقامة على العمل الصاحل

إليقاظ ; وجوب الدعوة والتذكري على العلماء باهللا وشرعه ويف هذا دليل على, يف الغفلة
  .املسلمني من غفلتهم

  
  )7(َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فـَُهْم ال يـُْؤِمُنوَن  

فهم ال , بعد أن ُعِرض عليهم احلق فرفضوه, لقد وجب العذاب على أكثر هؤالء الكافرين
  .ون بشرعهوال يعمل, يصدقون باهللا وال برسوله
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  )8(ِإنَّا َجَعْلَنا ِيف َأْعَناِقِهْم َأْغالًال َفِهَي ِإَىل اَألْذقَاِن فـَُهْم ُمْقَمُحوَن  

, وأصرُّوا على الكفر وعدم اإلميان, إنا جعلنا هؤالء الكفار الذين ُعرض عليهم احلق فردُّوه
م, كمن ُجِعل يف أعناقهم أغالل فاضطروا إىل رفع  ,فجمعت أيديهم مع أعناقهم حتت أذقا

  .ال يبصرون احلق وال يهتدون إليه, فهم مغلولون عن كل خري, رؤوسهم إىل السماء

  
َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن     )9(َوَجَعْلَنا ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َسّداً َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً َفَأْغَشيـْ

ا ا ومن ورائهم سدًّ مبنزلة من ُسدَّ طريقه من بني يديه ومن  فهم, وجعلنا من أمام الكافرين سدًّ
. وال يهتدون, فهم ال يبصرون رشًدا, بسبب كفرهم واستكبارهم; فأعمينا أبصارهم, خلفه

ذا العقاب, وكل من قابل دعوة اإلسالم باإلعراض والعناد   .فهو حقيق 

  
  )10(َن َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم أَْم َملْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنو  

فهم ال , وعدم حتذيرك - أيها الرسول-يستوي عند هؤالء الكفار املعاندين حتذيرك هلم 
  .يصدِّقون وال يعملون

  
َا تُنِذُر َمْن اتـََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْمحََن بِاْلَغْيِب فـََبشِّْرُه ِمبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِرٍمي     )11(ِإمنَّ

حيث ال يراه , وخاف الرمحن, واتبع ما فيه من أحكام اهللا, القرآنإمنا ينفع حتذيرك َمن آمن ب
وهو , وثواب منه يف اآلخرة على أعماله الصاحلة, فبشِّره مبغفرة من اهللا لذنوبه, أحد إال اهللا
  .دخوله اجلنة

  
ُموا َوآثَاَرُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيْـ     )12(َناُه ِيف ِإَماٍم ُمِبٍني ِإنَّا َحنُْن ُحنِْي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

وآثارهم , ونكتب ما عملوا من اخلري والشر, إنا حنن حنيي األموات مجيًعا ببعثهم يوم القيامة
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م من خري م وبعد مما والصدقة , والعلم النافع, كالولد الصاحل, اليت كانوا سبًبا فيها يف حيا
, يناه يف كتاب واضح هو أمُّ الكتبوكلَّ شيء أحص, كالشرك والعصيان, ومن شر, اجلارية

ليكون قدوة يف اخلري يف حياته ; فعلى العاقل حماسبة نفسه. وهو اللوح احملفوظ, وإليه مرجعها
  .وبعد مماته

  
بُوُمهَا ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم اثـْنَـْنيِ َفكَ ) 13(َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن   ذَّ

  )14(فـََعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فـََقاُلوا ِإنَّا ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن 

, لمشركي قومك الرادِّين لدعوتك مثال يعتبرون به -أيھا الرسول-واضرب 
إذ أرسلنا إليھم رسولين , حين ذھب إليھم المرسلون, وھو قصة أھل القرية

, فكذَّب أھل القرية الرسولين ,لدعوتھم إلى اإليمان با وترك عبادة غيره
زناھما وقويناھما برسول ثالث أيھا -إنا إليكم : فقال الثالثة ألھل القرية, فعزَّ

  .مرسلون -القوم

  
  )15(قَاُلوا َما أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا َوَما أَنَزَل الرَّْمحَُن ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َتْكِذبُوَن  

ما أنتم إال أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شيئًا من : ة للمرسلينقال أھل القري
  .إال تكذبون -أيھا الرسل-وما أنتم , الوحي

  
َنا ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني ) 16(قَاُلوا َربـَُّنا يـَْعَلُم ِإنَّا ِإلَْيُكْم َلُمْرَسُلوَن     )17(َوَما َعَليـْ

وما علينا , يعلم إنا إليكم لمرسلونربُّنا الذي أرسلنا : قال المرسلون مؤكدين
  .فالھداية بيد هللا وحده, وال نملك ھدايتكم, إال تبليغ الرسالة بوضوح

  
  )18(قَاُلوا ِإنَّا َتطَيـَّْرنَا ِبُكْم لَِئْن َملْ تَنتَـُهوا لَنَـْرُمجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم  

لئن لم تُكفُّوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رميًا , بكم إنا تََشاَءْمنا: قال أھل القرية
  .وليصيبنكم منَّا عذاب أليم موجع, بالحجارة
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ْرُمتْ َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن     )19(قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَِئْن ذُكِّ

, شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة عليكم: قال المرسلون
بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم أإن ُوعظتم 

  .قوم عادتكم اإلسراف في العصيان والتكذيب

  
اتَِّبُعوا َمْن ال ) 20(َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَل يَا قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَني  

  )21(َيْسأَُلُكْم َأْجراً َوُهْم ُمْهَتُدوَن 

وذلك حين علم أن أھل القرية (وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع 
وا بقتل الرسل أو تعذيبھم , يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من هللا: قال, )ھَمُّ

وھم مھتدون فيما , اتبعوا الذين ال يطلبون منكم أمواال على إبالغ الرسالة
بيان فضل َمن سعى إلى األمر  وفي ھذا. يدعونكم إليه من عبادة هللا وحده
  .بالمعروف والنھي عن المنكر

  
  )22(َوَما ِيل ال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِين َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  

  وإليه تصيرون جميًعا؟, وأيُّ شيء يمنعني ِمن أن أعبد هللا الذي خلقني

  
ُذ ِمْن ُدونِِه آِهلًَة ِإْن يُرِْدِين الرَّْمحَُن بِ   ِإينِّ ) 23(ُضرٍّ ال تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتـُُهْم َشْيئاً َوال يُنِقُذوِن أََأختَِّ

  )25(ِإينِّ آَمْنُت ِبَربُِّكْم فَاْمسَُعوِن ) 24(ِإذاً َلِفي َضالٍل ُمِبٍني 

إن يردني الرحمن , أأعبد من دون هللا آلھة أخرى ال تملك من األمر شيئًا
وال تستطيع إنقاذي مما أنا , نعهبسوء فھذه اآللھة ال تملك دفع ذلك وال م

إني آمنت بربكم فاستمعوا . فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاھر
, فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه. وأطيعوني باإليمان, إلى ما قُْلته لكم
  .فأدخله هللا الجنة
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  )26(ِقيَل اْدُخْل اْجلَنََّة قَاَل يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن  

  .إكراًما له, ادخل الجنة: قيل له بعد قتله

  
  )27(ِمبَا َغَفَر ِيل َريبِّ َوَجَعَلِين ِمْن اْلُمْكَرِمَني  

يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي وإكرامه : قال وھو في النعيم والكرامة
, واتباع رسله حتى قُتِلت, بسبب إيماني با وصبري على طاعته; إياي

  .لوا الجنة مثليفيؤمنوا با فيدخ
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  :اجلزءالثالث والعشرون 
  

  )28(َوَما أَنَزْلَنا َعَلى قـَْوِمِه ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمْن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنزِِلَني 

م بعـد قـتلهم الرجـل الناصـح هلـم وتكـذيبهم  وما احتاج األمر إىل إنزال جند من السماء لعـذا
بـل , وما كنا منزلني املالئكـة علـى األمـم إذا أهلكنـاهم, هونفهم أضعف من ذلك وأ, رسلهم

  .نبعث عليهم عذابًا يدمرهم

  
  )29(ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن  

  .فإذا هم ميتون مل تـَْبَق منهم باقية, ما كان هالكهم إال بصيحة واحدة

  
  )30(ْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُون يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَ  

مــا يــأتيهم مــن رســول مــن اهللا تعــاىل , يــا حســرة العبــاد ونــدامتهم يــوم القيامــة إذا عــاينوا العــذاب
  .إال كانوا به يستهزئون ويسخرون

  
َلُهْم ِمْن اْلُقُروِن أَنـَُّهْم ِإلَ     )31(ْيِهْم ال يـَْرِجُعوَن َأَملْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

ـم ال يرجعـون إىل هـذه  أمل ير هؤالء املستهزئون ويعتربوا مبن قبلهم من القرون الـيت أهلكناهـا أ
  الدينا؟

  
يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن     )32(َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ
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مــة للحســاب إال حمضــرون مجيًعــا عنــدنا يــوم القيا, ومــا كــل هــذه القــرون الــيت أهلكناهــا وغــريهم
  .واجلزاء

  
َها َحّباً َفِمْنُه يَْأُكُلوَن   َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمنـْ   )33(َوآيٌَة َهلُْم اَألْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ

هــذه األرض امليتــة الــيت ال نبــات : وداللــة هلــؤالء املشــركني علــى قــدرة اهللا علــى البعــث والنشــور
ومــن أحيــا , نــواع النبــات ممــا يأكــل النــاس واألنعــاموأخرجنــا منهــا أ, أحييناهــا بــإنزال املــاء, فيهــا

  .األرض بالنبات أحيا اخللق بعد املمات

  
ْرنَا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن     )34(َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

  .قيهاوفجَّرنا فيها من عيون املياه ما يس, وجعلنا يف هذه األرض بساتني من خنيل وأعناب

  
  )35(لَِيْأُكُلوا ِمْن َمثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أََفال َيْشُكُروَن  

ـم ال بسـعيهم وال بكـدِّهم, ليأكل العباد من مثره; كل ذلك وال , وما ذلـك إال مـن رمحـة اهللا 
م ال أفـــال يشـــكرون اهللا علـــى مـــا أنعـــم بـــه علـــيهم مـــن هـــذه الـــنعم الـــيت ال تعـــدُّ و , حبـــوهلم وبقـــو

  حتصى؟

  )36(ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اَألْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوِممَّا ال يـَْعَلُموَن  

ومــن أنفســهم ذكــورًا , تنــزَّه اهللا العظــيم الــذي خلــق األصــناف مجيعهــا مــن أنــواع نبــات األرض
فـــال ينبغـــي أن , قـــد انفـــرد ســـبحانه بـــاخللق. ىوممـــا ال يعلمـــون مـــن خملوقـــات اهللا األخـــر , وإناثًـــا

  .ُيْشَرك به غريه

  
  )37(َوآيٌَة َهلُْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن  
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فـــإذا النــــاس , هـــذا الليـــل ننــــزع منـــه النهـــار: وعالمـــة هلـــم دالـــة علـــى توحيــــد اهللا وكمـــال قدرتـــه
  .مظلمون

  
  )38(ْستَـَقرٍّ َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم َوالشَّْمُس َجتْرِي ِلمُ  

ذلـك تقـدير العزيـز , قـدَّره اهللا هلـا ال تتعـداه وال تقصـر عنـه, وآية هلم الشـمس جتـري ملسـتقر هلـا
  .العليم الذي ال يغيب عن علمه شيء, الذي ال يغاَلب

  
ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلعُ     )39(ْرُجوِن اْلَقِدِمي َواْلَقَمَر َقدَّ

مث , يبـدأ هـالال ضـئيال حـىت يكمـل قمـرًا مسـتديرًا, قدَّرناه منـازل كـل ليلـة, والقمَر آية يف خلقه
  .يرجع ضئيال مثل ِعْذق النخلة املتقوس يف الرقة واالحنناء والصفرة؛ لقدمه ويـُْبسه

  
  )40(ْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن ال الشَّْمُس يـَْنَبِغي َهلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوال اللَّ  

اه فــال ميكــن للشــمس أن , لكــل مــن الشــمس والقمــر والليــل والنهــار وقــت قــدَّره اهللا لــه ال يتعــدَّ
فيــدخل عليــه قبــل , وال ميكــن للَّيــل أن يســبق النهــار, أو تغــري جمــراه, تلحــق القمــر فتمحــو نــوره

  .س والقمر والكواكب يف فلك َجيْرونوكل من الشم, انقضاء وقته

  
  )41(َوآيٌَة َهلُْم أَنَّا َمحَْلَنا ُذرِّيـَّتَـُهْم ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن  

أنَّا محلنا َمن جنا ِمن ولد , املنعم بالنعم, ودليل هلم وبرهان على أن اهللا وحده املستحق للعبادة
  .تمرار احلياة بعد الطوفانالس; آدم يف سفينة نوح اململوءة بأجناس املخلوقات

  
  )42(َوَخَلْقَنا َهلُْم ِمْن ِمْثِلِه َما يـَرَْكُبوَن  



www.islamguiden.com 

 941

ــا  وخلقنــا هلــؤالء املشــركني وغــريهم مثــل ســفينة نــوح مــن الســفن وغريهــا مــن املراكــب الــيت يركبو
م   .وتبلِّغهم أوطا

  
  )43(َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقْـُهْم َفال َصرِيَخ َهلُْم َوال ُهْم يُنَقُذوَن  

  .وال هم خيلصون من الغرق, فال جيدون مغيثًا هلم ِمن غرقهم, وإن نشأ نغرقهم

  
  )44(ِإالَّ َرْمحًَة ِمنَّا َوَمَتاعاً ِإَىل ِحٍني  

  .إال أن نرمحهم فننجيهم ومنتعهم إىل أجل؛ لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرَّطوا فيه

  
  )45(يُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتـَُّقوا َما بـَْنيَ أَْيدِ  

ـا: وإذا قيل للمشركني , رجـاء رمحـة اهللا لكـم; احذروا أمـر اآلخـرة وأهواهلـا وأحـوال الـدنيا وعقا
  .ومل جييبوا إىل ذلك, أعرضوا

  
َها ُمْعِرِضنيَ   ْم ِإالَّ َكانُوا َعنـْ   )46( َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َرِِّ

م؛ لتهديهم للحـق وتبـنيِّ هلـم صـدق , وما جتيء هؤالء املشركني من عالمة واضحة من عند ر
ا, إال أعرضوا عنها, الرسول   .ومل ينتفعوا 

  
َشاُء اللَُّه َوِإَذا ِقيَل َهلُْم أَنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمْن َلْو يَ  

  )47(َأْطَعَمُه ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضالٍل ُمِبٍني 
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أنطعـم : قـالوا للمـؤمنني ُحمْتجِّـني, أنفقوا من الرزق الذي َمـنَّ بـه اهللا علـيكم: وإذا قيل للكافرين
ــٍد واضــح عــن احلــق -أيهــا املؤمنــون-مــن لــو شــاء اهللا أطعمــه؟ مــا أنــتم  إذ تأمروننــا , إال يف بـُْع

  .بذلك

  
  )48(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  

مــىت يكــون البعــث إن كنــتم صــادقني : ويقــول هــؤالء الكفــار علــى وجــه التكــذيب واالســتعجال
  فيما تقولونه عنه؟

  
  )49(َما يَنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصُِّموَن  

, ء املشركون الذين يستعجلون بوعيد اهللا إياهم إال نفخة الَفزَع عند قيام السـاعةما ينتظر هؤال
م, تأخذهم فجأة   .وهم خيتصمون يف شؤون حيا

  
  )50(َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوال ِإَىل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن  

وال يســتطيعون , أن يوصــوا أحــًدا بشــيء" القــرن"فــال يســتطيع هــؤالء املشــركون عنــد الــنفخ يف 
  .بل ميوتون يف أسواقهم ومواضعهم, الرجوع إىل أهلهم

  
ْم يَنِسُلوَن     )51(َونُِفَخ ِيف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمْن اَألْجَداِث ِإَىل َرِِّ

ــَردُّ أرواحهــم إىل أجســادهم, النفخــُة الثانيــة" القــرن"ونُِفــخ يف  فــإذا هــم مــن قبــورهم خيرجــون , فتـُ
م سراًعا   .إىل ر

  
  )52(قَاُلوا يَا َويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّْمحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن  
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هـذا مـا : يا هالكنا َمن أخرجنا ِمن قبورنا؟ فيجـابون ويقـال هلـم: قال املكذبون بالبعث نادمني
  .وأخرب عنه املرسلون الصادقون, وعد به الرمحن

  
يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن ِإْن َكا    )53(َنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم مجَِ

فــإذا مجيــع اخللــق لــدينا مــاثلون , "القــرن"مــا كــان البعــث مــن القبــور إال نتيجــة نفخــة واحــدة يف 
  .للحساب واجلزاء

  
  )54(تـَْعَمُلوَن فَاْليَـْوَم ال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوال ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم  

ا, يف ذلــك اليــوم يــتم احلســاب بالعــدل ا أو زيــادة ســيئا , فــال ُتْظلــم نفــس شــيًئا بــنقص حســنا
  .وال ُجتْزون إال مبا كنتم تعملونه يف الدنيا

  
  )55(ِإنَّ َأْصَحاَب اْجلَنَِّة اْليَـْوَم ِيف ُشُغٍل فَاِكُهوَن  

اإن أهل اجلنة يف ذلك اليوم مشغولون عن غريهم بأ   .نواع النعيم اليت يتفكهون 

  
  )56(ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِيف ِظالٍل َعَلى اَألرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن  

  .حتت الظالل الوارفة, هم وأزواجهم متنعمون باجللوس على األسرَّة املزيَّنة

  
  )57(َهلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَهلُْم َما َيدَُّعوَن  

  .وهلم كل ما يطلبون من أنواع النعيم, لذيذةهلم يف اجلنة أنواع الفواكه ال
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  )58(َسالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيٍم  

م ـم بالسـالم علـيهم, وهلم نعيم آخر أكرب حني يكلمهم ر وعنـد ذلـك حتصـل هلـم . الـرحيم 
  .السالمة التامة من مجيع الوجوه

  
  )59(َواْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِموَن  

  .وانفصلوا عنهم, متيَّزوا عن املؤمنني: كفار يف ذلك اليومويقال لل

  
  )60(َأَملْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني  

أمل أوصــــكم علــــى ألســــنة رســــلي أن ال تعبــــدوا الشــــيطان وال : ويقــــول اهللا هلــــم توبيًخــــا وتــــذكريًا
  .وه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوةتطيع

  
  )61(َوَأْن اْعُبُدوِين َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم  

فعباديت وطاعيت ومعصية الشيطان هي الدين القـومي املوصـل ملرضـايت , وأمرتكم بعباديت وحدي
  .وجنَّايت

  
  )62(َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالًّ َكِثرياً أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن  

 -أيهـــا املشـــركون-أفمـــا كـــان لكـــم عقـــل , ولقـــد أضـــلَّ الشـــيطان عـــن احلـــق مـــنكم خلًقـــا كثـــريًا
  ينهاكم عن اتباعه؟

  
  )63(َهِذِه َجَهنَُّم الَِّيت ُكنُتْم تُوَعُدوَن  
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ا يف الدنيا على كفركم باهللا وتكذيبكم رسله   .هذه جهنم اليت كنتم توعدون 

  
  )64(َتْكُفُروَن  اْصَلْوَها اْليَـْوَم ِمبَا ُكنُتمْ  

  .بسبب كفركم; ادخلوها اليوم وقاسوا حرَّها

  
  )65(اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  

تشـهد أرجلهـم و , وُتكلِّمنـا أيـديهم مبـا بطشـت بـه, اليوم نطبع على أفواه املشركني فـال ينطقـون
  .مبا سعت إليه يف الدنيا، وكسبت من اآلثام

  
  )66(َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعيُِنِهْم فَاْسَتبَـُقوا الصِّرَاَط َفَأىنَّ يـُْبِصُروَن  

فبـاَدروا إىل , كمـا ختمنـا علـى أفـواههم, ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نُـْذهب أبصـارهم
  يتحقق هلم ذلك وقد ُطِمست أبصارهم؟فكيف , الصراط ليجوزوه

  
  )67(َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضّياً َوال يـَْرِجُعوَن  

نا خلقهـم وأقعـدناهم يف أمـاكنهم وال يرجعـوا , فـال يسـتطيعون أن َميْضـوا أمـامهم, ولو شئنا َلَغريَّ
  .وراءهم

  
  )68(نـَُنكِّْسُه ِيف اْخلَْلِق أََفال يـَْعِقُلوَن  َوَمْن نـَُعمِّْرهُ  

, ومن نُِطْل عمره حىت يهرم نُِعْده إىل احلالة اليت ابتدأ منها حالة ضعف العقـل وضـعف اجلسـد
م قادر على بعثهم؟   أفال يعقلون أنَّ َمن فعل مثل هذا 
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ْعَر َوَما يـَْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ   لِيـُْنِذَر َمْن َكاَن َحّياً َوحيَِقَّ ) 69( ِذْكٌر َوقـُْرآٌن ُمِبٌني َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

  )70(اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

ما هذا الذي جـاء بـه إال ذكـر , وما ينبغي له أن يكون شاعرًا, وما علَّمنا رسولنا حممًدا الشعر
، واضـــحة أحكامـــه وِحَكمـــه وقـــرآن بـــنيِّ الداللـــة علـــى احلـــق والباطـــل, يتـــذكر بـــه أولـــو األلبـــاب

; وحيـــق العـــذاب علـــى الكـــافرين بـــاهللا, لينـــذر َمـــن كـــان حـــيَّ القلـــب مســـتنري البصـــرية; ومواعظـــه
م قامت عليهم بالقرآن حجة اهللا البالغة   .أل

  
  )71(أَوََملْ يـََرْوا أَنَّا َخَلْقَنا َهلُْم ِممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـَْعاماً فـَُهْم َهلَا َماِلُكوَن  

  فهم مالكون أمرها؟, أومل ير اخللق أنا خلقنا ألجلهم أنعاًما ذللناها هلم

  
َها يَْأُكُلوَن   َها رَُكوبـُُهْم َوِمنـْ   )72(َوَذلَّْلَناَها َهلُْم َفِمنـْ

  .ومنها ما يأكلون, وحيملون عليها األثقال, فمنها ما يركبون يف األسفار, وسخَّرناها هلم

  
  )73(َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُروَن  َوَهلُْم ِفيَها َمَناِفعُ  

ا وغـري , كاالنتفاع بأصوافها وأوبارها وأشـعارها أثاثًـا ولباًسـا, وهلم فيها منافع أخرى ينتفعون 
ا, ذلك ذه النعم, ويشربون ألبا   وخيلصون له العبادة؟, أفال يشكرون اهللا الذي أنعم عليهم 

  
  )74(ًة َلَعلَُّهْم يُنَصُروَن َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آهلَِ  

ا   .طمًعا يف نصرها هلم وإنقاذهم من عذاب اهللا; واختذ املشركون من دون اهللا آهلة يعبدو
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  )75(ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم َهلُْم ُجنٌد ُحمَْضُروَن  

ًعـا حمضـرون واملشـركون وآهلـتهم مجي, ال تستطيع تلك اآلهلة نصر عابـديها وال أنفسـهم ينصـرون
  .متربئ بعضهم من بعض, يف العذاب

  
  )76(َفال َحيْزُْنَك قـَْوُهلُْم ِإنَّا نـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن  

, إنـا نعلـم مـا خيفـون; كفـرهم بـاهللا وتكـذيبهم لـك واسـتهزاؤهم بـك  -أيها الرسول-فال َحيْزُنك 
  .وسنجازيهم على ذلك, وما يظهرون

  
  )77(اِإلنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني  أَوََملْ يـَرَ  

أنا خلقنـاه مـن نطفـة مـرَّت , أومل ير اإلنسان املنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده
  فإذا هو كثري اخلصام واضح اجلدال؟, بأطوار حىت َكِرب 

  
  )78(ُه قَاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلقَ  

ونسـي , وهو قيـاس قـدرة اخلـالق بقـدرة املخلـوق, وضرب لنا املنكر للبعث مثال ال ينبغي ضربه
  َمن حييي العظام البالية املتفتتة؟: قال, ابتداء خلقه

  )79(ْلٍق َعِليٌم ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ خَ  

  .ال خيفى عليه شيء, وهو جبميع خلقه عليم, حيييها الذي خلقها أول مرة: قل له

  
  )80(الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمْن الشََّجِر اَألْخَضِر نَاراً فَِإَذا أَنـُْتْم ِمْنُه تُوِقُدوَن  
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, توقـدون النـار فـإذا أنـتم مـن الشـجر, الذي أخرج لكم من الشجر األخضر الرطب نـارًا حمرقـة
ومن , ويف ذلك دليل على وحدانية اهللا وكمال قدرته. فهو القادر على إخراج الضد من الضد
  .ذلك إخراج املوتى من قبورهم أحياء

  
يُم َواَألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم بـََلى َوُهَو اخلَْالَُّق اْلَعلِ  أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  
)81(  

فيعيــدهم كمــا , أولــيس الــذي خلــق الســموات واألرض ومــا فيهمــا بقــادر علــى أن خيلــق مــثلهم
العلـــيم بكـــل مـــا خلـــق , وهـــو اخلـــالق جلميـــع املخلوقـــات, إنـــه قـــادر علـــى ذلـــك, بـــدأهم؟ بلـــى

  .ال خيفى عليه شيء, وَخيُْلقُ 

  
َا أَْمرُُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن     )82(فـََيُكوُن ِإمنَّ

ومــــن ذلــــك اإلماتـــــة , فيكــــون" كــــن: "إمنــــا أمــــره ســــبحانه وتعــــاىل إذا أراد شــــيًئا أن يقـــــول لــــه
  .والبعث والنشور, واإلحياء

  
  )83(َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  

املتصـرف يف شـؤون خلقـه , شـيء فهو املالك لكل, فتنزه اهللا تعاىل وتقدس عن العجز والشرك
  .وإليه تُرجعون للحساب واجلزاء, ومتام نعمته, وقد ظهرت دالئل قدرته, بال منازع أو ممانع

  
  

  سورة الصافات -37
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  )4(ِإنَّ ِإَهلَُكْم َلَواِحٌد ) 3(فَالتَّالَِياِت ِذْكراً ) 2(فَالزَّاِجرَاِت َزْجراً ) 1(َوالصَّافَّاِت َصّفاً 

ا صفوفًا مرتاصةأقسم اهللا ت وباملالئكة تزجر السحاب , عاىل باملالئكة تصف يف عباد
لواحد ال  -أيها الناس- إن معبودكم . وباملالئكة تتلو ذكر اهللا وكالمه تعاىل, وتسوقه بأمر اهللا

أما املخلوق فال جيوز , ويقسم اهللا مبا شاء ِمن خلقه. فأخلصوا له العبادة والطاعة, شريك له
  .فاحللف بغري اهللا شرك,  باهللاله القسم إال

  
نَـُهَما َوَربُّ اْلَمَشارِِق  َربُّ السََّمَواتِ     )5(َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

ا, هو خالق السموات واألرض وما بينهما   .ومدبِّر الشمس يف مطالعها ومغار

  
نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب     )6(ِإنَّا َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

  .السماء الدنيا بزينة هي النجوم إنَّا زينَّا

  
  )7(َوِحْفظاً ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َمارٍِد  

  .وحفظنا السماء بالنجوم ِمن كل شيطان متمرِّد عاٍت رجيم

  
  )9(ُدُحوراً َوَهلُْم َعَذاٌب َواِصٌب ) 8(ال َيسَّمَُّعوَن ِإَىل اْلَمٍإل اَألْعَلى َويـُْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب  

, وهي السموات وَمن فيها ِمن املالئكة, طيع الشياطني أن تصل إىل املأل األعلىال تست
ويـُْرَمجون بالشهب من كل , فتستمع إليهم إذا تكلموا مبا يوحيه اهللا تعاىل ِمن شرعه وقدره

  .وهلم يف الدار اآلخرة عذاب دائم موجع, طرًدا هلم عن االستماع; جهة
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  )10(َفأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب ثَاِقٌب  ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلَْْطَفةَ  

فيلقيها إىل , وهي الكلمة يسمعها من السماء بسرعة, إال َمِن اختطف من الشياطني اخلطفة
ورمبا , فرمبا أدركه الشهاب املضيء قبل أن يلقيها, ويلقيها اآلخر إىل الذي حتته, الذي حتته

ا اآلخر إىل الكهنة فيحرقه, ألقاها بَقَدر اهللا تعاىل قبل أن يأتيه الشهاب فيكذبون , فيذهب 
  .معها مائة كذبة

  
  )11(فَاْستَـْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلقاً أَْم َمْن َخَلْقَنا ِإنَّا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطٍني الِزٍب  

منكري البعث َأُهم أشد خلًقا أم من خلقنا من هذه املخلوقات؟ إنا  -أيها الرسول- فاسأل 
  .يلتصق بعضه ببعض, من طني لزجخلقنا أباهم آدم 

  
  )12(َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن  

م , من تكذيبهم وإنكارهم البعث -أيها الرسول-بل عجبَت  وأعجب من إنكارهم وأبلغ أ
  .ويسخرون من قولك, يستهزئون بك

  
  )13(َوِإَذا ذُكُِّروا ال َيْذُكُروَن  

ذا الذكر وال يتدبَّرونوإذا ذكِّروا مبا نسوه أو َغَفلوا عنه ال ينتف   .عون 

  
  )14(َوِإَذا رَأَْوا آيًَة َيْسَتْسِخُروَن  

  .وإذا رأوا معجزة دالَّة على نبوَّتك يسخرون منها ويعجبون
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ُعوثُوَن ) 15(َوقَاُلوا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌني   َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمبـْ َوآبَاُؤنَا أَ ) 16(أَِئَذا ِمتـْ
  )17(اَألوَُّلوَن 

أإذا متنا وِصْرنا ترابًا وعظاًما بالية أإنا . ما هذا الذي جئت به إال سحر ظاهر بنيِّ : وقالوا
  أو يُبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟, ملبعوثون من قبورنا أحياء

  
  )18(ُقْل نـََعْم َوأَنـُْتْم َداِخُروَن  

  .وأنتم أذالء صاغرون, تُبعثوننعم سوف : -أيها الرسول-قل هلم 

  
َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم يَنظُُروَن     )19(فَِإمنَّ

  .فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة, فإمنا هي نفخة واحدة

  
يِن     )20(َوقَاُلوا يَا َويـَْلَنا َهَذا يـَْوُم الدِّ

  .زاءيا هالكنا هذا يوم احلساب واجل: وقالوا

  
بُوَن     )21(َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ُكنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

  .هذا يوم القضاء بني اخللق بالعدل الذي كنتم تكذبون به يف الدنيا وتنكرونه: فيقال هلم

  
وُهْم ِإَىل ِصَراِط ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهدُ ) 22(اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن  

  )23(اجلَِْحيِم 

ا من دون اهللا: ويقال للمالئكة , اَمجُعوا الذين كفروا باهللا ونظراءهم وآهلتهم اليت كانوا يعبدو
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  .فسوقوهم سوقًا عنيًفا إىل جهنم

  
  )24(َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلوَن  

م مسؤولون عن أعماهل م وأقواهلم اليت صدرت عنهم واحبسوهم قبل أن يصلوا إىل جهنم؛ إ
  .مساءلة إنكار عليهم وتبكيت هلم, يف الدنيا

  
  )25(َما َلُكْم ال يـَتَـَناَصُروَن  

  ما لكم ال ينصر بعضكم بعًضا؟: ويقال هلم توبيًخا

  
  )26(َبْل ُهْم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن  

  . منتصرين ألنفسهمغري, ال خيالفونه وال حييدون عنه, بل هم اليوم منقادون ألمر اهللا

  
  )27(َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  

  .وأقبل بعض الكفار على بعض يتالومون ويتخاصمون

  
  )28(قَاُلوا ِإنَُّكْم ُكنُتْم تَْأتُونـََنا َعْن اْلَيِمِني  

, علينا أمر الشريعةفتهوِّنون , إنكم كنتم تأتوننا من ِقَبل الدين واحلق: قال األتباع للمتبوعني
  .وتزينون لنا الضالل, وتـُنَـفِّروننا عنها

  
  )29(قَاُلوا َبْل َملْ َتُكونُوا ُمْؤِمِنَني  
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قابلة للكفر , بل كانت قلوبكم منكرة لإلميان, ما األمر كما تزعمون: قال املتبوعون للتابعني
  .والعصيان

  
  )30(نُتْم قـَْوماً طَاِغَني َوَما َكاَن لََنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن َبْل كُ  

ا عن اإلميان, وما كان لنا عليكم من حجة أو قوَّة  - أيها املشركون-بل كنتم , فنصدكم 
  .قوًما طاغني متجاوزين للحق

  
َنا قـَْوُل َربـَِّنا ِإنَّا َلَذائُِقوَن     )31(َفَحقَّ َعَليـْ

ا قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا يف مب, حنن وأنتم, إنا لذائقو العذاب, فلزَِمنا مجيًعا وعيد ربنا
  .الدنيا

  
  )32(َفَأْغَويـَْناُكْم ِإنَّا ُكنَّا َغاِويَن  

, بسبب كفرنا; فهلكنا, إنا كنا ضالني من قبلكم, فأضللناكم عن سبيل اهللا واإلميان به
  .وأهلكناكم معنا

  
  )33(فَِإنـَُّهْم يـَْوَمِئٍذ ِيف اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِكوَن  

  .كما اشرتكوا يف الدنيا يف معصية اهللا, ملتبوعني مشرتكون يوم القيامة يف العذابفإن األتباع وا

  
  )34(ِإنَّا َكَذِلَك نـَْفَعُل بِاْلُمْجرِِمَني  

  .فنذيقهم العذاب األليم, إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي اهللا يف الدنيا على طاعته
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  )35(َه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُوَن ِإنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم ال ِإلَ  

وأُمروا برتك ما , ودعوا إليها, ال إله إال اهللا: إن أولئك املشركني كانوا يف الدنيا إذا قيل هلم
ا, ينافيها   .يستكربون عنها وعلى من جاء 

  
  )36(َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنوٍن  

  .ك عبادة آهلتنا لقول رجل شاعر جمنون؟ يعنون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنرت : ويقولون

  
  )37(َبْل َجاَء بِاحلَْقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِلَني  

وصدَّق املرسلني فيما أخربوا به , بل جاء بالقرآن والتوحيد, ما حممد كما وصفوه به, كَذبوا
  .عنه من شرع اهللا وتوحيده

  
  )38(ُقو اْلَعَذاِب األَلِيِم ِإنَُّكْم َلَذائِ  

  .بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذائقو العذاب األليم املوجع - أيها املشركون-إنكم 

  
  )39(َوَما ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  

  .وما جتزون يف اآلخرة إال مبا كنتم تعملونه يف الدنيا من املعاصي

  
  )40(ِصَني ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخلَ  

م ناجون , إال عباد اهللا تعاىل الذين أخلصوا له يف عبادته فأخلصهم واختصهم برمحته؛ فإ
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  .من العذاب األليم

  
  )41(أُْولَِئَك َهلُْم رِْزٌق َمْعُلوٌم  

  .أولئك املخلصون هلم يف اجلنة رزق معلوم ال ينقطع

  
  )43(ِعيِم ِيف َجنَّاِت النَّ ) 42(فـََواِكُه َوُهْم ُمْكَرُموَن  

  .وهم مكرمون بكرامة اهللا هلم يف جنات النعيم الدائم, ذلك الرزق فواكه متنوعة

  
  )44(َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلَني  

م على سرر متقابلني فيما بينهم م وإكرام بعضهم بعًضا أ   .ومن كرامتهم عند ر

  
ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم ) 46(ٍة لِلشَّارِِبَني بـَْيَضاَء َلذَّ ) 45(يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعٍني  

َها يُنَزُفوَن    )47(َعنـْ

ار جارية ا, ال خيافون انقطاعها, يدار عليهم يف جمالسهم بكؤوس مخر من أ , بيضاء يف لو
ا   .ليس فيها أذى للجسم وال للعقل, لذيذة يف شر

  
  )49(نـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنوٌن َكأَ ) 48(َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني  

ن , ال ينظرن إىل غري أزواجهن حسان األعني, وعندهم يف جمالسهم نساء عفيفات كأ
  .بـَْيض مصون مل متسه األيدي
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  )50(َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  

وما أنعم اهللا , فيها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحواهلم يف الدنيا وما كانوا يعانون
  .وهذا من متام األنس, به عليهم يف اجلنة

  
ُهْم ِإينِّ َكاَن ِيل َقرِيٌن     )51(قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ

  .لقد كان يل يف الدنيا صاحب مالزم يل: قال قائل من أهل اجلنة

  
ِقَني   َنا وَُكنَّا تـُرَاباً ) 52(يـَُقوُل أَئِنََّك َلِمْن اْلُمَصدِّ   )53(َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمِديُنوَن أَِئَذا ِمتـْ

كيف تصدِّق بالبعث الذي هو يف غاية االستغراب؟ أإذا متنا ومتزقنا وصرنا ترابًا : يقول
  نُبعث وُحناسب وُجنازى بأعمالنا؟, وعظاًما

  
  )55(فَاطََّلَع فـََرآُه ِيف َسَواِء اجلَِْحيِم ) 54(قَاَل َهْل أَنـُْتْم ُمطَِّلُعوَن  

هل أنتم ُمطَّلعون لنرى مصري ذلك القرين؟ : املؤمن الذي أُدخل اجلنة ألصحابهقال هذا 
  .فاطلع فرأى قرينه يف وسط النار

  
  )57(َوَلْوال نِْعَمُة َريبِّ َلُكنُت ِمْن اْلُمْحَضرِيَن ) 56(قَاَل تَاللَِّه ِإْن ِكْدَت لَتـُْرِديِن  

. لكين بصدك إياي عن اإلميان لو أطعتكلقد قاربت أن : قال املؤمن لقرينه املنكر للبعث
داييت إىل اإلميان وتثبييت عليه   .لكنت من احملضرين يف العذاب معك, ولوال فضل ريب 

  
ِبَني ) 58(أََفَما َحنُْن ِمبَيِِّتَني   ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) 59(ِإالَّ َمْوتـَتَـَنا األُوَىل َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ
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)60(  

وما حنن مبعذَّبني بعد , فما حنن مبيتني إال موتتنا األوىل يف الدنيا, أحًقا أننا خملَّدون منعَّمون
  .دخولنا اجلنة؟ إنَّ ما حنن فيه من نعيم هلَُو الظََّفر العظيم

  
  )61(ِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمْل اْلَعاِمُلوَن  

ليصريوا ; فليعمل العاملون يف الدنيا, عظيموالفوز ال, واخللود الدائم, ملثل هذا النعيم الكامل
  .إليه يف اآلخرة

  
ٌر نـُُزًال أَْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم     )62(أََذِلَك َخيـْ

أم شجرة الزقوم اخلبيثة , أذلك الذي سبق وصفه ِمن نعيم اجلنة خري ضيافة وعطاء من اهللا
  طعام أهل النار؟, امللعونة

  
َنًة لِل    )63(ظَّاِلِمَني ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفتـْ

ا الظاملون ألنفسهم بالكفر واملعاصي إن : وقالوا مستنكرين, إنا جعلناها فتنة افتنت 
  .والنار تأكل الشجر, صاحبكم ينبئكم أن يف النار شجرة

  
نـَُّهْم آلِكُلوَن فَإِ ) 65(طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُءوُس الشََّياِطِني ) 64(ِإنـََّها َشَجَرٌة َختْرُُج ِيف َأْصِل اجلَِْحيِم  

َها اْلُبطُوَن  َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ يٍم ) 66(ِمنـْ َها َلَشْوبًا ِمْن محَِ ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم ) 67(ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ
  )68(ٍإلَىل اجلَِْحيِم 

ا شجرة تنبت يف قعر جهنم فإذا كانت كذلك , مثرها قبيح املنظر كأنه رؤوس الشياطني, إ
فإن املشركني آلكلون من تلك الشجرة فمالئون منها , أْل بعد هذا عن طعمهافال َتسْ 
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م م بعد األكل منها لشاربون شرابًا خليطًا قبيًحا حارًّا. بطو مث إن مردَّهم بعد هذا , مث إ
  .العذاب إىل عذاب النار

  
  )70(ْهَرُعوَن فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم يُـ ) 69(ِإنـَُّهْم أَْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالَِّني  

م وجدوا آباءهم على الشرك والضالل   .فسارعوا إىل متابعتهم على ذلك, إ

  
َلُهْم َأْكثـَُر اَألوَِّلَني     )71(َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ

  .أكثر األمم السابقة -أيها الرسول-ولقد ضلَّ عن احلق قبل قومك 

  
  )72(َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفيِهْم ُمنِذرِيَن  

  .ا يف تلك األمم مرسلني أنذروهم بالعذاب فكفرواولقد أرسلن

  
  )73(فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمنَذرِيَن  

اية تلك األمم اليت أنذرت   .وصارت للناس عربة, فكفرت؟ فقد ُعذِّبت, فتأمَّل كيف كانت 

  
  )74(ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصَني  

  .وخصَّهم برمحته إلخالصهم له, إال عباد اهللا الذين أخلصهم اهللا

  
  )75(َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن  
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  .فلنعم اجمليبون له حنن, لننصره على قومه; ولقد نادانا نبينا نوح

  
َناُه َوَأْهَلُه ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم     )76(َوَجنَّيـْ

  .ومن الغرق بالطوفان العظيم ,وجنيناه وأهله واملؤمنني معه ِمن أذى املشركني

  
  )77(َوَجَعْلَنا ُذرِّيـََّتُه ُهْم اْلَباِقَني  

  .وجعلنا ذرية نوح هم الباقني بعد غرق قومه

  
  )78(َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اآلِخرِيَن  

  .وأبقينا له ِذْكرًا مجيال وثناًء حسًنا فيمن جاء بعده من الناس يذكرونه به

  
  )79( اْلَعاَلِمَني َسالٌم َعَلى نُوٍح ِيف  

  .بل تُثين عليه األجيال من بعده, أمان لنوح وسالمة له من أن يُْذكر بسوء يف اآلِخرين

  
  )80(ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني  

  .مثل جزاء نوح جنزي كلَّ َمن أحسن من العباد يف طاعة اهللا

  
  )81(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنَني  

  .وًحا من عبادنا املصدقني املخلصني العاملني بأوامر اهللاإن ن
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  )82(ُمثَّ َأْغَرقْـَنا اآلَخرِيَن  

  .فلم تبق منهم عني َتْطِرف, مث أغرقنا اآلخرين املكذبني من قومه بالطوفان

  
ألَبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا  ِإْذ قَالَ ) 84(ِإْذ َجاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ) 83(َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه ٍإلبـْرَاِهيَم  

  )87(َفَما ظَنُُّكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني ) 86(أَئِْفكاً آِهلًَة ُدوَن اللَِّه تُرِيُدوَن ) 85(تـَْعُبُدوَن 

حني جاء ربه بقلب بريء من كل , وإنَّ من أشياع نوح على منهاجه وملَّته نيبَّ اهللا إبراهيم
ما الذي تعبدونه من دون : ألبيه وقومه منكرًا عليهمحني قال , اعتقاد باطل وُخُلق ذميم

ا وترتكون عبادة اهللا املستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم , اهللا؟ أتريدون آهلة خمتَلَقة تعبدو
  برب العاملني أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدمت معه غريه؟

  
  )90(فـَتَـَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبرِيَن ) 89( فـََقاَل ِإينِّ َسِقيمٌ ) 88(فـََنَظَر َنْظَرًة ِيف النُُّجوِم  

: فقال هلم, فنظر إبراهيم نظرة يف النجوم متفكرًا فيما يعتذر به عن اخلروج معهم إىل أعيادهم
  .فرتكوه وراء ظهورهم. وهذا تعريض منه. إين مريض

  
  )92(وَن َما َلُكْم ال تَنِطقُ ) 91(فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَِتِهْم فـََقاَل َأال تَْأُكُلوَن  

ا أال تاكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم : فمال مسرًعا إىل أصنام قومه فقال مستهزئًا 
  سدنتكم؟ ما لكم ال تنطقون وال جتيبون َمن يسألكم؟

  
  )93(فـَرَاَغ َعَلْيِهْم َضْرباً بِاْلَيِمِني  

ا ويكسِّرها بيده اليمين   .م هلاليثبت لقومه خطأ عباد; فأقبل على آهلتهم يضر
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  )94(َفَأقْـبَـُلوا ِإلَْيِه يَزِفُّوَن  

  .فأقبلوا إليه يـَْعُدون مسرعني غاضبني

  
  )96(َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن ) 95(قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن  

ا أنتم ا بأيديكم, فلقيهم إبراهيم بثبات قائال كيف تعبدون أصناًما تنحتو ون وترتك, وتصنعو
  وخلق عملكم؟, عبادة ربكم الذي خلقكم

  
َياناً َفأَْلُقوُه ِيف اجلَِْحيِم     )97(قَاُلوا ابـُْنوا َلُه بـُنـْ

  .مث ألقوه فيه, ابنوا له بنيانًا واملؤوه حطًبا: وقالوا) فلما قامت عليهم احلجة جلؤوا إىل القوة(

  
  )98(َفَأرَاُدوا ِبِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهْم اَألْسَفِلَني  

فجعلناهم املقهورين املغلوبني، وردَّ اهللا كيدهم يف حنورهم، , فأراد قوم إبراهيم به كيًدا إلهالكه
  .وجعل النار على إبراهيم برًدا وسالًما 

  
  )100(َربِّ َهْب ِيل ِمْن الصَّاِحلَِني ) 99(َوقَاَل ِإينِّ َذاِهٌب ِإَىل َريبِّ َسيَـْهِديِن  

فإنه سيدلين ; إىل ريب من بلد قومي إىل حيث أمتكن من عبادة ريبإين مهاجر : وقال إبراهيم
  .رب أعطين ولًدا صاحلًا. على اخلري يف ديين ودنياي

  
  )101(فـََبشَّْرنَاُه ِبُغالٍم َحِليٍم  
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  .وهو إمساعيل, يكون حليًما يف كربه: أي, وبشَّرناه بغالم حليم, فأجبنا له دعوته

  
ْعَي قَاَل يَا بـَُينَّ ِإينِّ أََرى ِيف اْلَمَناِم َأينِّ أَْذَحبَُك فَانظُْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّ  

  )102(افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمْن الصَّاِبرِيَن 

فما رأيك؟ , كإين أرى يف املنام أين أذحب: فلما َكِرب إمساعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه
أمض ما : معيًنا له على طاعة اهللا, بارًّا بوالده, فقال إمساعيل ُمْرضًيا ربه) ورؤيا األنبياء حق(

  .صابرًا طائًعا حمتسًبا -إن شاء اهللا-ستجدين , أمرك اهللا به ِمن ذحبي

  
  )103(فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبِني  

على  - وهو جانب اجلبهة-وألقى إبراهيم ابنه على جبينه , فلما استسلما ألمر اهللا وانقادا له
  .األرض؛ ليذحبه

  
ْقَت الرُّْؤيَا ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني ) 104(َونَاَديـَْناُه َأْن يَا ِإبـْرَاِهيُم     )105(َقْد َصدَّ

, به وَصدَّْقَت رؤياكقد فعلَت ما أُمرت , أن يا إبراهيم: ونادينا إبراهيم يف تلك احلالة العصيبة
فنخلِّصهم من الشدائد يف الدنيا , إنا كما جزيناك على تصديقك جنزي الذين أحسنوا مثلك

  .واآلخرة

  
  )106(ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبالُء اْلُمِبُني  

  .إن األمر بذبح ابنك هو االبتالء الشاق الذي أبان عن صدق إميانك

  
  )107(َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  
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  .فجعلنا بديال عنه كبًشا عظيًما, واستنقذنا إمساعيل

  
  )108(َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اآلِخرِيَن  

  .وأبقينا إلبراهيم ثناًء حسًنا يف األمم بعده

  
  )109(َسالٌم َعَلى ِإبـْرَاِهيَم  

  .ودعاٌء له بالسالمة من كل آفة, حتيٌة إلبراهيم من عند اهللا

  
  )110(ُمْحِسِنَني َكَذِلَك َجنْزِي الْ   

  .جنزي احملسنني من عبادنا, كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا

  
  )111(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنَني  

  .إنه من عبادنا املؤمنني الذين أعَطوا العبودية حقها

  
  )112(َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحَق نَِبّياً ِمْن الصَّاِحلَِني  

وطاعته , جزاء له على صربه ورضاه بأمر ربه; رنا إبراهيم بولده إسحاق نبيًّا من الصاحلنيوبشَّ 
  .له

  
  )113(َوبَارَْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُحمِْسٌن َوظَاِملٌ لِنَـْفِسِه ُمِبٌني  
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وَمن هو ظامل هلا ظلًما , فسهحمسن لن, وِمن ذريتهما من هو مطيع لربه. وأنزلنا عليهما الربكة
  .بيـًِّنا بكفره ومعصيته

  
َناُمهَا َوقـَْوَمُهَما ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ) 114(َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن     )115(َوَجنَّيـْ

وما كانوا فيه من , وجنينامها وقومهما من الغرق, ولقد مننَّا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة
  .عبودية وَمذلَّة

  
  )116(َوَنَصْرنَاُهْم َفَكانُوا ُهْم اْلَغالِِبَني  

  .فكانت هلم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله, ونصرناهم

  
َناُمهَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبَني   َوتـَرَْكَنا َعَلْيِهَما ) 118(َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم ) 117(َوآتـَيـْ

  )119(آلِخرِيَن ِيف ا

وهو اإلسالم دين اهللا , وهدينامها الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه, وآتينامها التوراة البينة
  .وأبقينا هلما ثناًء حسًنا وذكرًا مجيال فيمن بعدمها, الذي ابتعث به أنبياءه

  
ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا ) 121(َني ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسنِ ) 120(َسالٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن  

  )122(اْلُمْؤِمِنَني 

كما جزينامها اجلزاء , وثناٌء ودعاٌء هلما بالسالمة من كل آفة, حتيٌة ملوسى وهارون من عند اهللا
ما من عبادنا . احلسن جنزي احملسنني من عبادنا املخلصني لنا بالصدق واإلميان والعمل إ

  .الراسخني يف اإلميان
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أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن ) 124(ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأال تـَتـَُّقوَن ) 123(َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلَني  
  )126(اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ آبَاِئُكْم اَألوَِّلَني ) 125(َأْحَسَن اْخلَاِلِقَني 

اتقوا اهللا : إذ قال لقومه من بين إسرائيل, لةوإن عبدنا إلياس ملن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسا
وترتكون عبادة اهللا أحسن , كيف تعبدون صنًما, وال تشركوا معه غريه, وحده وخافوه

  وخلق آباءكم املاضني قبلكم؟, وهو ربكم الذي خلقكم, اخلالقني

  
بُوُه فَِإنـَُّهْم َلُمْحَضُروَن     )128(ِصَني ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخلَ ) 127(َفَكذَّ

إال عباد اهللا الذين , فليجمعنهم اهللا يوم القيامة للحساب والعقاب, فكذب قوم إلياس نبيهم
م ناجون من عذابه, أخلصوا دينهم هللا   .فإ

  
ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني ) 130(َسالٌم َعَلى ِإْل يَاِسَني ) 129(َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اآلِخرِيَن  
  )132(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنَني ) 131(

وكما جزينا إلياس . وثناٌء على إلياس, حتية من اهللا. وجعلنا إللياس ثناًء مجيال يف األمم بعده
إنه من عباد اهللا املؤمنني . جنزي احملسنني من عبادنا املؤمنني, اجلزاء احلسن على طاعته
  .املخلصني له العاملني بأوامره

  
َناُه َوَأْهَلُه َأْمجَِعَني ) 133(ِإنَّ ُلوطًا َلِمْن اْلُمْرَسِلَني وَ   ِإالَّ َعُجوزًا ِيف اْلَغاِبرِيَن ) 134(ِإْذ َجنَّيـْ
)135(  

إال , إذ جنيناه وأهله أمجعني من العذاب, فجعلناه من املرسلني, وإن عبدنا لوطًا اصطفيناه
  .وا من قومها لكفرهاهلكت مع الذين هلك, هي زوجته, عجوزًا َهرِمة
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  )136(ُمثَّ َدمَّْرنَا اآلَخرِيَن  

  .مث أهلكنا الباقني املكذبني من قومه

  
  )138(َوبِاللَّْيِل أََفال تـَْعِقُلوَن ) 137(َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحَني  

, الصباحلتمرون ىف أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت  -"مكة"يا أهل -وإنكم 
م؟, أفال تعقلون. ومترون عليها ليال   فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصا

  
  )140(ِإْذ أََبَق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ) 139(َوِإنَّ يُوُنَس َلِمْن اْلُمْرَسِلَني  

وركب , إذ هرب من بلده غاضًبا على قومه, وإن عبدنا يونس اصطفيناه وجعلناه من املرسلني
  .لوءة ركابًا وأمتعةسفينة مم

  
  )141(َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضَني  

ا األمواج العظيمة فكان , فاقرتع ركاب السفينة لتخفيف احلمولة خوف الغرق, وأحاطت 
  .يونس من املغلوبني

  
  )142(فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم  

  .الم آٍت مبا ُيالم عليهويونس عليه الس, فابتلعه احلوت, فأُلقي يف البحر

  
َعثُوَن ) 143(فـََلْوال أَنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحَني     )144(لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

وهو , وتسبيحه, فلوال ما تقدَّم له من كثرة العبادة والعمل الصاحل قبل وقوعه يف بطن احلوت
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، ملكث يف بطن أين كنت من الظاملني  ال اله اال أنت سبحانك: يف بطن احلوت بقوله
  .وصار له قربًا إىل يوم القيامة, احلوت

  
  )145(فـََنَبْذنَاُه بِاْلَعرَاِء َوُهَو َسِقيٌم  

وهو ضعيف , وألقيناه يف أرض خالية عارية من الشجر والبناء, فطرحناه من بطن احلوت
  .البدن

  
َنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطٍني     )146(َوأَنـَْبتـْ

ا, وأنبتنا عليه شجرة من الَقرْع تظلُّه   .وينتفع 

  
  )148(َفآَمُنوا َفَمتـَّْعَناُهْم ِإَىل ِحٍني ) 147(َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِماَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدوَن  

م إىل , فصدَّقوا وعملوا مبا جاء به, وأرسلناه إىل مائة ألف من قومه بل يزيدون فمتعناهم حبيا
  .لوغ آجاهلموقت ب

  
  )149(فَاْستَـْفِتِهْم أَِلَربَِّك اْلبَـَناُت َوَهلُْم اْلبَـُنوَن  

نَّ : قومك -أيها الرسول-فاسأل  وألنفسهم البنني , كيف جعلوا هللا البنات الاليت يكرهو
م؟   الذين يريدو

  
  )150(أَْم َخَلْقَنا اْلَمالِئَكَة ِإنَاثاً َوُهْم َشاِهُدوَن  

  وهم حاضرون؟, نا املالئكة إناثًاواسأهلم أَخَلقْ 
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  )152(َوَلَد اللَُّه َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن ) 151(َأال ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم لَيَـُقوُلوَن  

م قوهلم م لكاذبون, وَلد اهللا: وإنَّ ِمن كذ م يقولون ما ال يعلمون; وإ   .أل

  
  )153(أَاْصَطَفى اْلبَـَناِت َعَلى اْلَبِنَني  

  شيء خيتار اهللا البنات دون البنني؟ ألي

  
  )154(َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن  

وأنتم ال ترضون , أن يكون هللا البنات ولكم البنون -أيها القوم-بئس احلكم ما حتكمونه 
  .البنات ألنفسكم

  
  )155(أََفال َتذَكَُّروَن  

  . عن ذلك علوًّا كبريًاأفال تذكرون أنه ال جيوز وال ينبغي أن يكون له ولد؟ تعاىل اهللا

  
  )156(أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن ُمِبٌني  

  بل ألكم حجة بيِّنة على قولكم وافرتائكم؟

  
  )157(َفْأتُوا ِبِكَتاِبُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  

ا   إن كنتم صادقني يف قولكم؟, إن كانت لكم حجة يف كتاب من عند اهللا فأتوا 
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َنُه َوبَـ     )158(ْنيَ اْجلِنَِّة َنَسباً َوَلَقْد َعِلَمْت اْجلِنَُّة ِإنـَُّهْم َلُمْحَضُروَن َوَجَعُلوا بـَيـْ

ولقد علمت املالئكة أن املشركني حمضرون , وجعل املشركون بني اهللا واملالئكة قرابة ونسًبا
  .للعذاب يوم القيامة

  
  )159(ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن  

  .ليق به ممَّا يصفه به الكافرونتنزَّه اهللا عن كل ما ال ي

  
  )160(ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصَني  

  .لكن عباد اهللا املخلصني له يف عبادته ال يصفونه إال مبا يليق جبالله سبحانه

  
ِحيِم ِإالَّ َمْن ُهَو َصاِيل اجلَْ ) 162(َما أَنـُْتْم َعَلْيِه ِبَفاتِِنَني ) 161(فَِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن  
)163(  

ما أنتم مبضلِّني أحًدا إال َمن , وما تعبدون من دون اهللا من آهلة -أيها املشركون باهللا-فإنكم 
  .قدَّر اهللا عز وجل عليه أن َيْصَلى اجلحيم؛ لكفره وظلمه

  
ا لََنْحُن اْلُمَسبُِّحوَن َوِإنَّ ) 165(َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّوَن ) 164(َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم  
)166(  

وإنا لنحن الواقفون صفوفًا يف , وما منا أحٌد إال له مقام يف السماء معلوم: قالت املالئكة
  .وإنا لنحن املنزِّهون اهللا عن كل ما ال يليق به, عبادة اهللا وطاعته
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َلُكنَّا ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصَني ) 168(َألوَِّلَني َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ِذْكراً ِمْن ا) 167(َوِإْن َكانُوا لَيَـُقوُلوَن  
)169(  

لو جاءنا من الكتب واألنبياء ما جاء : -أيها الرسول-ليقولون قبل بعثتك " مكة"وإن كفار 
  .املخَلصني يف العبادة, لكنا عباد اهللا الصادقني يف اإلميان, األولني قبلنا

  
  )170(َن َفَكَفُروا ِبِه َفَسْوَف يـَْعَلُمو  

وهو حممد صلى , وأفضل الرسل, وأكمل الكتب, وعلم اآلخرين, فلما جاءهم ذكر األولني
  .فسوف يعلمون ما هلم من العذاب يف اآلخرة, كفروا به, اهللا عليه وسلم

  
َوِإنَّ ُجنَدنَا َهلُم ) 172(ِإنـَُّهْم َهلُْم اْلَمنُصوُروَن ) 171(َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتـَُنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني  

  )173(اْلَغالُِبوَن 

أن هلم النصرة على أعدائهم باحلجة , لعبادنا املرسلني - اليت ال مردَّ هلا-ولقد سبقت كلمتنا 
وأن جندنا اجملاهدين يف سبيلنا هلم الغالبون ألعدائهم يف كل مقام باعتبار العاقبة , والقوة
  .واملآل

  
ُهْم َحىتَّ حِ     )175(َوأَْبِصْرُهم َفَسْوَف يـُْبِصُروَن ) 174(نيٍ  فـَتَـَولَّ َعنـْ

, ومل يقبل احلق حىت تنقضي املدة اليت أمهلهم فيها, َعمَّن عاند - أيها الرسول- فأعرض 
م م من العذاب مبخالفتك؟ فسوف يرون , ويأيت أمر اهللا بعذا وأنظرهم وارتقب ماذا حيل 

م من عذاب اهللا   .ما حيل 
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  )177(فَِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمنَذرِيَن ) 176(ا َيْستَـْعِجُلوَن أَفَِبَعَذابِنَ  

م م يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا    .فبئس الصباح صباحهم, أفبنزول عذابنا 

  
ُهْم َحىتَّ ِحٍني     )179(َوأَْبِصْر َفَسْوَف يـُْبِصُروَن ) 178(َوتـََولَّ َعنـْ

م وأعرض م من العذاب , عنهم حىت يأذن اهللا بعذا وأنظرهم فسوف يرون ما حيل 
  .والنكال

  
  )180(ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ   

  .تنزَّه اهللا وتعاىل رب العزة عما يصفه هؤالء املفرتون عليه

  
  )181(َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلَني  

  .اؤه وأمانه جلميع املرسلنيوحتية اهللا الدائمة وثن

  
  )182(اْلَعاَلِمَني  َواحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ  

  .فهو املستحق لذلك وحده ال شريك له, واحلمد هللا رب العاملني يف األوىل واآلخرة

  
   

  سورة ص -38
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  )2(َبْل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِعزٍَّة َوِشَقاٍق ) 1(ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر 

  . بق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرةس) ص ( 

ولكــن الكــافرين . يقســم اهللا ســبحانه بــالقرآن املشــتمل علــى تــذكري النــاس مبــا هــم عنــه غــافلون
  .متكربون على احلق خمالفون له

  
  )3(َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن فـََناَدْوا َوالَت ِحَني َمَناٍص   

, األمم أهلكناها قبل هؤالء املشركني، فاستغاثوا حني جـاءهم العـذاب ونـادوا بالتوبـةكثريًا من 
م, وليس الوقت وقت قَبول توبة   .وال وقت فرار وخالص مما أصا

  
ُهْم َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب    َأَجَعَل اآلِهلََة ِإَهلاً ) 4(َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ

  )5(َواِحداً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب 

, وعِجـــب هـــؤالء الكفـــار ِمـــن بعـــث اهللا إلـــيهم بشـــرا مـــنهم؛ ليـــدعوهم إىل اهللا وخيـــوَّفهم عذابـــه
ســاحر لقومــه، كيــف يصــريِّ اآلهلــة الكثــرية إهلـًـا , إنــه لــيس رســوال بــل هــو كــاذب يف قولــه: وقــالوا

  .ء عجيبواحًدا؟ إنَّ هذا الذي جاء به ودعا إليه َلشي

  
ُهْم َأْن اْمُشوا َواْصِربُوا َعَلى آِهلَِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء يـُرَاُد   ََذا ِيف ) 6(َوانطََلَق اْلَمأل ِمنـْ ْعَنا ِ َما مسَِ

  )7(اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتالٌق 

شـرك والصـرب علـى تعـدد وانطلق رؤساء القوم وكرباؤهم حيرِّضون قـومهم علـى االسـتمرار علـى ال
مـا مسعنـا , ويقولون إن ما جاء به هذا الرسول شـيء مـدبَّر يقصـد منـه الرئاسـة والسـيادة, اآلهلة

  .مبا يدعو إليه يف دين آبائنا من قريش، وال يف النصرانية، ما هذا إال كذب وافرتاء
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  )8(ِذْكرِي َبْل َلمَّا َيُذوقُوا َعَذاِب  أَُؤنزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ ِمنْ  

 -أيهـا الرسـول-أُخص حممد بنـزول القـرآن عليـه مـن دوننـا؟ بـل هـم يف ريـب مـن وحيـي إليـك 
ـم مل يـذوقوا عـذاب اهللا، فلـو ذاقـوا عذابـه ملـا جتـرؤوا علـى مـا  وإرسايل لـك، بـل قـالوا ذلـك؛ أل

  .قالوا

  
  )9(َك اْلَعزِيِز اْلَوهَّاِب أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َرْمحَِة َربِّ  

الوهــاب مــا يشــاء مــن رزقــه وفضــله ملــن , أم هــم ميلكــون خــزائن فضــل ربــك العزيــز يف ســلطانه
  يشاء من خلقه؟

  
نَـُهَما فـَْليَـْرتـَُقوا ِيف اَألْسَباِب  أَْم َهلُْم ُمْلُك السََّمَواتِ     )10(َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

األرض ومــا بينهمــا، فيـُْعطــوا وَميْنعــوا؟ فليأخــذوا باألســباب أم هلــؤالء املشــركني ُمْلــك الســموات و 
  .حىت حيكموا مبا يريدون من عطاء ومنع, املوصلة هلم إىل السماء

  
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اَألْوتَاِد ) 11(ُجنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمْن اَألْحزَاِب   َبْت قـَبـْ َكذَّ
ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسَل ) 13(َوقـَْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب األَْيَكِة أُْولَِئَك اَألْحزَاُب َوَمثُوُد ) 12(

  )14(َفَحقَّ ِعَقاِب 

هؤالء اجلند املكذِّبون جند مهزومون، كما ُهزم غريهم من األحزاب قبلهم، كـذَّبت قـبلهم قـوم 
لــوط وأصــحاب األشــجار والبســاتني ومثــود وقــوم , نــوح وعــاد وفرعــون صــاحب القــوة العظيمــة

إْن كلٌّ ِمن . أولئك األمم الذين حتزَّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. وهم قوم شعيب
م عقابه, فاستحقوا عذاب اهللا, هؤالء إال كذَّب الرسل   .وحلَّ 
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  )15(َوَما يَنظُُر َهُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما َهلَا ِمْن فـََواٍق  

إال نفخة واحدة مـا هلـا , وما ينتظر هؤالء املشركون حللول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم
  .من رجوع

  
  )16(َوقَاُلوا َربـََّنا َعجِّْل لََنا ِقطََّنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْساِب  

  .موكان هذا استهزاًء منه, ربنا عجِّل لنا نصيبنا من العذاب يف الدينا قبل يوم القيامة: وقالوا

  
  )17(اْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا األَْيِد ِإنَُّه أَوَّاٌب  

على ما يقولونه ممـا تكـره، واذكـر عبـدنا داود صـاحب القـوة علـى أعـداء  -أيها الرسول-اصرب 
ية للرســول ويف هــذا تســل. (إنــه تــوَّاب كثــري الرجــوع إىل مــا يرضــي اهللا, اهللا والصــرب علــى طاعتــه
  ).صلى اهللا عليه وسلم

  
ْرنَا اْجلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواِإلْشرَاِق   َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه أَوَّاٌب ) 18(ِإنَّا َسخَّ   )19(َوالطَّيـْ

إنــا ســخَّرنا اجلبــال مــع داود يســبِّحن بتســبيحه أول النهــار وآخــره، وســخرنا الطــري معــه جمموعــة 
  .تطيع تبًعا لهتسبِّح، و 

  
َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب     )20(َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتـَيـْ

  .والفصل يف الكالم واحلكم, وآتيناه النبوة, وقوَّينا له ملكه باهليبة والقوة والنصر

  
ُهْم قَاُلوا ال ِإْذ َدَخُلوا َعلَ ) 21(َوَهْل أَتَاَك نـََبُأ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَراَب   ى َداُووَد فـََفزَِع ِمنـْ
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نَـَنا بِاحلَْقِّ َوال ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإَىل َسَواِء  َختَْف َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض فَاْحُكْم بـَيـْ
  )22(الصِّرَاِط 

, خـــرب املتخاِصـــَمني اللـــَذين تســـوَّرا علـــى داود يف مكـــان عبادتـــه -أيهـــا الرســـول-وهـــل جـــاءك 
ال َختَْف، فـنحن خصـمان ظلـم أحـدنا اآلخـر، فـاقض بيننـا : تاع من دخوهلما عليه؟ قالوا لهفار 

  .وأرِشدنا إىل سواء السبيل, بالعدل، وال َجتُْر علينا يف احلكم

  
 اخلِْطَاِب ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َوِيلَ نـَْعَجٌة َواِحَدٌة فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّين ِيف  
)23(  

, ولـــيس عنـــدي إال نعجـــة واحـــدة, إن هـــذا أخـــي لـــه تســـع وتســـعون مـــن النعـــاج: قـــال أحـــدمها
  .وغلبين حبجته, أعطنيها: فطمع فيها، وقال

  
بـَْعٍض قَاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نَِعاِجِه َوِإنَّ َكِثرياً ِمْن اْخلَُلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى  

َا فـَتَـنَّاُه فَاْستَـْغَفَر َربَّ  ُه َوَخرَّ رَاِكعاً ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوقَِليٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَمنَّ
  )24(َوأَنَاَب 

وإن كثـريًا مـن الشـركاء ليعتـدي , لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضـم نعجتـك إىل نعاجـه: قال داود
فـال , بعـض، ويظلمـه بأخـذ حقـه وعـدم إنصـافه ِمـن نفسـه إال املـؤمنني الصـاحلني بعضهم علـى

ــذه اخلصــومة. يبغــي بعضــهم علــى بعــض، وهــم قليــل , فاســتغفر ربـــه, وأيقــن داود أننــا فتنَّــاه 
  .وسجد تقربًا هللا، ورجع إليه وتاب

  
  )25( فـََغَفْرنَا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآبٍ  

  .وأعددنا له حسن املصري يف اآلخرة, فغفرنا له ذلك، وجعلناه من املقرَّبني عندنا
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َك َعْن يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اَألْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوال تـَتَِّبْع اْهلََوى فـَُيِضلَّ  

  )26(وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّ 

فـاحكم بـني النـاس بالعـدل واإلنصـاف، وال , يا داود إنا استخلفناك يف األرض وملَّكنـاك فيهـا
إن الـذين َيِضـلُّون عـن سـبيل اهللا , تتبع اهلوى يف األحكام، فُيضلك ذلـك عـن ديـن اهللا وشـرعه

ويف هـذا توصـية لـوالة األمـر أن . م عذاب ألـيم يف النـار ؛ بغفلـتهم عـن يـوم اجلـزاء واحلسـابهل
  .وال يعدلوا عنه، فيضلوا عن سبيله, حيكموا باحلق املنزل من اهللا، تبارك وتعاىل

  
نَـُهَما بَاِطًال َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفرُ   وا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  )27(النَّاِر 

وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما عبثًـا وهلـًوا، ذلـك ظـنُّ الـذين كفـروا، فويـل هلـم مـن النـار 
  .وكفرهم باهللا, يوم القيامة؛ لظنهم الباطل

  
ِيف اَألْرِض أَْم َجنَْعُل اْلُمتَِّقَني َكاْلُفجَّاِر  أَْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاْلُمْفِسِدينَ  
)28(  

أم جنعــل أهــل التقــوى املــؤمنني  , أجنعــل الــذين آمنــوا وعملــوا الصــاحلات كاملفســدين يف األرض
فـال يسـتوون عنـد , كأصحاب الفجور الكـافرين؟ هـذه التسـوية غـري الئقـة حبكمـة اهللا وُحْكمـه

  .قياء، ويعاقب املفسدين األشقاءاهللا، بل يثيب اهللا املؤمنني األت

  
َر أُْوُلوا األَْلَباِب    بـَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ   )29(ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

ويعملــوا , كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارك؛ ليتفكــروا يف آياتــه  -أيهــا الرســول-هــذا املــوحى بــه إليــك 
  .العقول السليمة ما كلفهم اهللا به وليتذكر أصحاب, داياته ودالالته
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َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب     )30(َوَوَهبـْ

إنـه كـان كثـري , نِْعم العبد سـليمان, وأقررنا به عينه, فأنعمنا به عليه, ووهبنا لداود ابنه سليمان
  .الرجوع إىل اهللا واإلنابة إليه

  
  )31(بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْجلَِياُد  ِإْذ ُعِرَض َعَلْيهِ  

اذكر حني ُعِرضت عليه عصرًا اخليول األصيلة السريعة، تقف على ثالث قـوائم وترفـع الرابعـة؛ 
  .فما زالت تُعرض عليه حىت غابت الشمس, لنجابتها وخفتها

  
ُردُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق ) 32(اَرْت بِاحلَِْجاِب فـََقاَل ِإينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخلَْْريِ َعْن ِذْكِر َريبِّ َحىتَّ تـَوَ  

  )33(َمْسحاً بِالسُّوِق َواَألْعَناِق 

ُردُّوا علــيَّ اخليــل , إنــين آثــرت حــب املــال عــن ذكــر ريب حــىت غابــت الشــمس عــن عينيــه: فقــال
  .اليت ُعرضت من قبل، فشرع ميسح سوقها وأعناقها

  
َقاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ) 34(َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسدًا ُمثَّ أَنَاَب َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيْـ  

ْرنَا َلُه الرِّيَح َجتْرِي بَِأْمرِِه ُرَخاًء ) 35(ُمْلكًا ال يـَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب  َفَسخَّ
  )36(َحْيُث َأَصاَب 

, ُولِــد لــه حــني أقســم ليطــوفنَّ علــى نســائه, قينــا علــى كرســيه شــق َوَلــدولقــد ابتلينــا ســليمان وأل
إن شـــاء اهللا، فطـــاف علـــيهن مجيًعـــا، فلـــم : ومل يقـــل, وكلهـــن تـــأيت بفـــارس جياهـــد يف ســـبيل اهللا

رب : مث رجـــع ســـيمان إىل ربـــه وتـــاب، قـــال, حتمـــل مـــنهن إال امـــرأة واحـــدة جـــاءت بشـــق ولـــد
 -ًصــا ال يكــون مثلــه ألحــد مــن البشــر بعــدي، إنــكوأعطــين ملًكــا عظيًمــا خا, اغفــر يل ذنــيب
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ا , فاستجبنا له. كثري اجلود والعطاء  -سبحانك ـا وشـد وذللنا الريح جتـري بـأمره طيِّعـة مـع قو
  .حيث أراد

  
ُنْن أَْو َهَذا َعطَاُؤنَا فَامْ ) 38(َوآَخرِيَن ُمَقرَِّنَني ِيف اَألْصَفاِد ) 37(َوالشََّياِطَني ُكلَّ بـَنَّاٍء َوَغوَّاٍص  

  )39(أَْمِسْك ِبَغْريِ ِحَساٍب 

, فمـنهم البنـاؤون والغوَّاصـون يف البحـار، وآخـرون: وسخَّرنا له الشياطني يسـتعملهم يف أعمالـه
ْلـك العظـيم والتسـخري اخلـاص عطاؤنـا لـك . موثوقـون يف األغـالل, وهم مردة الشـياطني

ُ
هـذا امل

  .ب عليكال حسا, فأعط َمن شئت وامنع َمن شئت, يا سليمان

  
  )40(َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآٍب  

  .وإن لسليمان عندنا يف الدار اآلخرة َلقربًة وحسن مرجع

  
  )41(َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينِّ َمسَِّين الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب  

دعا ربه أن الشيطان تسبب يل بتعـب ومشـقة، وأمل عبدنا أيوب، حني  -أيها الرسول-واذكر 
  .يف جسدي ومايل وأهلي

  
  )42(ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد َوَشرَاٌب  

واغتِسْل فيـذهب عنـك , اضرب برجلك األرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منه: فقلنا له
  .الضر واألذى

  
َنا َلُه َأْهَلُه َوِمثْـَلهُ     )43(ْم َمَعُهْم َرْمحًَة ِمنَّا َوِذْكَرى ُألْوِيل األَْلَباِب َوَوَهبـْ



www.islamguiden.com 

 979

كــل , وزدنــاه مــثلهم بنــني وحفــدة, فكشــفنا عنــه ضــره وأكرمنــاه ووهبنــا لــه أهلــه مــن زوجــة وولــد
ذلك رمحة منَّا به وإكراًما له على صربه، وعربة وذكرى ألصحاب العقول السـليمة؛ ليعلمـوا أن 

  .لضرعاقبة الصرب الفرج وكشف ا

  
  )44(َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثاً فَاْضِرْب ِبِه َوال َحتَْنْث ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبراً نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاٌب  

ــا زوجــك إبــرارًا بيمينــك، فــال حتنــث؛ إذ أقســم : وقلنــا لــه خــذ بيــدك ُحزمــة مشــاريخ، فاضــرب 
ليها من أمـر يسـري أثنـاء مرضـه، وكانـت امـرأة ليضربنَّها مائة جلدة إذا شفاه اهللا، لـمَّا غضب ع

ذه الفتوى إنا وجدنا أيوب صابرًا على البالء، نِعم العبد هـو، إنـه . صاحلة، فرمحها اهللا ورمحه 
  .رجَّاع إىل طاعة اهللا

  
  )45(َواذُْكْر ِعَباَدنَا إبـْرَاِهيَم َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب أُْوِيل األَْيِدي َواألَْبَصاِر  

م أصــحاب قــوة يف : عبادنــا وأنبياءنــا -أيهــا الرســول-واذكــر  إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب؛ فــإ
  .وبصرية يف دينه, طاعة اهللا

  
اِر     )47(َوِإنـَُّهْم ِعْنَدنَا َلِمْن اْلُمْصَطَفْنيَ اَألْخَياِر ) 46(ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِخبَاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ

م، فعملــــوا هلــــا حيــــث جعلنــــا , إنــــا خصصــــناهم خباصــــة عظيمــــة ذكــــرى الــــدار اآلخــــرة يف قلــــو
ــــا, ودعــــوا النــــاس إليهــــا, بطاعتنــــا ــــروهم  ــــا. وذكَّ ــــذين اخرتنــــاهم لطاعتن ــــدنا ملــــن ال ــــم عن , وإ

  .واصطفيناهم لرسالتنا

  
  )48(َواذُْكْر ِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ ِمْن اَألْخَياِر  
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إن كــال مــنهم ; واليســع، وذا الكفــل، بأحســن الــذكر, مساعيــلإ: عبادنــا -أيهــا الرســول-واذكــر 
  .واختار هلم أكمل األحوال والصفات, من األخيار الذين اختارهم اهللا من اخللق

  
ُمتَِّكِئَني ) 50(َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َهلُْم األَبـَْواُب ) 49(َهَذا ِذْكٌر َوِإنَّ لِْلُمتَِّقَني حلَُْسَن َمآٍب  

  )51(ْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشرَاٍب ِفيَها يَ 

وإن ألهــل تقــوى اهللا وطاعتــه َحلســَن . ولقومــك -أيهــا الرســول-هــذا القــرآن ِذْكــر وشــرف لــك 
ا يطلبـون , متكئني فيها علـى األرائـك املزيَّنـات, مصري عندنا يف جنات إقامة، مفتَّحة هلم أبوا

  .وتلذه أعينهم, ة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهمما يشتهون من أنواع الفواكه الكثري 

  
  )52(َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَتْـرَاٌب  

  .وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات يف السن

  
  )54(ِإنَّ َهَذا َلرِْزقـَُنا َما َلُه ِمْن نـََفاٍد ) 53(َهَذا َما تُوَعُدوَن لِيَـْوِم احلَِْساِب  

إنــه َلرزقنــا لكــم، لــيس لــه فنــاء وال , يــوم القيامــة -أيهــا املتقــون -هــذا النعــيم هــو مــا توعــدون بــه
  .انقطاع

  
  )56(َجَهنََّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلِمَهاُد ) 55(َهَذا َوِإنَّ لِلطَّاِغَني َلَشرَّ َمآٍب  

عاصــي، فلهــم شــر مرجــع وأمــا املتجــاوزون احلــدَّ يف الكفــر وامل. هــذا الــذي ســبق وصــفه للمتقــني
  .فبئس الفراش فراشهم, تغمرهم من مجيع جوانبهم, وهو النار يُعذَّبون فيها, ومصري

  
يٌم َوَغسَّاٌق     )58(َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج ) 57(َهَذا فـَْلَيُذوُقوُه محَِ
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اب وهلـم عـذ, وصـديد سـائل مـن أجسـاد أهـل النـار فليشـربوه, هذا العـذاب مـاء شـديد احلـرارة
  .آخر من هذا القبيل أصناف وألوان

  
ِِْم ِإنـَُّهْم َصاُلوا النَّاِر     )59(َهَذا فـَْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم ال َمْرَحباً 

هـذه مجاعـة مـن : ويقـول بعضـهم لـبعض, وعند توارد الطاغني علـى النـار َيْشـتم بعضـهم بعًضـا
م، وال اتسـع: فيجيبون, أهل النار داخلة معكم ـم مقاسـون , ت منـازهلم يف النـارال مرحًبا  إ
  .حرَّ النار كما قاسيناها

  
ْمُتُموُه لََنا فَِبْئَس اْلَقرَاُر     )60(قَاُلوا َبْل أَنـُْتْم ال َمْرَحباً ِبُكْم أَنـُْتْم َقدَّ

بـل أنـتم ال مرحبًـا بكـم؛ ألنكـم قـدَّمتم لنـا سـكىن النـار إلضـاللكم : قال فوج األتباع للطـاغني
  .فبئس دار االستقرار جهنم ,لنا يف الدنيا

  
َم لََنا َهَذا َفزِْدُه َعَذاباً ِضْعفاً ِيف النَّاِر     )61(قَاُلوا َربـََّنا َمْن َقدَّ

  .ربنا َمن أضلَّنا يف الدنيا عن اهلدى فضاِعف عذابه يف النار: قال فوج األتباع

  
ُهْم ِمْن األَ   ُهْم ) 62(ْشرَاِر َوقَاُلوا َما لََنا ال نـََرى رَِجاًال ُكنَّا نـَُعدُّ أَاختََّْذنَاُهْم ِسْخرِيًّا أَْم زَاَغْت َعنـْ

  )63(األَْبَصاُر 

ما بالنا ال نرى معنا يف النار رجاال كنا نعدهم يف الدنيا من األشرار : وقال الطاغون
م خطأ م معنا يف النار, األشقياء؟ هل حتقرينا هلم واستهزاؤنا  لكن مل تقع عليهم , أو أ

  ؟األبصار
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  )64(ِإنَّ َذِلَك حلََقٌّ َختَاُصُم َأْهِل النَّاِر  

  .إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم حق واقع ال مرية فيه

  
اُر   َا أَنَا ُمنِذٌر َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّ   )65(ُقْل ِإمنَّ

بسبب كفركم ; أن حيل بكمإمنا أنا منذر لكم من عذاب اهللا : لقومك - أيها الرسول-قل 
, فهو املتفرُد بعظمته وأمسائه وصفاته وأفعاله, ليس هناك إله مستحق للعبادة إال اهللا وحده, به

اُر الذي قهر كل شيء وغلبه   .القهَّ

  
نَـُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر  َربُّ السََّمَواتِ     )66(َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

الغفار لذنوب َمن تاب وأناب إىل , لعزيز يف انتقامهمالك السموات واألرض وما بينهما ا
  .مرضاته

  
  )68(أَنـُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضوَن ) 67(ُقْل ُهَو نـََبأٌ َعِظيٌم  

ال , أنتم عنه غافلون منصرفون. إن هذا القرآن خرب عظيم النفع: لقومك - أيها الرسول- قل 
  .تعملون به

  
  )69(ْعَلى ِإْذ َخيَْتِصُموَن َما َكاَن ِيل ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمٍإل األَ  

  .لوال تعليم اهللا إياي، وإحياؤه إيلَّ , ليس يل علم باختصام مالئكة السماء يف شأن خلق آدم

  
َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبٌني     )70(ِإْن يُوَحى ِإَيلَّ ِإالَّ أَمنَّ
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  .مبنيِّ لكم شرعهما يوحي اهللا إيلَّ ِمن ِعْلم ما ال علم يل به إال ألين نذير لكم من عذابه، 

  
فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ) 71(ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطٍني  

  )72(فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن 

فإذا سوَّيت . إين خالق بشرًا من طني: حني قال ربك للمالئكة:  -أيها الرسول-اذكر هلم 
ال , فاسجدوا له سجود حتية وإكرام, ه وخلقه ونفخت فيه الروح، فدبت فيه احلياةجسد

وقد حرَّم اهللا يف شريعة اإلسالم . سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة ال تكون إال هللا وحده
  .السجود للتحية

  
  )74(اَن ِمْن اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر وَكَ ) 73(َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن  

فإنه مل يسجد أنـََفًة وتكربًا، وكان ; فسجد املالئكة كلهم أمجعون طاعة وامتثاال غري إبليس
  .من الكافرين يف علم اهللا تعاىل

  
  )75(اِلَني قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ أَاْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلعَ  

ما الذي منعك من السجود ملن أكرمُته فخلقُته بيديَّ؟ أستكربت على : قال اهللا إلبليس
على , آدم، أم كنت من املتكربين على ربك؟ ويف اآلية إثبات صفة اليدين هللا تبارك وتعاىل

  .الوجه الالئق به سبحانه

  
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخلَ     )76(ْقَتُه ِمْن ِطٍني قَاَل أَنَا َخيـْ

حيث خلقتين من ناٍر، وخلقته من , مل أسجد له؛ ألنين أفضل منه: قال إبليس معارًضا لربه
  ).والنار خري من الطني. (طني
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َها فَِإنََّك َرِجيٌم   يِن ) 77(قَاَل فَاْخرُْج ِمنـْ   )78(َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإَىل يـَْوِم الدِّ

وإن عليك طردي , ن اجلنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعونفاخرج م: قال اهللا له
  .وإبعادي إىل يوم القيامة

  
َعثُوَن     )79(قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

لكين إىل حني تَبعث اخللق من قبورهم: قال إبليس   .ربِّ فأخِّر أجلي، وال 

  
  )81(ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ِإَىل يَـ ) 80(قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمنَظرِيَن  

وهو يوم النفخة األوىل عندما متوت , فإنك من املؤخَّرين إىل يوم الوقت املعلوم: قال اهللا له
  .اخلالئق

  
ُهْم اْلُمْخَلِصَني ) 82(قَاَل فَِبِعزَِّتَك ألْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني     )83(ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

إال َمن أخلصَته منهم , وعظمتك ألضلنَّ بين آدم أمجعني - يا رب - فبعزتك: قال إبليس
  .فلم جتعل يل عليهم سبيال, لعبادتك، وعصمَته من إضاليل

  
ُهْم َأْمجَِعَني ) 84(قَاَل فَاحلَْقُّ َواحلَْقَّ أَُقوُل     )85(َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمنـْ

ألمالن جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بين , إال احلقفاحلقُّ مين، وال أقول : قال اهللا
  .آدم أمجعني
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  )86(ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمَتَكلِِّفَني  

ال أطلب منكم أجًرا أو جزاًء على دعوتكم : هلؤالء املشركني من قومك - أيها الرسول-قل 
  .بل أتبع ما يوحى إيلَّ، وال أتكلف خترًُّصا وافرتاءً , ا ليس يلوال أدَّعي أمرً , وهدايتكم

  
  )87(ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمَني  

ما هذا القرآن إال تذكري للعاملني من اجلن واإلنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصاحل دينهم 
  .ودنياهم

  
  )88(َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبَأُه بـَْعَد ِحٍني  

خرب هذا القرآن وصدقه، حني يـَْغلب اإلسالم، ويدخل الناس فيه  - أيها املشركون -ولتعلمن
  .وتنقطع عنكم األسباب, وكذلك حني يقع عليكم العذاب, أفواًجا

  
  

  سورة الزمر -39

  
  )1(تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمْن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيِم 

  .احلكيم يف تدبريه وأحكامه, نتقامهتنزيل القرآن إمنا هو من اهللا العزيز يف قدرته وا

  
يَن     )2(ِإنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ فَاْعُبْد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّ

وأخلص له مجيع , فاعبد اهللا وحده, القرآن يأمر باحلق والعدل - أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 
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  .دينك

  
يُن اْخلَالِ   ُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَا ِإَىل اللَِّه زُْلَفى ِإنَّ َأال لِلَِّه الدِّ

نَـُهْم ِيف َما ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر    )3(اللََّه َحيُْكُم بـَيـْ

والذين أشركوا مع اهللا غريه واختذوا من دونه , التامة الساملة من الشركأال هللا وحده الطاعة 
فكفروا , وتقربنا عنده منزلة, ما نعبد تلك اآلهلة مع اهللا إال لتشفع لنا عند اهللا: قالوا, أولياء

إن اهللا يفصل بني املؤمنني املخلصني واملشركني مع , بذلك؛ ألن العبادة والشفاعة هللا وحده
ماهللا غريه  إن اهللا ال يوفق . فيجازي كال مبا يستحق, يوم القيامة فيما خيتلفون فيه من عباد

  .َكفَّار بآياته وحججه, للهداية إىل الصراط املستقيم من هو مفٍرت على اهللا

  
اُر َلْو أَرَاَد اللَُّه َأْن يـَتَِّخَذ َوَلداً الْصَطَفى ِممَّا َخيُْلُق َما َيَشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اللَّ     )4(ُه اْلَواِحُد اْلَقهَّ

تنزَّه اهللا وتقدَّس عن أن يكون له , لو أراد اهللا أن يتخذ ولًدا الختار من خملوقاته ما يشاء
فكل شيء له متذلل , القهَّار الذي قهر خلقه بقدرته, الفرد الصمد, فإنه الواحد األحد, ولد

  .خاضع

  
َر َواَألْرَض بِاحلَْقِّ يُ  َخَلَق السََّمَواتِ   َكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النـََّهاِر َوُيَكوُِّر النـََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخَّ

  )5(الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي َألَجٍل ُمَسمًّى َأال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر 

 وجييء بالنهار, جييء بالليل ويذهب بالنهار, خلق اهللا السموات واألرض وما فيهما باحلق
كل منهما جيري يف مداره إىل , وذلَّل الشمس والقمر بانتظام ملنافع العباد, ويذهب بالليل

ذه النعم هو العزيز , أال إن اهللا الذي فعل هذه األفعال. حني قيام الساعة وأنعم على خلقه 
  .الغفار لذنوب عباده التائبني, على خلقه
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َها َزْوَجَها َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمْن األَنـَْعاِم َمثَانَِيَة أَْزَواٍج َخيُْلُقُكْم َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة ُمثَّ َجعَ   َل ِمنـْ
 ِإالَّ ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بـَْعِد َخْلٍق ِيف ظُُلَماٍت َثالٍث َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال ِإَلهَ 

  )6(ُهَو َفَأىنَّ ُتْصَرفُوَن 

وخلــق لكــم مــن األنعــام مثانيــة أنــواع , وخلــق منــه زوجــه, مــن آدم -أيهــا النــاس -لقكــم ربكــمخ
ا وأنثــى مــن اإلبــل والبقــر والضــأن واملعــز، خيلقكــم يف بطــون أمهــاتكم طــورًا بعــد طــور مــن  ً ذكــر

ِشيَمة, والرحم, اخللق يف ظلمات البطن
َ
ربكـم املتفـرد , ذلكم اهللا الذي خلق هذه األشياء, وامل

فكيــف تعــدلون عــن عبادتــه إىل عبــادة غــريه , ك املتوحــد باأللوهيــة املســتحق للعبــادة وحــدهبامللــ
  ِمن خلقه؟

  
زُِر َوازِرٌَة ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْنُكْم َوال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُه َلُكْم َوال تَ  

  )7( َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل 

لـيس حباجـة , فإنـه غـينٌّ عـنكم, ومل تتبعـوا رسـله, بـربكم ومل تؤمنـوا بـه -أيها النـاس -إن تكفروا
وإمنا يرضى هلم شكر نعمـه , بهوال يأمرهم , وال يرضى لعباده الكفر, وأنتم الفقراء إليه, إليكم
وحياسـبكم , فيخربكم بعملكـم, مث إىل ربكم مصريكم, وال حتمل نفس إمث نفس أخرى. عليهم
  .إنه عليم بأسرار النفوس وما ختفي الصدور. عليه

  
َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو ِإلَْيِه ِمْن  َوِإَذا َمسَّ اِإلْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًا ِإلَْيِه ُمثَّ ِإَذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنهُ  

  )8( قـَْبُل َوَجَعَل لِلَِّه أَْنَداداً لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتَّْع ِبُكْفرَِك قَِليًال ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ 

مث إذا أجابـه وكشـف , فاسـتغاث بـه ودعـاه, وإذا أصاب اإلنساَن بالٌء وشدة ومرض َتذكَّر ربـه
وأشرك معه غـريه؛ لُيضـل غـريه عـن , نسي دعاءه لربه عند حاجته إليه, ومنحه نَِعمه, نه ضرَّهع

متتــع بكفــرك قلــيال حــىت موتــك وانتهــاء : متوعــًدا -أيهــا الرســول-قــل لــه , اإلميــان بــاهللا وطاعتــه
  .إنك من أهل النار املخلَّدين فيها, أجلك
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ًا َوقَاِئمًا َحيَْذُر اآلِخَرَة َويـَْرُجو َرْمحََة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجد 

ُر أُْوُلوا األَْلَباِب  َا يـََتذَكَّ   )9(يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

قيـام يقضي ساعات الليل يف ال, أم من هو عابد لربه طائع له, أهذا الكافر املتمتع بكفره خري
هـل يسـتوي الـذين : -أيها الرسـول-ويأُمل رمحة ربه؟ قل , خياف عذاب اآلخرة, والسجود هللا

ـم وديـنهم احلـق والـذين ال يعلمـون شـيًئا مـن ذلـك؟ ال يسـتوون إمنـا يتـذكر ويعـرف . يعلمون ر
  .الفرق أصحاب العقول السليمة

  
َا ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َربَُّكْم لِلَّ   نـَْيا َحَسَنٌة َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعٌة ِإمنَّ ِذيَن َأْحَسُنوا ِيف َهِذِه الدُّ

  )10(يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحَساٍب 

للـذين . اتقـوا ربكـم بطاعتـه واجتنـاب معصـيته: لعبـادي املـؤمنني بـاهللا ورسـوله -أيها النيب-قل 
م وطاعته حسنة يف اآلخرةأحسنوا يف هذه الدينا بعبادة  وحسنة يف الدنيا مـن , وهي اجلنة, ر
, فهـــاِجروا فيهـــا إىل حيـــث تعبـــدون ربكـــم, وأرض اهللا واســـعة. صـــحة ورزق ونصـــر وغـــري ذلـــك
ـــنكم م يف اآلخـــرة بغـــري حـــّد وال عـــّد وال . وتتمكنـــون مـــن إقامـــة دي إمنـــا يُعَطـــى الصـــابرون ثـــوا

  .ممقدار، وهذا تعظيم جلزاء الصابرين وثوا

  
يَن     )12(َوأُِمْرُت َألْن َأُكوَن أَوََّل اْلُمْسِلِمَني ) 11(ُقْل ِإينِّ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّ

, إن اهللا أمــرين ومــن تبعــين بــإخالص العبــادة لــه وحــده دون ســواه: للنــاس -أيهــا الرســول-قــل 
وبـرئ ِمـن  , وأخلص له العبـادة, بالتوحيد فخضع له, وأمرين بأن أكون أول من أسلم من أميت

  .كل ما دونه من اآلهلة

  
  )13(ُقْل ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم  
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إين أخـاف إن عصـيت ريب فيمـا أمـرين بـه مـن عبادتـه واإلخـالص : للنـاس -أيهـا الرسـول-قل 
  .هولهذلك اليوم الذي يعظم , يف طاعته عذاب يوم القيامة

  
فَاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنَّ اْخلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا ) 14(ُقْل اللََّه َأْعُبُد ُخمِْلصاً َلُه ِديِين  

  )15(أَنـُْفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُهَو اْخلُْسَراُن اْلُمِبُني 

فاعبــدوا , عبــد اهللا وحــده ال شــريك لــه خملًصــا لــه عبــاديت وطــاعيتإين أ:  -أيهــا الرســول-قــل 
, مــا شــئتم مــن دون اهللا مــن األوثــان واألصــنام وغــري ذلــك مــن خملوقاتــه -أيهــا املشــركون -أنــتم

ديــد ووعيــد ملــن عبــد غــري اهللا. فــال يضــرين ذلــك شــيًئا أيهــا -قــل . وأشــرك معــه غــريه, وهــذا 
وذلـــك , ين خســـروا أنفســـهم وأهلـــيهم يـــوم القيامـــةهـــم الـــذ -حًقـــا -إن اخلاســـرين: -الرســـول

أال إن خسران هؤالء املشركني أنفسهم وأهلـيهم يـوم . بإغوائهم يف الدنيا وإضالهلم عن اإلميان
  .القيامة هو اخلسران البنيِّ الواضح

  
ُه ِبِه ِعَباَدُه يَا ِعَباِد فَاتـَُّقوِن َهلُْم ِمْن فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمْن النَّاِر َوِمْن َحتِْتِهْم ظَُلٌل َذِلَك ُخيَوُِّف اللَّ  
)16(  

أولئـــك اخلاســـرون هلـــم يـــوم القيامـــة يف جهـــنم ِمـــن فـــوقهم قطـــع عـــذاب مـــن النـــار كهيئـــة الظُّلـــل 
يــا عبــاد . ليْحــَذروه; ذلــك العــذاب املوصــوف خيــوِّف اهللا بــه عبــاده. ومــن حتــتهم كــذلك, املبنيــة

  .فاتقوين بامتثال أوامري واجتناب معاصيَّ 

  
الَِّذيَن ) 17(َوالَِّذيَن اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإَىل اللَِّه َهلُْم اْلُبْشَرى فـََبشِّْر ِعَباِدي  

  )18(اِب َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهْم اللَُّه َوأُْولَِئَك ُهْم أُْوُلوا األَْلبَ 

هلـم , وتـابوا إىل اهللا بعبادتـه وإخـالص الـدين لـه, والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غري اهللا
ويف اآلخـرة رضـوان اهللا والنعـيم الـدائم , البشرى يف احلياة الـدنيا بالثنـاء احلسـن والتوفيـق مـن اهللا
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وأحسـن الكـالم . أرشـدهعبـادي الـذين يسـتمعون القـول فيتبعـون  -أيها النـيب-فبشِّر . يف اجلنة
وهـــداهم , أولئـــك هـــم الـــذين وفقهـــم اهللا للرشـــاد والســـداد. وأرشـــده كـــالم اهللا مث كـــالم رســـوله

  .وأولئك هم أصحاب العقول السليمة, ألحسن األخالق واألعمال

  
  )19(أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أََفأَْنَت تُنِقُذ َمْن ِيف النَّاِر  

أيهـــا -فإنـــه ال حيلـــة لـــك , ليـــه كلمـــة العـــذاب؛ باســـتمراره علـــى غيِّـــه وعنـــادهأفمـــن وجبـــت ع
  .أفتقدر أن تنقذ َمن يف النار؟ لست بقادر على ذلك, يف هدايته -الرسول

  
َوْعَد اللَِّه ال َلِكْن الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم َهلُْم ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر  

  ) 20(ُخيِْلُف اللَُّه اْلِميَعاَد 

ـــم هلـــم يف اجلنـــة غـــرف مبنيـــة بعضـــها فـــوق  -بطاعتـــه وإخـــالص عبادتـــه -لكـــن الـــذين اتقـــوا ر
ار, بعض ال خيلف اهللا , وعدها اهللا عباده املتقني وعًدا متحقًقا, جتري ِمن حتت أشجارها األ
  .امليعاد

  
نـَْزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِيف اَألْرِض ُمثَّ ُخيْرُِج ِبِه َزْرعاً ُخمَْتِلفاً أَْلَوانُُه ُمثَّ َأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه أَ 

  )21(يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفرّاً ُمثَّ َجيَْعُلُه ُحطَاماً ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ُألْوِيل األَْلَباِب 

وجعلـه عيونًـا نابعـة , هللا أنزل من السـحاب مطـرًا فأدخلـه يف األرضأن ا -أيها الرسول-أمل تر 
ــذا املــاء زرًعــا خمتلًفــا ألوانــه وأنواعــه, ومياًهــا جاريــة , مث ييــبس بعــد خضــرته ونضــارته, مث ُخيْــرج 

ـــه ـــذكرى وموعظـــة , فـــرتاه مصـــفرًا لون ـــا؟ إن يف ِفْعـــل اهللا ذلـــك َل ـــرًا متفتًت ـــا متكسِّ مث جيعلـــه حطاًم
  .السليمة ألصحاب العقول

  
للَِّه أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر ا 
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  )22(أُْولَِئَك ِيف َضالٍل ُمِبٍني 

ــع اهللا صــدره رية مــن فهــو علــى بصــ, فســعد بقبــول اإلســالم واالنقيــاد لــه واإلميــان بــه, أفمــن وسَّ
م. كمـــن لـــيس كـــذلك؟ ال يســـتوون, أمـــره وهـــدى مـــن ربـــه , فويـــل وهـــالك للـــذين َقَســـْت قلـــو
  .أولئك يف ضالل بنيِّ عن احلق, وأعرضت عن ذكر اهللا

  
ًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَّهُ  

ْم ُمثَّ تَِلُني اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِ
ُه ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما لَ 

  )23(ِمْن َهاٍد 

ًا يف حســنه وإحكامــه , وهــو القــرآن العظــيم, اهللا تعــاىل هــو الــذي نــزل أحســن احلــديث متشــا
وتضـطرب , تقشعر من مساعه, واحلجج والبينات, تثىن فيه القصص واألحكام, وعدم اختالفه

م؛ تأئرًا مبا فيه ِمن ترهيـب ووعيـد م, جلود الذين خيافون ر استبشـارًا ; مث تلـني جلـودهم وقلـو
واهللا يهــدي بــالقرآن مــن . ذلــك التــأثر بـالقرآن هدايــة مــن اهللا لعبـاده, مبـا فيــه مــن وعـد وترغيــب

ــذا القــرآن؛ لكفــره وعنــاده .يشــاء ِمــن عبــاده فمــا لــه ِمــن هــاد , ومــن يضــلله اهللا عــن اإلميــان 
  .يهديه ويوفقه

  
  )24(أََفَمْن يـَتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِقيَل لِلظَّاِلِمَني ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن  

خـري أم  -يتقـي النـار إال بوجهـه؛ لكفـره وضـالله فـال يتهيـأ لـه أن -أفمن يـُْلقى يف النـار مغلـوال
ذوقوا وبال ما كنتم يف الدنيا تكسبون : من ينعم يف اجلنة؛ ألن اهللا هداه؟ وقيل يومئذ للظاملني

  .من معاصي اهللا

  
لَُّه اخلِْْزَي ِيف َفَأَذاقـَُهْم ال) 25(َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفأَتَاُهْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن   

نـَْيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن    )26(اْحلََياِة الدُّ
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فجاءهم العذاب من حيـث ال يشـعرون , رسلهم -أيها الرسول-كذَّب الذين ِمن قبل قومك 
شــد وأشــق يف وأعــد هلــم عــذابًا أ, فــأذاق اهللا األمــم املكذبــة العــذاب واهلــوان يف الــدنيا, مبجيئــه

م؛ بسب كفرهم وتكذيبهم التَّعظوا   .اآلخرة، لو كان هؤالء املشركون يعلمون أن ما حلَّ 

  
َر ِذي ) 27(َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن   قُرآنًا َعَربِّيًا َغيـْ

  )28(ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن 

ولقــد ضــربنا هلــؤالء املشــركني بــاهللا يف هــذا القــرآن مــن كــل مثــل مــن أمثــال القــرون اخلاليــة ختويًفــا 
ــا . ليتــذكروا فينزجــروا عمــا هــم عليــه مقيمــون مــن الكفــر بــاهللا; وحتــذيرًا وجعلنــا هــذا القــرآن عربًي

ل أوامــــره لعلهــــم يتقــــون اهللا بامتثــــا; ال لَــــْبس فيــــه وال احنــــراف, واضــــح األلفــــاظ ســــهل املعــــاين
  .واجتناب نواهيه

  
لِلَِّه  َضَرَب اللَُّه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلماً ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثًال احلَْْمدُ  

  )29(َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

وعبــًدا خالًصــا ملالــك , إرضــائهم فهــو حــريان يف, ضــرب اهللا مــثال عبــًدا مملوًكــا لشــركاء متنــازعني
كــذلك املشــرك هــو يف َحــْرية , هــل يســتويان مــثال؟ ال يســتويان, واحــد يعــرف مــراده ومــا يرضــيه

بــل املشــركون ال يعلمــون , فالثنــاء الكامــل التــام هللا وحــده. واملــؤمن يف راحــة واطمئنــان, وشــك
  .احلق فيتبعونه

  
  )31(ُمثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم َختَْتِصُموَن ) 30(ِإنََّك َميٌِّت َوِإنـَُّهْم َميُِّتوَن  

م ميتون -أيها الرسول-إنك  يـوم القيامـة عنـد ربكـم  -أيهـا النـاس -مث إنكم مجيًعا, ميت وإ
  .فيحكم بينكم بالعدل واإلنصاف, تتنازعون
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  :اجلزء الرابع والعشرون 
  

َعَلى اللَِّه وََكذََّب بِالصِّْدِق ِإْذ َجاَءُه أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب 
)32(  

أو , بأن نسب إليـه مـا ال يليـق بـه كالشـريك والولـد: ال أحد أظلم ممن افرتى على اهللا الكذب
ل علــى حممــد وال أحــد أظلــم ممــن كــذَّب بــاحلق الــذي نــز , ومل يــوَح إليــه شــيء, أوحــي إيلَّ : قــال

ومل يصــدق حممــًدا صــلى , ألــيس يف النــار مــأوى ومســكن ملــن كفــر بــاهللا. صــلى اهللا عليــه وســلم
  .اهللا عليه وسلم ومل يعمل مبا جاء به؟ بـََلى

  
  )33(َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدِق َوَصدََّق ِبِه أُْولَِئَك ُهْم اْلُمتـَُّقوَن  

وصدَّق به إميانًا وعمـال أولئـك هـم , وأتباعهم والذي جاء بالصدق يف قوله وعمله من األنبياء
ويف مقدمــة هــؤالء خــامت األنبيــاء واملرســلني حممــد صــلى اهللا عليــه , الــذين مجعــوا خصــال التقــوى

فَمــن بعــدهم إىل يــوم , رضــي اهللا عــنهم, العــاملون بشــريعته مــن الصــحابة, وســلم واملؤمنــون بــه
  .الدين

  
مْ     )34(َذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِنَني  َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َرِِّ

ـــم مــن أصـــناف اللــذات املشـــتهيات؛ ذلـــك جــزاء َمـــن أطــاع ربـــه حـــق  هلــم مـــا يشــاؤون عنـــد ر
  .وعبده حق العبادة, الطاعة

  
ُهْم َأْسَوأَ الَِّذي َعِمُلوا َوَجيْزِيـَُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكانُوا يـَْعَملُ     )35(وَن لُِيَكفَِّر اللَُّه َعنـْ
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ليكفِّــر اهللا عـــنهم أســوأ الـــذي عملــوا يف الـــدنيا مـــن األعمــال؛ بســـبب مــا كـــان مــنهم ِمـــن توبـــة 
ويثيــبهم اهللا علــى طــاعتهم يف الــدنيا بأحســن مــا كــانوا , وإنابــة ممــا اجرتحــوا مــن الســيئات فيهــا

  .وهو اجلنة, يعملون

  
  )36(يَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُخيَوُِّفوَنَك بِالَّذِ  

أليس اهللا بكاف عبده حممًدا وعيد املشركني وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنـه سـيكفيه يف 
بــآهلتهم الــيت زعمــوا  -أيهــا الرســول-وخيوِّفونــك , ويــدفع عنــه َمــن أراده بســوء, أمــر دينــه ودنيــاه
ا ستؤذيك   .فما له ِمن هاد يهديه إليه, خيذله اهللا فيضله عن طريق احلق ومن. أ

  
  )37(َوَمْن يـَْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه ِبَعزِيٍز ِذي انِْتَقاٍم  

ومــن يوفقــه اهللا لإلميــان بــه والعمــل بكتابــه واتبــاع رســوله فمــا لــه ِمــن مضــل عــن احلــق الــذي هــو 
  وممن عصاه؟, زيز يف انتقامه ِمن كفرة خلقهأليس اهللا بع. عليه

  
َواَألْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل أَفـََرأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ  

ْمحٍَة َهْل ُهنَّ ممُِْسَكاُت َرْمحَِتِه ُقْل َحْسِيب أَرَاَدِين اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو أَرَاَدِين ِبرَ 
ُلوَن    )38(اللَُّه َعَلْيِه يـَتَـوَكَُّل اْلُمتَـوَكِّ

َمـن خلـق هـذه السـموات : هؤالء املشركني الذين يعبدون غـري اهللا -أيها الرسول-ولئن سألت 
تســتطيع هــذه اآلهلــة الــيت هــل : قــل هلــم. فهــم يُِقــرُّون باخلــالق, خلقهــنَّ اهللا: واألرض؟ ليقــوُلنَّ 

ا مع اهللا أن تـُْبِعَد عين أذى قدَّره اهللا عليَّ  أو تزيَل مكروًها حلَِق يب؟ وهل تسـتطيع أن , تشركو
ــره اهللا يل ــم ســيقولون , متنــع نفَعــا يسَّ : قــل هلــم. ال تســتطيع ذلــك: أو حتــبس رمحــة اهللا عــين؟ إ

فالــذي بيــده , مصــاحلهم ودفــع مضــارهمعليــه يعتمــد املعتمــدون يف جلــب , حســيب اهللا وكــاِيفَّ 
  .وسيكفيين كل ما أمهين, وحده الكفاية هو حسيب
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َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه ) 39(ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن  

  )40(َوحيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم 

حيـث , اعملوا علـى حـالتكم الـيت رضـيتموها ألنفسـكم: قومك املعاندينل -أيها الرسول-قل 
إين عامــل علــى مــا أُمــرت بــه مــن , ولــيس لــه مــن األمــر شــيء, عبــدمت َمــن ال يســتحق العبــادة

, فســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يهينــه يف احليــاة الــدنيا, التوجــه هللا وحــده يف أقــوايل وأفعــايل
  . حيول عنه وال يزولوحيل عليه يف اآلخرة عذاب دائم؟ ال

  
َا َيِضلُّ َعلَ   َها َوَما ِإنَّا أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب لِلنَّاِس بِاحلَْقِّ َفَمْن اْهَتَدى فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ يـْ

  )41(أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل 

فمـن اهتـدى , طريـق الرشـادإىل , القـرآن بـاحلق هدايـة للعـاملني -أيهـا الرسـول-إنا أنزلنا عليـك 
وَمــن ضــلَّ بعــد مــا , فنفــُع ذلـك يعــود علــى نفســه, واســتقام علــى منهجــه, وعمــل مبــا فيــه, بنـوره

 -أيهــا الرســول-ومــا أنــت , ولــن يضــرَّ اهللا شــيئا, فإمنــا يعــود ضــرره علــى نفســه, تبــني لــه اهلــدى
  .ليك إال البالغما ع, وجتربهم على ما تشاء, وحتاسبهم عليها, عليهم بوكيل حتفظ أعماهلم

  
َها اْلَموْ   َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِّيت َقَضى َعَليـْ َت اللَُّه يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني َمْوِ

  )42(َويـُْرِسُل اُألْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

ا -وتعاىلسبحانه  -اهللا وفـاة املـوت , وهذه الوفاة الكـربى, هو الذي يقبض األنفس حني مو
فيحــبس مــن هــاتني , وهــي املوتــة الصــغرى, ويقــبض الــيت مل متــت يف منامهــا, بانقضــاء األجــل

ويرســل الــنفس األخــرى إىل , وهــي نفــس َمــن مــات, النفســني الــنفس الــيت قضــى عليهــا املــوت
إن يف قـــبض اهللا نفـــس امليـــت , ـــا إىل جســـم صـــاحبهاوذلـــك بإعاد, اســـتكمال أجلهـــا ورزقهـــا

وحبســه نفــس امليــت لَــدالئل واضــحة علــى قــدرة اهللا ملــن تفكــر , والنــائم وإرســاله نفــس النــائم
  .وتدبر
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  )43(أَْم اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا ال َميِْلُكوَن َشْيئاً َوال يـَْعِقُلوَن  

ا شــفعاءأم اختــذ هــ تشــفع هلــم عنــد اهللا يف , ؤالء املشــركون بــاهللا مــن دونــه آهلــتهم الــيت يعبــدو
م؟ قل  ا شفعاء كما تزعمون: هلم -أيها الرسول-حاجا ولو كانت اآلهلـة ال متلـك , أتتخذو

  وال تعقل عبادتكم هلا؟, شيئا

  
يعاً َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ     )44(ْرِض ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن َواألَ  ُقْل لِلَِّه الشََّفاَعُة مجَِ

ـــا: هلـــؤالء املشـــركني -أيهـــا الرســـول-قـــل  لـــه ملـــك الســـموات واألرض ومـــا , هللا الشـــفاعة مجيًع
فهـــو الـــذي ميلـــك الســـموات , وال يشـــفع أحـــد عنـــده إال بإذنـــه, فـــاألمر كلـــه هللا وحـــده, فيهمـــا

, ن ُختلــص لــه العبــادةوأ, فالواجــب أن ُتطلــب الشــفاعة ممــن ميلكهــا, واألرض ويتصــرف فيهمــا
مث إليـــه تُرَجعـــون بعـــد ممـــاتكم للحســـاب , وال ُتطلـــب مـــن هـــذه اآلهلـــة الـــيت ال تضـــر وال تنفـــع

  .واجلزاء

  
ِه ِإَذا َوِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْمشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِ  

  )45(ْبِشُروَن ُهْم َيْستَ 

وإذا ذُِكـــر , وإذا ذُِكـــر اهللا وحـــده نفـــرت قلـــوب الـــذين ال يؤمنـــون باملعـــاد والبعـــث بعـــد املمـــات
الـــــذين ِمـــــن دونـــــه مـــــن األصـــــنام واألوثـــــان واألوليـــــاء إذا هـــــم يفرحـــــون؛ لكـــــون الشـــــرك موافًقـــــا 

  .ألهوائهم

  
َوالشََّهاَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِيف َما َكانُوا  َواَألْرِض َعاِملَ اْلَغْيبِ  ُقْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواتِ  

  )46(ِفيِه َخيَْتِلُفوَن 
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, عـامل السـر والعالنيـة, اللهم يا خالق السموات واألرض ومبـدعهما علـى غـري مثـال سـبق: قل
ويف عظمتــك , أنــت تفصــل بــني عبــادك يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــه خيتلفــون مــن القــول فيــك

ــدي َمــن , اهــدين ملــا اخُتِلــف فيــه مــن احلــق بإذنــك, ك واإلميــان بــك وبرســولكوســلطان إنــك 
وكـــان هـــذا ِمـــن دعائـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وهـــو تعلـــيم للعبـــاد . تشـــاء إىل صـــراط مســـتقيم
  .ودعائه بأمسائه احلسىن وصفاته العلى, بااللتجاء إىل اهللا تعاىل

  
يعًا َوِمثْـَلُه َمَعُه الفْـَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َما ِيف   اَألْرِض مجَِ

  )47(َوَبَدا َهلُْم ِمْن اللَِّه َما َملْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبوَن 

لَبـذلوه , ومثلـه معـه مضـاعًفا, ولو أن هلؤالء املشركني باهللا ما يف األرض مجيعا ِمن مال وذخائر
وال أغـىن عـنهم , ولـو بـذلوا وافتـدوا بـه مـا قُبِـل مـنهم, لقيامة؛ ليفتدوا به مـن سـوء العـذابيوم ا

وظهر هلم يومئٍذ من أمر اهللا وعذابه مـا مل يكونـوا حيتسـبون يف الـدنيا أنـه , من عذاب اهللا شيًئا
م   .نازل 

  
  )48(َيْستَـْهزِئُون  َوَبَدا َهلُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبهِ  

م الــيت اقرتفوهــا حيــث نســبوا إىل اهللا مــا ال , وظهــر هلــؤالء املكــذبني يــوم احلســاب جــزاء ســيئا
م, يليــق بــه ــم مــن كــل جانــب عــذاب ألــيم؛ عقابًــا هلــم , وارتكبــوا املعاصــي يف حيــا وأحــاط 

ون, على استهزائهم باإلنذار بالعذاب الذي كان الرسول يَِعُدهم به   .له وال يأ

  
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبلْ   َنٌة  فَِإَذا َمسَّ اِإلْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ُمثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة ِمنَّا قَاَل ِإمنَّ ِهَي ِفتـْ

  )49(َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

ا عنـــه مـــا أصـــابه فـــإذا كشـــفن, طلـــب مـــن ربـــه أن يُفـــرِّج عنـــه, فـــإذا أصـــاب اإلنســـان شـــدة وُضـــرٌّ 
إن الذي أوتيُته إمنا هو على علم من : وقال, ولفضله منكرًا, وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرًا
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ــا عبــاده؛ لينظــر َمــن يشــكره ممــن يكفــره, اهللا أين لــه أهــل ومســتحق , بــل ذلــك فتنــة يبتلــي اهللا 
  .فتنة منحةال يعلمون؛ فلذلك يعدُّون ال -جلهلهم وسوء ظنهم وقوهلم -ولكن أكثرهم

  
ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن     )50(َقْد قَاَهلَا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفَما َأْغَىن َعنـْ

قــد قـــال مقــالتهم هـــذه َمــن قـــبلهم مــن األمـــم اخلاليــة املكذبـــة، فمــا أغـــىن عــنهم حـــني جـــاءهم 
  .العذاب ما كانوا يكسبونه من األموال واألوالد

  
َما َكَسُبوا َوالَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َهُؤالِء َسُيِصيبـُُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهْم َفَأَصابـَُهْم َسيَِّئاُت  

  )51(ِمبُْعِجزِيَن 

, فأصـــاب الـــذين قـــالوا هـــذه املقالـــة مـــن األمـــم اخلاليـــة وبـــال ســـيئات مـــا كســـبوا مـــن األعمـــال
، وقــالوا -أيهــا الرســول-والــذين ظلمــوا أنفســهم مــن قومــك , فعوجلــوا بــاخلزي يف احليــاة الــدنيا

ومـا هـم , كمـا أصـاب الـذين مـن قـبلهم, سيصيبهم أيًضا وبال سيئات مـا كسـبوا, هذه املقالة
  .بفائتني اهللا وال سابقيه

  
  )52(أَوََملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  

فإن اهللا لبالغ حكمتـه , أومل يعلم هؤالء أن رزق اهللا لإلنسان ال يدل على حسن حال صاحبه
ويضـيِّقه علـى َمـن يشـاء مـنهم؟ إن يف , صاحلًا كان أو طاحلًا, يوسِّع الرزق ملن يشاء ِمن عباده

  .ذلك التوسيع والتضييق يف الرزق َلدالالت واضحات لقوم ُيصدِّقون أمر اهللا ويعملون به

  
نُو   يعاً ُقْل يَا ِعَباِدي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ َب مجَِ

  )53(ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 
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ما تـدعوهم وأسرفوا على أنفسهم بإتيان , لعبادي الذين متاَدوا يف املعاصي -أيها الرسول-قل 
إن اهللا يغفـر الـذنوب مجيًعـا , ال تـَْيئسوا من رمحة اهللا؛ لكثرة ذنوبكم: إليه نفوسهم من الذنوب

م, إنه هو الغفور لذنوب التائبني من عباده, ملن تاب منها ورجع عنها مهما كانت   .الرحيم 

  
  )54(َيُكْم اْلَعَذاُب ُمثَّ ال تـُْنَصُروَن َوأَنِيُبوا ِإَىل رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتِ  

مث , واخضعوا له من قبل أن يقع بكم عقابـه, بالطاعة والتوبة -أيها الناس -وارجعوا إىل ربكم
  .ال ينصركم أحد من دون اهللا

  
اُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُروَن َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكْم الَعذَ  
)55(  

, فــامتثلوا أوامــره, وكلــه حســن, وهــو القــرآن العظــيم, واتبعــوا أحســن مــا أُنــزل إلــيكم مــن ربكــم
  .وأنتم ال تعلمون به, واجتنبوا نواهية من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة

  
  )56(ِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمْن السَّاِخرِيَن َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرَّْطُت ِيف َجنْ  

يـا حسـرتى علـى مـا ضـيَّعت يف الـدنيا مـن : وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حىت ال تندم نفس وتقول
وإن كنــت يف الــدنيا ملــن املســتهزئني بــأمر اهللا , وقصَّــرت يف طاعتــه وحقــه, العمــل مبــا أمــر اهللا بــه

  .وكتابه ورسوله واملؤمنني به

  
  )57(ْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِين َلُكْنُت ِمْن اْلُمتَِّقَني أَ  

  .لو أن اهللا أرشدين إىل دينه لكنت من املتقني الشرك واملعاصي: أو تقول
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  )58(أَْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمْن اْلُمْحِسِنَني  

ــا يــوم احلســابأو تقــول حــني تــرى عقــا ليــت يل رجعــة إىل احليــاة الــدنيا، : ب اهللا قــد أحــاط 
م به الرسل م، والعمل مبا أَمَرْ   .فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة ر

  
َا َواْسَتْكبَـْرَت وَُكْنَت ِمْن اْلَكاِفرِيَن   ْبَت ِ   )59(بـََلى َقْد َجاَءْتَك آيَاِيت َفَكذَّ

ـا, ك آيــايت الواضـحة الدالـة علــى احلـققــد جاءتـ, مـا القـول كمــا تقـول واســتكربت , فكــذَّبت 
  .وكنت من الكافرين باهللا ورسله, عن قَبوهلا واتباعها

  
ِيَن َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلُمَتكَ   ربِّ
)60(  

م مبا ال يليق بهويوم الق ونسبوا إليه الشـريك والولـد , يامة ترى هؤالء املكذبني الذين وصفوا ر
فـــامتنع مـــن توحيـــده , ألـــيس يف جهـــنم مـــأوى ومســـكن ملـــن تكـــرب علـــى اهللا. وجـــوههم مســـودة

  .وطاعته؟ بلى

  
  )61(ْم َحيَْزنُوَن َويـَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتـََّقوا ِمبََفاَزِِْم ال َميَسُُّهْم السُّوُء َوال هُ  

ــم بـأداء فرائضــه واجتنـاب نواهيــه بفـوزهم وحتقــق  ا الــذين اتقـوا ر وينجـي اهللا مـن جهــنم وعـذا
م , ال ميسهم من عذاب جهنم شيء, وهي الظََّفر باجلنة, أمنيتهم وال هم حيزنـون علـى مـا فـا

  .من حظوظ الدنيا

  
  )62(َشْيٍء وَِكيٌل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ  
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ا ومليكها واملتصرف فيها, اهللا تعاىل هو خالق األشياء كلها وهـو علـى كـل شـيء حفـيظ , ور
  .يَدبِّر مجيع شؤون خلقه

  
  )63(َواَألْرِض َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه أُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن  َلُه َمَقالِيُد السََّمَواتِ  

والــذين جحـدوا بآيــات . يعطـي منهــا َخْلَقـه كيــف يشـاء, ن الســموات واألرضهللا مفـاتيح خـزائ
م عــن اإلميــان, القــرآن ومــا فيهــا مــن الــدالئل الواضــحة , أولئــك هــم اخلاســرون يف الــدنيا ِخبــْذال

  .ويف اآلخرة خبلودهم يف النار

  
َر اللَِّه تَْأُمُروَنِين َأْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن     )64(ُقْل أَفـََغيـْ

وال تصـلح , أفغري اهللا أيها اجلـاهلون بـاهللا تـأمروينِّ أن أعبـد: ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 
  العبادة لشيء سواه؟

  
ِسرِيَن َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَىل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمْن اْخلَا 
)65(  

لــئن أشــركت بــاهللا غــريه ليــبطلنَّ : وإىل مــن قبلــك مــن الرســل -أيهــا الرســول-أوحــي إليــك ولقـد 
ولتكـــوننَّ مـــن اهلـــالكني اخلاســـرين دينـــك وآخرتـــك؛ ألنـــه ال يُقبـــل مـــع الشـــرك عمـــل , عملـــك
  .صاحل

  
  )66(َبْل اللََّه فَاْعُبْد وَُكْن ِمْن الشَّاِكرِيَن  

  .وكن من الشاكرين هللا نعمه, بادة وحده ال شريك لهخملًصا له الع -أيها النيب-بل اهللا فاعبد 
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يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِمينِ   ِه َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواَألْرُض مجَِ
  )67(ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يُْشرُِكوَن 

فســوَّوا , إذ عبــدوا معــه غــريه ممــا ال ينفــع وال يضــر; حــق تعظيمــهومــا عظَّــم هــؤالء املشــركون اَهللا 
الــذي مــن عظــيم قدرتــه أن مجيــع األرض يف قبضــته يــوم , املخلــوق مــع عجــزه باخلــالق العظــيم

تنــــزه وتعــــاظم ســــبحانه وتعــــاىل عمــــا يشــــرك بــــه هــــؤالء , والســــموات مطويــــات بيمينــــه, القيامــــة
, هللا كمـا يليـق جباللـه وعظمتـه, والطيِّ , واليمني, املشركون، ويف اآلية دليل على إثبات القبضة

  .من غري تكييف وال تشبيه

  
َوَمْن ِيف اَألْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى  َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِيف السََّمَواتِ  

  )68(فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن 

مث نفــخ , إال َمــن شــاء اهللا عــدم موتــه, ات كــلُّ َمــن يف الســموات واألرضفمــ" القــرن"ونُِفــخ يف 
ـــم لَـــك فيـــه نفخـــة ثانيـــة مؤذنًـــا بإحيـــاء مجيـــع اخلالئـــق للحســـاب أمـــام ر

َ
فـــإذا هـــم قيـــام مـــن , امل

م؟   قبورهم ينظرون ماذا يفعل اهللا 

  
نَـُهْم بِاحلَْقِّ َوُهْم َوَأْشَرَقْت اَألْرُض بُِنوِر َربـَِّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِال  نَِّبيَِّني َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ

  )69(ال يُْظَلُموَن 

ونشـــرت , وأضـــاءت األرض يـــوم القيامـــة إذا جتلـــى احلـــق جـــل وعـــال للخالئـــق لفصـــل القضـــاء
وجـيء بـالنبيني والشـهود علـى األمـم؛ ليسـأل اهللا النبيـني عـن التبليـغ , املالئكة صحيفة كل فـرد

كمــا تــأيت أمــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم؛ لتشــهد بتبليــغ الرســل , م بــه أممهــموعمــا أجــابته
وقضــى ربُّ العــاملني بــني , فتقــوم احلجــة علــى األمــم, الســابقني ألممهــم إذا أنكــرت هــذا التبليــغ

  .وهم ال يُظلمون شيًئا بنقص ثواب أو زيادة عقاب, العباد بالعدل التام
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  )70(َلْت َوُهَو َأْعَلُم ِمبَا يـَْفَعُلوَن َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َعمِ  

وهو سبحانه وتعاىل أعلم مبا يفعلون يف الدنيا , ووىفَّ اهللا كلَّ نفس جزاء عملها من خري وشر
  .من طاعة أو معصية

  
َهلُْم َخَزنـَتـَُها َأملَْ َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنََّم ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل  

ُلوَن َعَلْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا بـََلى َولَ  ِكْن يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ
  )71(َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

ــا , وســيق الــذين كفــروا بــاهللا ورســله إىل جهــنم مجاعــات حــىت إذا جاؤوهــا فــتح اخلزنــة املوكَّلــون 
ا السبعة كيف تعصون اهللا وجتحدون أنه اإللـه احلـق وحـده؟ أمل يرسـل : وزجروهم قائلني, أبوا

وحيـــذِّرونكم أهـــوال هـــذا اليـــوم؟ قـــالوا مقـــرين , إلـــيكم رســـال مـــنكم يتلـــون علـــيكم آيـــات ربكـــم
ولكــن وجبــت كلمــة اهللا أن , اليــوموحــذَّرونا هــذا , بلــى قــد جــاءت رســل ربنــا بــاحلق: بــذنبهم

  .عذابه ألهل الكفر به

  
ِيَن     )72(ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

ادخلوا أبواب جهنم ماكثني فيها : قيل للجاحدين أن اهللا هو اإلله احلق إهانة هلم وإذالال
  .لني على اإلميان باهللا والعمل بشرعهفَقُبح مصري املتعا, أبًدا

  
َخَزنـَتـَُها َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم  

  )73(َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن 

ــم بت حــىت إذا جاؤوهــا وُشــفع , وحيــده والعمــل بطاعتــه إىل اجلنــة مجاعــاتوســيق الــذين اتقــوا ر
ـا ـم املالئكـة املوكَّلـون باجلنـة, هلم بـدخوهلا، فتحـت أبوا م بالِبشـر والسـرور, فرتحِّـب  ; وُحيَيُّـو
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م من آثار املعاصي قائلني هلم فـادخلوا , طابـت أحـوالكم, سـالم علـيكم مـن كـل آفـة: لطهار
  .اجلنة خالدين فيها

  
ْعَم َأْجُر َوقَاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثـََنا اَألْرَض نـََتبَـوَُّأ ِمْن اْجلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَنِ  

  )74(اْلَعاِمِلَني 

وأورثَنا أرض , احلمد هللا الذي صَدقنا وعده الذي وعَدنا إياه على ألسنة رسله: وقال املؤمنون
م, زِل منها يف أيِّ مكان شئنااجلنة نـَنْ    .فِنعم ثواب احملسنني الذين اجتهدوا يف طاعة ر

  
نَـُهْم بِاحلَْقِّ َوِقيَل   ْم َوُقِضَي بـَيـْ َوتـََرى اْلَمالِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

  )75(احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني ِإالَّ 

م عن كل ما ال يليق به, املالئكة حميطني بعرش الرمحن - أيها النيب- ىوتر  وقضى , ينزهون ر
, وأهل الكفر النار, فأسكن أهل اإلميان اجلنة, اهللا سبحانه وتعاىل بني اخلالئق باحلق والعدل

َمحَْد فضل , احلمد هللا رب العاملني على ما قضى به بني أهل اجلنة وأهل النار: وقيل
  .وَمحَْد عدل وحكمة, وإحسان

  
  

  سورة غافر -40

  
  )1(حم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 
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  )2(تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمْن اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  

العزيز الذي قهر  -عزَّ وجل -تنزيل القرآن على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا
  .العليم بكل شيء, ل خملوقبعزته ك

  
ْنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصُري     )3(َغاِفِر الذَّ

, شديد العقاب على َمن جترََّأ على الذنوب, وقابل التوب من التائبني, غافر الذنب للمذنبني
ال معبود , تعاىل صاحب اإلنعام والتفضُّل على عباده الطائعنيوهو سبحانه و , ومل يتب منها

  .فيجازي كال مبا يستحق, إليه مصري مجيع اخلالئق يوم احلساب, تصلح العبادة له سواه

  
  )4(َما ُجيَاِدُل ِيف آيَاِت اللَِّه ِإالَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفال يـَْغُرْرَك تـََقلُّبـُُهْم ِيف اْلِبالِد  

ويقابلها بالباطل إال اجلاحدون الذين ,  آيات القرآن وأدلته على وحدانية اهللاما خياصم يف
ترددهم يف البالد  -أيها الرسول-فال يغررك , جحدوا أنه اإلله احلق املستحق للعبادة وحده

ا, بأنواع التجارات واملكاسب   .ونعيم الدنيا وزهر

  
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َواَألْحزَابُ    َبْت قـَبـْ ِمْن بـَْعِدِهْم َوَمهَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهلِِْم لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا  َكذَّ

  )5(بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب 

ا على الرسل كعاد  كذَّبت قبل هؤالء الكفار قوُم نوح وَمن تالهم من األمم اليت أعلنت حر
ومهَّت كل أمة من هذه , يث عزموا على إيذائهم وجتمَّعوا عليهم بالتعذيب أو القتلح, ومثود

فكيف  , وخاصموا بالباطل؛ ليبطلوا جبداهلم احلق فعاقـَْبُتهم, األمم املكذبة برسوهلم ليقتلوه
  وعظة ملن يأيت بعدهم؟, كان عقايب إياهم عربة للخلق
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  )6(الَِّذيَن َكَفُروا أَنـَُّهْم َأْصَحاُب النَّاِر  وََكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َعَلى 

م , وكما حق العقاب على األمم السابقة اليت كذَّبت رسلها حق على الذين كفروا أ
  .أصحاب النار

  
ْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفرُ   وَن لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

يِم َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَْحِ 
)7(  

ينزِّهون اهللا عن  , الذين حيملون عرش الرمحن من املالئكة وَمن حول العرش ممن حيف به منهم
ويطلبون منه أن يعفو عن , ويؤمنون به حق اإلميان, دونه مبا هو أهل لهوحيمَ , كل نقص
, فاغفر للذين تابوا من الشرك واملعاصي, ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلًما: قائلني, املؤمنني

م أن يسلكوه وهو اإلسالم   .وَجنِّْبهم عذاب النار وأهواهلا, وسلكوا الطريق الذي أمر

  
َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِِْم ِإنََّك أَْنَت  َربـََّنا َوأَْدِخْلُهمْ  

  )8(اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

م وَمن صلح باإلميان والعمـل الصـاحل مـن آبـائهم , ربنا وأدخل املؤمنني جنات عدن اليت وعد
  .احلكيم يف تدبريه وصنعه, عزيز القاهر لكل شيءإنك أنت ال. وأزواجهم وأوالدهم

  
  )9(َوِقِهْم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  

م ــــا, واصــــرف عــــنهم ســــوء عاقبــــة ســــيئا ومــــن تْصــــِرف عنــــه الســــيئات يــــوم , فــــال تؤاخــــذهم 
وذلــك هــو الظََّفــر العظــيم الــذي ال , وأنعمــت عليــه بالنجــاة مــن عــذابك, احلســاب فقــد رمحتــه

  .فوز مثله
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فـََتْكُفُروَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اللَِّه َأْكبَـُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَىل اِإلميَاِن  
)10(  

صـــرفوا العبـــادة لغـــريه عنـــدما يعـــاينون أهـــوال النـــار إن الـــذين جحـــدوا أن اهللا هـــو اإللـــه احلـــق و 
َلمقـت اهللا لكـم يف : وعنـد ذلـك ينـاديهم خزنـة جهـنم, َميُْقتون أنفسهم أشـد املقـت, بأنفسهم
, أكـرب مـن بغضـكم ألنفسـكم اآلن -فـأبيتم, حني طلب منكم اإلميان به واتباع رسله -الدنيا

  .بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط اهللا وعذابه

  
  )11(يٍل قَاُلوا َربـََّنا أََمتـََّنا اثـَْنتَـْنيِ َوَأْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ فَاْعتَـَرفْـَنا ِبُذنُوبَِنا فـََهْل ِإَىل ُخُروٍج ِمْن َسبِ  

وحـــني , حـــني كنـــا يف بطـــون أمهاتنـــا نَُطًفـــا قبـــل نفـــخ الـــروح: ربنـــا أمتَّنـــا مـــرتني: قـــال الكـــافرون
, ويوم بُِعثنا من قبورنـا, يوم ُوِلْدنا, يف دار الدنيا: يتنا مرتنيوأحي, انقضى أجلُنا يف احلياة الدنيا

وتعيدنا بـه إىل الـدنيا؛ , فنحن اآلن نُِقرُّ بأخطائنا السابقة، فهل لنا من طريق خنرج به من النار
  .لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا االعرتاف

  
  )12(َكَفْرُمتْ َوِإْن ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا فَاحلُْْكُم لِلَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبِري   َذِلُكْم بِأَنَُّه ِإَذا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدهُ  

بســـــبب أنكـــــم كنـــــتم إذا ُدعيـــــتم لتوحيـــــد اهللا  -أيهـــــا الكـــــافرون -ذلكـــــم العـــــذاب الـــــذي لكـــــم
قوا بــه وتتبعــوه, وإخــالص العمــل لــه كفــرمت بــه فــاهللا ســبحانه وتعــاىل . وإن ُجيْعــل هللا شــريك ُتَصــدِّ

يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء، ويــرحم َمــن , العــادل الــذي ال جيــور, هــو احلــاكم يف خلقــه
ولـــه الكربيـــاء , ال إلـــه إال هـــو الـــذي لـــه علـــو الـــذات والَقـــْدر والقهـــر, يشـــاء ويعـــذب َمـــن يشـــاء

  .والعظمة

  
ُر ِإالَّ َمْن يُِنيُب ُهَو الَِّذي يُرِيُكْم آيَاتِِه َويـُنَـزُِّل َلُكْم ِمْن السََّماِء رِْزقاً َوَما يـَتَ     )13(ذَكَّ
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قدرتــه مبـــا تشــاهدونه مـــن اآليــات العظيمـــة الدالــة علـــى   -أيهــا النـــاس -هــو الـــذي يُْظِهــر لكـــم
ـذه اآليـات إال , ويـُنَـزِّل لكم من السماء مطرًا تُرَزقون بـه, كمال خالقها ومبدعها ومـا يتـذكر 
  .وخيلص له العبادة, َمن يرجع إىل طاعة اهللا

  
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن فَاْدُعو     )14(ا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

ولـــو , وخـــالفوا املشـــركني يف مســـلكهم, هللا وحـــده العبـــادة والـــدعاء -أيهـــا املؤمنـــون -فأخلصـــوا
م, أغضبهم ذلك   .فال تبالوا 

  
َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمنْ   َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِيـُْنِذَر يـَْوَم التَّالِقي  َرِفيُع الدَّ
)15(  

وهـو , وارتفع بـه قَـْدره, إن اهللا هو العليُّ األعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاًعا باين به خملوقاته
ومــن رمحتــه بعبــاده أن يرســل إلــيهم رســال يلقــي إلــيهم الــوحي الــذي , صــاحب العــرش العظــيم

وتنــذرهم يــوم القيامــة , ة مــن أمــرهم؛ لتخــوِّف الرســل عبــاد اهللافيكونــون علــى بصــري , حييــون بــه
  .الذي يلتقي فيه األولون واآلخرون

  
اِر   ُهْم َشْيٌء ِلَمْن اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّ   )16(يـَْوَم ُهْم بَارُِزوَن ال َخيَْفى َعَلى اللَِّه ِمنـْ

م  خيفـى علـى اهللا مـنهم وال ِمـن أعمـاهلم الـيت عملوهـا يف ال, يوم القيامة تظهر اخلالئق أمام ر
هللا املتفـرد : ملن امللـك والتصـرف يف هـذا اليـوم؟ فيجيـب نفسـه: يقول اهللا سبحانه, الدنيا شيء

  .القهَّار الذي قهر مجيع اخلالئق بقدرته وعزته, بأمسائه وصفاته وأفعاله

  
  )17( ظُْلَم اْليَـْوَم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب اْليَـْوَم ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت ال 
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ال ظلم ألحد اليـوم بزيـادة يف سـيئاته , اليوم تثاب كل نفس مبا كسبت يف الدنيا من خري وشر
فـال تسـتبطئوا ذلـك اليـوم؛ فإنـه , إن اهللا سبحانه وتعـاىل سـريع احلسـاب. أو نقص من حسناته

  .قريب

  
يٍم َوال َشِفيٍع يُطَاُع َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم اآلزِ   َفِة ِإْذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلََناِجِر َكاِظِمَني َما لِلظَّاِلِمَني ِمْن محَِ
)18(  

إذ قلــوب العبــاد ِمــن , وإن اســتبعدوه, النــاس مــن يــوم القيامــة القريــب -أيهــا الرســول-وحــذِّر 
ــا وحزنًــاوهــم ممتلئــو , فتعلقــت حبلــوقهم, خمافــة عقــاب اهللا قــد ارتفعــت مــن صــدورهم مــا . ن غمًّ

م, للظاملني من قريب وال صاحب   .فيستجاب له, وال شفيع يشفع هلم عند ر

  
  )19(يـَْعَلُم َخائَِنَة اَألْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدوُر  

ومــا يضــمره اإلنســان يف نفســه مــن خــري أو , يعلــم اهللا ســبحانه مــا ختتلســه العيــون مــن نظــرات
  .شر

  
قِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال يـَْقُضوَن ِبَشْيٍء ِإنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري َواللَُّه يـَْقِضي بِاحلَْ  
)20(  

والـــذين يُعبـــدون مـــن دون اهللا مـــن , واهللا ســـبحانه يقضـــي بـــني النـــاس بالعـــدل فيمـــا يســـتحقونه
البصـري , ألسنتكم إن اهللا هو السميع ملا تنطق به. اآلهلة ال يقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك
  .بأفعالكم وأعمالكم، وسيجازيكم عليها

  
ُهْم أََو ملَْ َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشدَّ مِ   نـْ

  )21(ا َكاَن َهلُْم ِمْن اللَِّه ِمْن َواٍق قـُوًَّة َوآثَاراً ِيف اَألْرِض َفَأَخَذُهْم اللَُّه ِبُذنُوِِْم َومَ 
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يف األرض، فينظروا كيف كان خامتة األمم  -أيها الرسول-أومل َيِسْر هؤالء املكذبون برسالتك 
فلـــم تـــنفعهم شـــدة قـــواهم , وأبقـــى يف األرض آثـــارًا, الســـابقة قـــبلهم؟ كـــانوا أشـــد مـــنهم بطًشـــا

م اآلثــامفأخــذهم اهللا بعقوبتــه؛ بســبب ك, وِعظَــم أجســامهم ومــا كــان هلــم مــن , فــرهم واكتســا
  .فيدفعه عنهم, عذاب اهللا من واق يقيهم منه

  
ِعَقاِب َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكاَنْت تَْأتِيِهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َفَكَفُروا َفَأَخَذُهْم اللَُّه ِإنَُّه َقِويٌّ َشِديُد الْ  
)22(  

كان بسبب موقفهم مـن رسـل اهللا الـذين جـاؤوا , نيذلك العذاب الذي حلَّ باملكذبني السابق
ـــم, بالـــدالئل القاطعـــة علـــى صـــدق دعـــواهم إنـــه , فأخـــذهم اهللا بعقابـــه, وكـــذَّبوهم, فكفـــروا 

  .شديد العقاب ملن كفر به وعصاه, سبحانه قوي ال يغلبه أحد

  
  )23(َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني  

وحجـة واضـحة بيِّنـة علـى , ا موسى بآياتنا العظيمة الدالـة علـى حقيقـة مـا أُرسـل بـهولقد أرسلن
  .وبطالن ما كان عليه َمن أُرسل إليهم, صدقه يف دعوته

  
  )24(ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فـََقاُلوا َساِحٌر َكذَّاٌب  

فــأنكروا رســالته , لكنــوزوقــارون صــاحب األمــوال وا, وهامــان وزيــره, "مصــر"إىل فرعــون ملــك 
  فكيف يزعم أنه أُرِسل للناس رسوال؟, إنه ساحر كذاب: وقالوا عنه, واستكربوا

  
َما َكْيُد فـََلمَّا َجاَءُهْم بِاحلَْقِّ ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا اقْـتـُُلوا أَبـَْناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا ِنَساَءُهْم وَ  

  )25( َضالٍل اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف 
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مل يكتفــوا مبعارضــتها , فلمــا جــاء موســى فرعــون وهامــان وقــارون بــاملعجزات الظــاهرة ِمــن عنــدنا
ومـا . واسـتبقوا نسـاءهم للخدمـة واالسـرتقاق, اقتلـوا أبنـاء الـذين آمنـوا معـه: بل قالوا, وإنكارها

  .تدبري أهل الكفر إال يف َذهاب وهالك

  
َل ِديَنُكْم َأْو َأْن يُْظِهَر ِيف َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِين أَقْـ   ُتْل ُموَسى َوْلَيدُْع َربَُّه ِإينِّ َأَخاُف َأْن يـَُبدِّ

  )26(اَألْرِض اْلَفَساَد 

فيمنعـه , وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا, اتركوين أقتل موسى: وقال فرعون ألشراف قومه
  .الفساد" مصر"أن يُْظِهر يف أرض  أو, إين أخاف أن يـَُبدِّل دينكم الذي أنتم عليه, منا

  
  )27(َوقَاَل ُموَسى ِإينِّ ُعْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكربٍِّ ال يـُْؤِمُن بِيَـْوِم احلَِْساِب  

مــن كــل مســتكرب عــن  -أيهــا القــوم -إين اســتجرت بــريب وربكــم: وقــال موســى لفرعــون وملئــه
  .ب اهللا فيه خلقهال يؤمن بيوم حياس, توحيد اهللا وطاعته

  
ُكْم َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتـَْقتـُُلوَن َرُجًال َأْن يـَُقوَل َريبِّ اللَُّه َوَقْد َجاءَ  

ْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإنَّ بِاْلبَـيـَِّناِت ِمْن َربُِّكْم َوِإْن َيُك َكاِذباً فـََعَلْيِه َكِذبُُه َوِإْن َيُك َصاِدقاً ُيِصْبُكْم بَـ 
  )28(اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب 

ــَل : يكــتم إميانــه منكــرًا علــى قومــه, وقــال رجــل مــؤمن بــاهللا مــن آل فرعــون كيــف تســتحلون قـَْت
وقــد جــاءكم بــالرباهني القاطعــة ِمــن ربكــم علــى , رجــل ال جــرم لــه عنــدكم إال أن يقــول ريب اهللا

وإن يــك صــادقًا , قــول؟ فــإن يــك موســى كاذبًــا فــإنَّ وبــاَل كذبــه عائــد عليــه وحــدهِصــْدق مــا ي
بــرتك احلــق , إن اهللا ال يوفــق للحــق َمــن هــو متجــاوز للحــد, حلقكــم بعــض الــذي يتوعَّــدكم بــه

  .كذَّاب بنسبته ما أسرف فيه إىل اهللا, واإلقبال على الباطل
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َن ِيف اَألْرِض َفَمْن يَنُصرُنَا ِمْن بَْأِس اللَِّه ِإْن َجاَءنَا قَاَل ِفْرَعْوُن يَا قـَْوِم َلُكْم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِي 
  )29(َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 

, علـى رعيـتكم مـن بـين إسـرائيل وغـريهم" مصـر "يا قوم لكم السلطان اليوم ظـاهرين يف أرض 
مـن  -أيهـا النـاس -مـا أريكـم: نا عذاب اهللا إن حـلَّ بنـا؟ قـال فرعـون لقومـه جميبًـافَمن يدفع ع

ومــا أدعــوكم إال إىل طريــق احلــق , الــرأي والنصــيحة إال مــا أرى لنفســي ولكــم صــالًحا وصــوابًا
  .والصواب

  
  )30(َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل يـَْوِم اَألْحزَاِب 

إين أخــاف علــيكم إن قتلــتم : وقــال الرجــل املــؤمن مــن آل فرعــون لفرعــون وملئــه واعظًــا وحمــذرًا
  .مثل يوم األحزاب الذين حتزَّبوا على أنبيائهم, موسى

  
  )31(ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُْلماً لِْلِعَباِد  

أهلكهــم اهللا بســبب , مثــَل عــادة قــوم نــوح وعــاد ومثــود وَمــن جــاء بعــدهم يف الكفــر والتكــذيب
م بغــري ذنــب أذنبــوه, ومــا اهللا ســبحانه يريــد ظلًمــا للعبــاد. ذلــك تعــاىل اهللا عــن الظلــم . فيعــذ

  .والنقص علًوا كبريًا

  
  )32(َويَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّناِد  

مــن هــول ; وم إين أخــاف علــيكم عقــاب يــوم القيامــة، يــوم ينــادي فيــه بعــض النــاس بعًضــاويــا قــ
  .املوقف ذلك اليوم

  
  )33(يـَْوَم تـَُولُّوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمْن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد  
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وَمـن خيذلـه اهللا . انع ميـنعكم وناصـر ينصـركممـا لكـم مـن اهللا مـن مـ, يوم تولـون ذاهبـني هـاربني
  .فما له من هاد يهديه إىل احلق والصواب, ومل يوفقه إىل رشده

  
ُتْم َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما زِْلُتْم ِيف َشكٍّ ِممَّا َجاءَُكْم ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك قـُلْ  

  )34(ْن بـَْعِدِه َرُسوًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب َلْن يـَبـَْعَث اللَُّه مِ 

, ولقــــد أرســــل اهللا إلــــيكم النــــيبَّ الكــــرمي يوســــف بــــن يعقــــوب عليهمــــا الســــالم مــــن قبــــل موســــى
فمــا زلــتم مرتــابني ممــا , وأمــركم بعبــادة اهللا وحــده ال شــريك لــه, بالــدالئل الواضــحة علــى صــدقه

إن اهللا لــن يرســـل مـــن : وقلـــتم , حـــىت إذا مــات ازداد شـــككم وشــرككم, تــهجــاءكم بـــه يف حيا
, شــاكٍّ يف وحدانيــة اهللا تعــاىل, بعــده رســوال ، مثــل ذلــك الضــالل ُيِضــلُّ اهللا كــل متجــاوز للحــق

  .فال يوفقه إىل اهلدى والرشاد

  
َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك  الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آيَاِت اللَِّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم َكبـُرَ  

  )35(َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر 

َكــُرب , الــذين خياصــمون يف آيــات اهللا وحججــه لــدفعها مــن غــري أن يكــون لــديهم حجــة مقبولــة
الضـالل وَحَجـَب عـن اهلـدى قلـوب كمـا َخـَتم ب, ذلك اجلدال مقًتا عند اهللا وعند الذين آمنـوا

جبـــار بكثـــرة , خيـــتم اهللا علـــى قلـــب كـــل مســـتكرب عـــن توحيـــد اهللا وطاعتـــه, هـــؤالء املخاصـــمني
  .ظلمه وعدوانه

  
َفَأطَِّلَع ِإَىل  َأْسَباَب السََّمَواتِ ) 36(َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِيل َصْرحاً َلَعلِّي أَبـُْلُغ اَألْسَباَب  

ْوَن ُموَسى َوِإينِّ َألظُنُُّه َكاِذباً وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعْن السَِّبيِل َوَما َكْيُد ِفْرعَ ِإَلِه 
  )37(ِإالَّ ِيف تـََباٍب 
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بًا ملوســى يف دعوتــه إىل اإلقــرار بــرب العــاملني والتســليم لــه يــا هامــان ابْــِن يل : وقــال فرعــون مكــذِّ
وإين , فأنظر إىل إله موسى بنفسي, لعلي أبلغ أبواب السموات وما يوصلين إليها; ابًناء عظيمً 

وهكـــذا زُيَّـــن لفرعـــون عملـــه , وأنـــه فـــوق الســـموات, ألظـــن موســـى كاذبًـــا يف دعـــواه أن لنـــا ربًـــا
ومــا احتيــال فرعــون , وُصــدَّ عــن ســبيل احلــق؛ بســبب الباطــل الــذي زُيِّــن لــه, الســيِّئ فــرآه حســًنا

ال يفيــده إال الشــقاء يف , وموســى مبطــل إال يف خســار وبــوار, هــام النــاس أنــه حمــقوتــدبريه إلي
  .الدنيا واآلخرة

  
  )38(َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِين َأْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد  

  .يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب: وقال الذي آمن معيًدا نصيحته لقومه 

  
نـَْيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر يَا قـَوْ   َا َهِذِه اْحلََياُة الدُّ   )39(ِم ِإمنَّ

فينبغــي أال تـَرَْكنــوا , يــا قــوم إن هــذه احليــاة الــدنيا حيــاة يتــنعَّم النــاس فيهــا قلــيال مث تنقطــع وتــزول
فينبغـي , لـيت تسـتقرون فيهـاوإن الدار اآلخرة مبا فيها من النعيم املقـيم هـي حمـل اإلقامـة ا, إليها

  .وتعملوا هلا العمل الصاحل الذي ُيسِعدكم فيها, لكم أن تؤثروها

  
َك َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْولَئِ  

  )40(ا ِبَغْريِ ِحَساٍب َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة يـُْرَزُقوَن ِفيهَ 

فـــال ُجيْـــزى يف اآلخـــرة إال عقابًـــا يســـاوي , مـــن عصـــى اهللا يف حياتـــه واحنـــرف عـــن طريـــق اهلـــدى
وهـو , ذكرًا كان أو أنثى, وَمن أطاع اهللا وعمل صاحلًا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, معصيته

ا بغـري يـرزقهم اهللا فيهـا مـن , فأولئك يـدخلون اجلنـة, مؤمن باهللا موحد له مثارهـا ونعيمهـا ولـذا
  .حساب
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  )41(َويَا قـَْوِم َما ِيل أَْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِين ِإَىل النَّاِر  

وهـي دعـوة تنتهـي بكـم إىل اجلنـة , ويا قوم كيف أدعـوكم إىل اإلميـان بـاهللا واتبـاع رسـوله موسـى
  إىل عذاب اهللا وعقوبته يف النار؟وأنتم تدعونين إىل عمل يؤدي , والبعد عن أهوال النار

  
  )42(َتْدُعوَنِين َألْكُفَر بِاللَِّه َوُأْشرَِك ِبِه َما لَْيَس ِيل ِبِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم ِإَىل اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر  

وهـذا مـن  -وأشرك بـه مـا لـيس يل بـه علـم أنـه يسـتحق العبـادة مـن دونـه, تدعونين ألكفر باهللا
الغفـار ملـن , وأنـا أدعـوكم إىل الطريـق املوصـل إىل اهللا العزيـز يف انتقامـه -ب وأقبحهـاأكرب الذنو 

  .تاب إليه بعد معصيته

  
نـَْيا َوال ِيف اآلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإَىل اللَّ   َا َتْدُعوَنِين ِإلَْيِه لَْيَس َلُه َدْعَوٌة ِيف الدُّ ِه َوَأنَّ ال َجَرَم أَمنَّ

  )43(ْم َأْصَحاُب النَّاِر اْلُمْسرِِفَني هُ 

ــا أن مــا تــدعونين إىل االعتقــاد بــه ال يســتحق الــدعوة إليــه وال يُلجــأ إليــه يف الــدنيا وال يف , حًق
وهو جيـازي كـل عامـل , واعلموا أن مصري اخلالئق كلها إىل اهللا سبحانه, اآلخرة لعجزه ونقصه

  .كفر هم أهل الناروأن الذين تعدَّوا حدوده باملعاصي وسفك الدماء وال, بعمله

  
  )44(َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل َلُكْم َوأُفـَوُِّض أَْمرِي ِإَىل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصٌري بِاْلِعَباِد  

ــرتكم: فلمــا نصــحهم ومل يطيعــوه قــال هلــم وســوف تنــدمون , فســتذكرون أين نصــحت لكــم وذكَّ
إن اهللا ســبحانه وتعــاىل بصــري . ل عليــهوأتوكــ, وأعتصــم بــه, وأجلــأ إىل اهللا, حيــث ال ينفــع النــدم

  .ال خيفى عليه شيء منها, وما يستحقونه من جزاء, بأحوال العباد

  
  )45(فـََوقَاُه اللَُّه َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب  
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ـــم ســـوء  وحـــلَّ , فـــوقى اهللا ســـبحانه ذلـــك الرجـــل املـــؤمن املوفـَّــق عقوبـــات مكـــر فرعـــون وآلـــه
  .العذاب حيث أغرقهم اهللا عن آخرهم

  
َها ُغُدّواً َوَعِشّياً َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب     )46(النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
  ر
وا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تـََبعًا فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َوِإْذ يـََتَحاجُّوَن ِيف النَّاِر فـَيَـُقوُل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـرُ  

  )47(َعنَّا َنِصيباً ِمْن النَّاِر 

ـــار فيحـــتجُّ األتبـــاع املقلـــدون علـــى رؤســـائهم , ويعاتـــب بعضـــهم بعًضـــا, وإذ يتخاصـــم أهـــل الن
صــيًبا هــل أنــتم مغنــون عنــا ن: قــائلني هلــم, وزيَّنــوا هلــم طريــق الشــقاء, املســتكربين الــذين أضــلُّوهم

  من النار بتحملكم قسطًا من عذابنا؟

  
  )48(قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم بـَْنيَ اْلِعَباِد  

, وكلُّنـا فيهـا, ال نتحمل عنكم شيًئا من عـذاب النـار: قال الرؤساء املستكربون مبيِّنني عجزهم
  .قد قسم بيننا العذاب بَقْدر ما يستحق كلٌّ منا بقضائه العادلإن اهللا , ال خالَص لنا منها

  
  )49(َوقَاَل الَِّذيَن ِيف النَّاِر ِخلََزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُخيَفِّْف َعنَّا يـَْوماً ِمْن اْلَعَذاِب  

ا يوًما واحًدا ادعوا ربكم ُخيَفِّْف عن: وقال الذين يف النار من املستكربين والضعفاء خلزنة جهنم
  .من العذاب؛ كي حتصل لنا بعض الراحة

  
 ِيف قَاُلوا أََو ملَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبَـيـَِّناِت قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ  

  )50(َضالٍل 
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 تــأتكم رســلكم بــاحلجج أومل, هــذا الــدعاء ال يــنفعكم يف شــيء: قــال خزنــة جهــنم هلــم توبيًخــا
فتـربأ خزنـة جهـنم مـنهم . بلى: الواضحة من اهللا فكذبتموهم؟ فاعرتف اجلاحدون بذلك وقالوا

ولكــن هــذا الــدعاء ال يغــين شــيًئا؛ , فــادعوا أنــتم, وال نشــفع فــيكم, حنــن ال نــدعو لكــم: وقــالوا
  .وال ُيستجاب, وما دعاء الكافرين إال يف ضياع ال يُقبل. ألنكم كافرون

  
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اَألْشَهاُد     )51(ِإنَّا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّ

م الــدنيا, إنَّــا لننصــر رســلنا وَمــن تــبعهم مــن املــؤمنني ويــوم , ونؤيــدهم علــى َمــن آذاهــم يف حيــا
فتشـهد بـأن , ليت كـذَّبت رسـلهايوم تشهد فيه املالئكة واألنبياء واملؤمنون على األمم ا, القيامة

م   .وأن األمم كذَّبتهم, الرسل قد بلَّغوا رساالت ر

  
اِر     )52(يـَْوَم ال يَنَفُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرتـُُهْم َوَهلُْم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

بهم رسـل يوم احلساب ال ينتفع الكافرون الـذين تعـدَّوا حـدود اهللا مبـا يقدِّمونـه مـن عـذر لتكـذي
  .وهي النار, وهلم الدار السيئة يف اآلخرة, وهلم الطرد من رمحة اهللا, اهللا

  
َنا ُموَسى اْهلَُدى َوَأْوَرثـَْنا َبِين ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب   ُهًدى َوِذْكَرى ُألوِيل األَْلَباِب ) 53(َوَلَقْد آتـَيـْ
)54(  

وجعلنـــا بـــين إســـرائيل يتوارثـــون , اتولقـــد آتينـــا موســـى مـــا يهـــدي إىل احلـــق مـــن التـــوراة واملعجـــز 
  .وموعظة ألصحاب العقول السليمة, هادية إىل سبيل الرشاد, التوراة خلًفا عن سلف

  
  )55(فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك بِاْلَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر  
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ووْعـــُدنا حـــق ال , فقـــد وعـــدناك بـــإعالء كلمتـــك, ى املشـــركنيعلـــى أذ -أيهـــا الرســـول-فاصـــرب 
  .يف آخر النهار وأوله, وُدْم على تنزيه ربك عمَّا ال يليق به, واستغفر لذنبك, يتخلف

  
ٌر َما ُهْم   بَِباِلِغيِه ِإنَّ الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن ِيف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

  )56(فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري 

ـــَبه الفاســـدة بـــال برهـــان وال  إن الـــذين يـــدفعون احلـــق بالباطـــل، ويـــردُّون احلجـــج الصـــحيحة بالشُّ
حجة من اهللا، ليس يف صدور هؤالء إال تكرب عن احلق؛ حسًدا منهم على الفضل الذي آتـاه 

ــا، وهــو أمــر ليســوا مبدركيــه وال نائليــهاهللا نبيــه، وكرامــ فاعتصــم بــاهللا مــن , ة النبــوة الــيت أكرمــه 
  .البصري بأفعاهلم، وسيجازيهم عليها, شرهم؛ إنه هو السميع ألقواهلم

  
  )57(َواَألْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  َخلَْلُق السََّمَواتِ  

مخلََ  م بعـد مـو ولكـن أكثـر النـاس ال , ْلق اهللا السموات واألرض أكرب من َخْلق الناس وإعـاد
  .يعلمون أن خلق مجيع ذلك هنيِّ على اهللا

  
َن َوَما َيْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصُري َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوال اْلُمِسيُء قَِليًال َما تـََتذَكَُّرو  
)58(  

وكذلك ال يستوي املؤمنون الذين يُِقـرُّون بـأن اهللا هـو اإللـه احلـق , وما يستوي األعمى والبصري
واجلاحـدون الـذين ينكـرون أن اهللا هـو اإللـه , ال شريك له، ويستجيبون لرسله ويعملون بشـرعه

, حجــــج اهللا -أيهــــا النــــاس-قلــــيال مــــا تتــــذكرون . احلــــق، ويكــــذبون رســــله وال يعملــــون بشــــرعه
ا, ونفتعترب    .وتتعظون 

  
  )59(ِإنَّ السَّاَعَة آلتَِيٌة ال رَْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنوَن  
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ولكن أكثر النـاس , كما أخربْت بذلك الرسل, فأيقنوا مبجيئها, إن الساعة آلتية ال شك فيها
  .وال يعملون هلا, ال ُيَصدِّقون مبجيئها

  
ُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن َوقَاَل َربُُّكْم ادْ  
)60(  

ــــوين بالعبــــادة أســــتجب لكــــم: -أيهــــا العبــــاد -وقــــال ربكــــم إن الــــذين , ادعــــوين وحــــدي وخصُّ
  .سيدخلون جهنم صاغرين حقريين, يتكربون عن إفرادي بالعبودية واأللوهية

  
َلِكنَّ اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصرًا ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس وَ  

  )61(َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن 

رِّفوا والنهـار مضـيًئا؛ لُتَصـ, وحتققوا راحتكم, اهللا وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه
ولكـــن أكثـــرهم ال يشـــكرون لـــه , إن اهللا لـــذو فضـــل عظـــيم علـــى النـــاس. فيـــه أمـــور معاشـــكم

  .بالطاعة وإخالص العبادة

  
  )62(َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفأَنَّا تـُْؤَفُكوَن  

ذه النعم إمنا هو ربكم خالق األشـياء   , ال إلـه يسـتحق العبـادة غـريه, كلهـاالذي أنعم عليكم 
  بعد أن تبينت لكم دالئله؟, وتعبدون غريه من األوثان, فكيف تعدلون عن اإلميان به

  
  )63(َكَذِلَك يـُْؤَفُك الَِّذيَن َكانُوا بِآيَاِت اللَِّه َجيَْحُدوَن   

ميـان بـه وأعرضـتم عنـه إىل الباطـل، ُيصـرف عـن احلـق واإل -يـا كفـار قـريش-كما كذَّبتم باحلق 
  .الذين كانوا حبجج اهللا وأدلته جيحدون 
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اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض قـَرَارًا َوالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرَزَقُكْم ِمْن  

  )64(الطَّيَِّباِت َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم فـََتَباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمَني 

وجعـل السـماء سـقًفا , ويسَّـر لكـم اإلقامـة عليهـا, اهللا الذي جعل لكم األرض؛ لتسـتقروا فيهـا
وأنعـــم , وخلقكـــم يف أكمـــل هيئـــة وأحســـن تقـــومي, وبـــثَّ فيهـــا مـــن العالمـــات اهلاديـــة, لـــألرض

ذه النعم هو ربكـم, عليكم حبالل الرزق ولذيذ املطاعم واملشارب , ذلكم الذي أنعم عليكم 
  .وهو ربُّ اخلالئق أمجعني, وتنزَّه عمَّا ال يليق به, ه وفضله وبركتهفتكاثر خري 

  
يَن احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني     )65(ُهَو احلَْيُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

واصـرفوا عبـادتكم لـه  فاسـألوه, هو اهللا سبحانه احلي الذي له احلياة الكاملـة التامـة ال إلـه غـريه
  .فاحلمد هللا والثناء الكامل له رب اخلالئق أمجعني. خملصني له دينكم وطاعتكم, وحده

  
ِيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلمَّا َجاَءِين اْلبَـيـَِّناُت ِمْن َريبِّ َوأُِمْرتُ   ُ َأْن  ُقْل ِإينِّ 

  )66(ِمَني ُأْسِلَم ِلَربِّ اْلَعالَ 

يــــت أن أعبــــد الـــذين تــــدعون مــــن دون اهللا: ملشـــركي قومــــك -أيهــــا الرســــول-قـــل  ُ لـــــمَّا , إين 
سـبحانه , وأمرين أن أخضـع وأنقـاد بالطاعـة التامـة لـه, جاءين اآليات الواضحات من عند ريب

  .رب العاملني

  
ُلُغوا َأُشدَُّكْم ُمثَّ  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُمثَّ ِمنْ   َعَلَقٍة ُمثَّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

ُلُغوا َأَجًال ُمَسمًّى َوَلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن    )67(لَِتُكونُوا ُشُيوخاً َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبُل َولَِتبـْ

وبعـد ذلـك تنتقلـون إىل , درتـهمث أوجدكم من املينِّ بق, هو اهللا الذي خلق أباكم آدم من تراب
إىل أن تولــدوا أطفــاال , مث جتــري علــيكم أطــوار متعــددة يف األرحــام, طــور الــدم الغلــيظ األمحــر
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ــُتكم إىل أن تصــريوا شــيوًخا, صــغارًا َي ــذه , ومــنكم مــن ميــوت قبــل ذلــك, مث تقــوى بِنـْ ولتبلغــوا 
, ون حجج اهللا عليكم بـذلكولعلكم تعقل, األطوار املقدَّرة أجال مسمى تنتهي عنده أعماركم

  .وأنه الذي ال تنبغي العبادة إال له, فتعرفون أنه ال إله غريه يفعل ذلك, وتتدبرون آياته

  
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن     )68(ُهَو الَِّذي ُحيِْي َوُميِيُت فَِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ

ال رادَّ , فيكــون, "كــن: "ا فإمنــا يقــول لــهفــإذا قضــى أمــرً , هــو ســبحانه املتفــرد باإلحيــاء واإلماتــة
  .لقضائه

  
  )69(َأَملْ تـََرى ِإَىل الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آيَاِت اللَِّه َأىنَّ ُيْصَرُفوَن  

وهـــي واضـــحة , مـــن هـــؤالء املكـــذِّبني بآيـــات اهللا خياصـــمون فيهـــا -أيهـــا الرســـول-أال تعجـــب 
نها مع صحتها؟ وإىل أيِّ شـيء يـذهبون بعـد كيف يعدلون ع, الداللة على توحيد اهللا وقدرته

  البيان التام؟

  
بُوا بِاْلِكَتاِب َوِمبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يـَْعَلُموَن   ِإْذ اَألْغالُل ِيف َأْعَناِقِهْم ) 70(الَِّذيَن َكذَّ

  )72(وَن ِيف احلَِْميِم ُمثَّ ِيف النَّاِر ُيْسَجرُ ) 71(َوالسَّالِسُل ُيْسَحُبوَن 

بوا بالقرآن والكتب السماوية اليت أنزهلا اهللا على رسـله هلدايـة النـاس , هؤالء املشركون الذين كذَّ
والسالسـل يف , فسوف يعلم هؤالء املكذبون عاقبة تكـذيبهم حـني ُجتعـل األغـالل يف أعنـاقهم

 يف نــار جهــنم مث, وتســحبهم زبانيــة العــذاب يف املــاء احلــار الــذي اشــتدَّ غليانــه وحــرُّه, أرجلهــم
م   .يوقد 

  
ِمْن ُدوِن اللَِّه قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبْل ملَْ َنُكْن َنْدُعو ِمْن ) 73(ُمثَّ ِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم ُتْشرُِكوَن  

  )74(قـَْبُل َشْيئاً َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه اْلَكاِفرِيَن 
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ا مــن دون اهللا؟ : ةوهــم يف هــذه احلــال التعيســ, مث قيــل هلــم توبيًخــا أيــن اآلهلــة الــيت كنــتم تعبــدو
قـال , هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم مـن هـذا الـبالء الـذي حـلَّ بكـم إن اسـتطاعوا

م كــانوا يف جهالــة مــن أمــرهم, فلــم ينفعونــا بشــيء, غــابوا عــن عيوننــا: املكــذبون , ويعرتفــون بــأ
م هلــم كانــت باطلــة ال تســاوي شــيًئا كمــا أضــل اهللا هــؤالء الــذين ضــلَّ عــنهم يف , وأن عبــاد
  .يضل اهللا الكافرين به, جهنم ما كانوا يعبدون يف الدنيا من دون اهللا

  
  )75(َذِلُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوِمبَا ُكْنُتْم َمتَْرُحوَن  

حيث  , يف حياتكم الدنيا من غفلة ذلكم العذاب الذي أصابكم إمنا هو بسبب ما كنتم عليه
ومبـا أنـتم عليـه مـن األَشـر والَبطَـر والبغـي علـى , كنتم تفرحون مبـا تقرتفونـه مـن املعاصـي واآلثـام

  .عباد اهللا

  
ِيَن     )76(اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

فبئست جهـنم , ركم باهللا ومعصيتكم له خالدين فيهاادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف
  .نزال للمتكربين يف الدنيا على اهللا

  
َنا يـُْرَجعُ     )77(وَن فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَِإمَّا نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَِإلَيـْ

فإمـا , وسيـُْنِجز لـك مـا وعـدك, إن وعد اهللا حق, وامض يف طريق الدعوة, فاصرب أيها الرسول
أو نتوفينَّك قبل أن حيلَّ ذلـك , نرينَّك يف حياتك بعض الذي نعد هؤالء املشركني من العذاب

  .وسنذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون, فإلينا مصريهم يوم القيامة, م

  
ُهْم َمْن ملَْ نـَْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكاَن  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـُْهمْ   َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ

ُمْبِطُلوَن ِلَرُسوٍل َأْن يَْأِيتَ بِآيٍَة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه فَِإَذا َجاَء أَْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاحلَْقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الْ 
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)78(  

مرســـ -أيهـــا الرســـول-ولقـــد أرســـلنا ِمـــن قبلـــك  ويصـــربون علـــى , ال كثـــريين إىل قـــومهم يـــدعو
وكلهم مأمورون بتبليغ , ومنهم َمن مل نقصص عليك, منهم َمن قصصنا عليك خربهم: أذاهم

وما كان ألحد منهم أن يأيت بآية من اآليات احلسـية أو العقليـة إال بـإذن اهللا . وحي اهللا إليهم
وخســر , بالعــدل بــني الرســل ومكــذبيهم فــإذا جــاء أمــر اهللا بعــذاب املكــذبني ُقِضــي, ومشــيئته

م غريه, هنالك املبطلون؛ الفرتائهم على اهللا الكذب   .وعباد

  
َها تَْأُكُلوَن   َها َوِمنـْ ُلُغوا ) 79(اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكْم األَنـَْعاَم لِتَـرَْكُبوا ِمنـْ َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتبـْ

َها َحاَجًة ِيف ُصُدورُِكمْ  َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلوَن  َعَليـْ   )80(َوَعَليـْ

ـا مـن منـافع الركـوب واألكـل وغريهـا مـن : اهللا سبحانه هو الذي جعل لكم األنعـام؛ لتنتفعـوا 
ولتبلغـــوا باحلمولـــة علـــى بعضـــها حاجـــًة يف صـــدوركم مـــن الوصـــول إىل األقطـــار , أنـــواع املنـــافع

  .وعلى الفلك يف البحر ُحتَْملون كذلك, يةوعلى هذه األنعام ُحتَْملون يف الرب , البعيدة

  
  )81(َويُرِيُكْم آيَاتِِه َفَأيَّ آيَاِت اللَِّه تُنِكُروَن  

فــأي آيــة مــن , ويــريكم اهللا تعــاىل دالئلــه الكثــرية الواضــحة الدالــة علــى قدرتــه وتــدبريه يف خلقــه
ا ا؟, آياته تنكرو   وال تعرتفون 

  
ُهْم َوَأَشدَّ قـُوًَّة أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فَـ   َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأْكثـََر ِمنـْ

ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن    )82(َوآثَاراً ِيف اَألْرِض َفَما َأْغَىن َعنـْ

كيـــف    ,أفلـــم َيِســـْر هـــؤالء املكـــذبون يف األرض ويتفكـــروا يف مصـــارع األمـــم املكذبـــة مـــن قـــبلهم
كانـــت عـــاقبتهم؟ وكانـــت هـــذه األمـــم الســـابقة أكثـــر مـــنهم عـــدًدا وعـــدة وآثـــارًا يف األرض مـــن 
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ــم بــأس , األبنيــة واملصــانع والغــراس وغــري ذلــك فمــا أغــىن عــنهم مــا كــانوا يكســبونه حــني حــلَّ 
  .اهللا

  
ِعْلِم َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َفرُِحوا ِمبَا ِعْنَدُهْم ِمْن الْ  
)83(  

فرحـوا جهـال مـنهم مبـا عنـدهم , فلما جاءت هؤالء األمم املكذبـة رسـُلها بالـدالئل الواضـحات
ـم مـن العـذاب مـا كـانوا يسـتعجلون بـه رسـَلهم , من العلم املناقض ملا جاءت به الرسل وحلَّ 

أو يقـدح , يف اآليـة دليـل علـى أن كـل علـم ينـاقض اإلسـالمو . على سبيل السخرية واالسـتهزاء
ومعتقده ليس من أتباع حممـد صـلى اهللا عليـه , فإنه مذموم ممقوت, أو يشكك يف صحته, فيه

  .وسلم

  
  )84(فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِمبَا ُكنَّا ِبِه ُمْشرِِكَني  

وكفرنـا مبـا كنـا بـه مشـركني , آمنا بـاهللا وحـده: وقالوا, ا عذابنا أقرُّوا حني ال ينفع اإلقرارفلما رأو 
  .يف عبادة اهللا

  
َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّة اللَِّه الَِّيت َقْد َخَلْت ِيف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهنَ   اِلَك فـََلْم َيُك يـَنـْ

  )85(اْلَكاِفُروَن 

م هــذا حـــني رأوا عــذابنا ال إميـــان , وذلــك ألنـــه إميــان قــد اضـــطروا إليــه; فلــم يــك يـــنفعهم إميــا
ســـــنة اهللا وطريقتـــــه الـــــيت ســـــنَّها يف األمـــــم كلهـــــا أن ال ينفعهـــــا اإلميـــــان إذا رأوا , اختيـــــار ورغبـــــة

م, العذاب   .اجلاحدون توحيده وطاعته, وهلك عند جميء بأس اهللا الكافرون بر
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  تسورة فصل -41

  
  )1(حم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  
  )2(تَنزِيٌل ِمْن الرَّْمحَِن الرَِّحيِم  

  .نزَّله على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم, هذا القرآن الكرمي تنزيل من الرمحن الرحيم

  
  )3(َلُموَن ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآناً َعَربِّياً ِلَقْوٍم يـَعْ   

ـــحت معانيـــه وأحكامـــه ـــرًا فهمـــه لقـــوم , كتـــاب بـُيِّنـــت آياتـــه متـــام البيـــان، َوُوضِّ ـــا ميسَّ قرآنًـــا عربًي
  .يعلمون اللسان العريب

  
  )4(َبِشرياً َوَنِذيراً َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم ال َيْسَمُعوَن  

رًا بالعقــاب العاجــل واآلجــل ونــذي, بشــريًا بــالثواب العاجــل واآلجــل ملــن آمــن بــه وعمــل مبقتضــاه
  .فهم ال يسمعون له مساع قَبول وإجابة, فأعرض عنه أكثر الناس, ملن كفر به

  
َمْل ِإنـََّنا َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا ِإلَْيِه َوِيف آَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجاٌب فَاعْ  

  )5(َعاِمُلوَن 
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قلوبنــا يف أغطيــة مانعــة لنــا : ل هــؤالء املعرضــون الكــافرون للنــيب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلموقــا
ســاتر  -يــا حممــد -ومــن بيننــا وبينــك, ويف آذاننــا صــمم فــال نســمع, مــن فهــم مــا تــدعونا إليــه
  .كما أننا عاملون على َوْفق ديننا, فاعمل على َوْفق دينك, حيجبنا عن إجابة دعوتك

  
َا   َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل ُقْل ِإمنَّ أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ َأمنَّ

  )7(الَِّذيَن ال يـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن ) 6(لِْلُمْشرِِكَني 

كم يوحي اهللا إيلَّ أمنـا إهلكـم الـذي يسـتحق العبـادة، إمنا أنا بشر مثل:  -أيها الرسول-قل هلم 
وعـــذاب للمشـــركني . واطلبـــوا مغفرتـــه, فاســـلكوا الطريـــق املوصـــل إليـــه, إلـــه واحـــد ال شـــريك لـــه

ــم, الــذين عبــدوا مــن دون اهللا أوثانًــا ال تنفــع وال تضــر , والــذين مل يطهــروا أنفســهم بتوحيــد ر
وهـم ال ,  إخـالص مـنهم للخـالق وال نفـع فـيهم للخلـقفـال, ومل يصلُّوا ومل يزكَّوا, واإلخالص له
  .وال ينفقون يف طاعة اهللا, وال باجلنة والنار, يؤمنون بالبعث

  
ُر َممُْنوٍن     )8(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـْ

هلم ثواب عظيم , هللا فيها إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وكتابه وعملوا األعمال الصاحلة خملصني
  .غري مقطوع وال ممنوع

  
  )9( ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اَألْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلوَن َلُه أَنَداداً َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  

بـاهللا الـذي  أإنكـم لتكفـرون: هلؤالء املشركني موخبًا هلم ومتعجًبا من فعلهـم -أيها الرسول-قل 
م معـه؟ ذلـك اخلـالق هــو رب , خلـق األرض يف يـومني اثنـني وجتعلــون لـه نظـراء وشـركاء تعبــدو

  .العاملني كلهم

  
َر ِفيَها أَقْـَواتـََها ِيف أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّ   ائِِلَني َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ
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)10(  

, وبــارك فيهــا فجعلهــا دائمــة اخلــري ألهلهــا, بحانه يف األرض جبــاال ثوابــت مــن فوقهــاوجعــل ســ
يومـان خلـق : ومـا يصـلحهم مـن املعـاش يف متـام أربعـة أيـام, وقدَّر فيهـا أرزاق أهلهـا مـن الغـذاء

ـــا, فيهمـــا األرض ملـــن أراد : ســـواء للســـائلني أي, ويومـــان جعـــل فيهـــا رواســـي وقـــدر فيهـــا أقوا
  .ليعلمه السؤال عن ذلك؛

  
ا َطْوعاً ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلَألْرِض اِْئِتَيا َطْوعاً فـََقاَل َهلَا َوِلَألْرِض اِْئِتيَ  

َنا طَائِِعَني    )11(أَْو َكْرهاً قَالََتا أَتـَيـْ

فقــــال للســــماء , أي قصــــد إىل الســــماء وكانــــت دخانًــــا مــــن قبــــلُ , مث اســــتوى ســــبحانه وتعــــاىل
لــيس لنــا إرادة ختــالف , أتينــا مــذعنني لــك: قالتــا. انقــادا ألمــري خمتــارتني أو جمربتــني: ولــألرض
  .إرادتك

  
نـَْيا ِمبََصا  بِيَح فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ َوَأْوَحى ِيف ُكلِّ َمسَاٍء أَْمَرَها َوَزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

  )12(تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  َوِحْفظاً َذِلكَ 

فتم بذلك خلق السموات واألرض يف , فقضى اهللا خلق السموات السبع وتسويتهن يف يومني
وأوحــى يف  , مــع قدرتــه ســبحانه علــى خلقهمــا يف حلظــة واحــدة, حلكمــة يعلمهــا اهللا, ســتة أيــام

وحفظًـــا هلـــا مـــن , نجوم املضـــيئةوزيَّنـــا الســـماء الـــدنيا بـــال, كـــل مســـاء مـــا أراده ومـــا أمـــر بـــه فيهـــا
العلـــيم الـــذي , ذلـــك اخللـــق البـــديع تقـــدير العزيـــز يف ملكـــه, الشـــياطني الـــذين يســـرتقون الســـمع

  .أحاط علمه بكل شيء

  
  )13(فَِإْن َأْعَرُضوا فـَُقْل أَنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَمثُوَد  
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ومــن صــفات اهللا , م مــن أوصــاف القــرآن احلميــدةفــإن أعــرض هــؤالء املكــذبون بعــدما بـُــنيَّ هلــ
م : فقــل هلــم, العظــيم قــد أنــذرتكم عــذابًا يستأصــلكم مثــل عــذاب عــاد ومثــود حــني كفــروا بــر

  .وعصوا رسله

  
بـَُّنا ألَنَزَل ِإْذ َجاَءتْـُهْم الرُُّسُل ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه قَاُلوا َلْو َشاَء رَ  

  )14(َمالِئَكًة فَِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن 

م بعبــادة اهللا وحـــده ال , يتبـــع بعضــهم بعًضــا متــوالني, حــني جــاءت الرســل عــاًدا ومثــود يــأمرو
ألنــزل إلينــا , لــو شــاء ربنــا أن نوحــده وال نعبــد مــن دونــه شــيًئا غــريه: قــالوا لرســلهم, شــريك لــه

فإنـا مبـا أرسـلكم اهللا , ومل يرسـلكم وأنـتم بشـر مثلنـا, لسماء رسال مبـا تـدعوننا إليـهمالئكة من ا
  .به إلينا من اإلميان باهللا وحده جاحدون

  
ي لََّه الَّذِ َفَأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة َأوَملَْ يـََرْوا َأنَّ ال 

ُهْم قـُوًَّة وََكانُوا بِآيَاتَِنا َجيَْحُدوَن    )15(َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنـْ

َمـن أشـد منـا : وقالوا يف غـرور, فأما عاد قوم هود فقد استعَلوا يف األرض على العباد بغري حق
 قوة؟ أومل يـروا أن اهللا تعـاىل الـذي خلقهـم هـو أشـدُّ مـنهم قـوة وبطًشـا؟ وكـانوا بأدلتنـا وحججنـا

  .جيحدون

  
نـَْيا وَ   َلَعَذاُب َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِحيًا َصْرَصرًا ِيف أَيَّاٍم حنََِساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )16(اآلِخَرِة َأْخَزى َوُهْم ال يـُْنَصُروَن 

هم؛ لنـذيقهم عـذاب فأرسلنا عليهم رًحيا شديدة الـربودة عاليـة الصـوت يف أيـام مشـؤومات علـي
وهـم ال يـُْنَصـرون مبنـع العـذاب , وَلعـذاب اآلخـرة أشـد ذال وهوانًـا, الذل واهلوان يف احلياة الدنيا

  .عنهم



www.islamguiden.com 

 1030

  
انُوا َوأَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى فََأَخَذتْـُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْهلُوِن ِمبَا كَ  

  )17(وَن َيْكِسبُ 

, فاختــاروا العمــى علــى اهلــدى, وأمــا مثــود قــوم صــاحل فقــد بينَّــا هلــم ســبيل احلــق وطريــق الرشــد
فأهلكتهم صاعقة العذاب املهني؛ بسبب ما كانوا يقرتفون من اآلثـام بكفـرهم بـاهللا وتكـذيبهم 

  .رسله

  
َنا الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن     )18(َوَجنَّيـْ

وكـــان هـــؤالء النـــاجون خيـــافون اهللا , آمنـــوا مـــن العـــذاب الـــذي أخـــذ عـــاًدا ومثـــودوجنَّينـــا الـــذين 
  .ويتقونه

  
َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم ) 19(َويـَْوَم ُحيَْشُر َأْعَداُء اللَِّه ِإَىل النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعوَن  

  )20(ْعَمُلوَن َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يَـ 

حىت إذا مـا جـاؤوا , تـَُردُّ زبانية العذاب أوَهلم على آخرهم, ويوم ُحيشر أعداء اهللا إىل نار جهنم
وأنكــروا جــرائمهم شــهد علــيهم مسعهــم وأبصــارهم وجلــودهم مبــا كــانوا يعملــون يف الــدنيا , النــار

  .من الذنوب واآلثام

  
َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعلَ   يـْ

  )21(َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 

ِملَ شــــهدمت علينــــا؟ : وقــــال هــــؤالء الــــذين ُحيْشــــرون إىل النــــار مــــن أعــــداء اهللا جللــــودهم معــــاتبني
وهو الـذي خلقكـم أول مـرة ومل تكونـوا , أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء: فأجابتهم جلودهم

  .وإليه مصريكم بعد املوت للحساب واجلزاء, شيًئا
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 اللََّه َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوال أَْبَصارُُكْم َوال ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ  

َوَذِلُكْم ظَنُُّكْم الَِّذي ظََننُتْم ِبَربُِّكْم أَْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمْن ) 22( ال يـَْعَلُم َكِثريًا ِممَّا تـَْعَمُلونَ 
  )23(اْخلَاِسرِيَن 

وما كنتم َتْسَتْخفون عند ارتكابكم املعاصي؛ خوفًا من أن يشهد عليكم مسعكـم وال أبصـاركم 
يعلـم كثـريًا مـن أعمـالكم ولكن ظننـتم بارتكـابكم املعاصـي أن اهللا ال , وال جلودكم يوم القيامة
ــا , فــأوردكم النــار, وذلكــم ظــنكم الســيِّئ الــذي ظننتمــوه بــربكم أهلككــم. الــيت تعصــون اهللا 

  .فأصبحتم اليوم من اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

  
  )24( فَِإْن َيْصِربُوا فَالنَّاُر َمثْـًوى َهلُْم َوِإْن َيْستَـْعِتُبوا َفَما ُهْم ِمْن اْلُمْعَتِبنيَ  

وإن يســـألوا الرجـــوع إىل الـــدنيا؛ ليســـتأنفوا العمـــل , فـــإن يصـــربوا علـــى العـــذاب فالنـــار مـــأواهم
  .وال تُقبل هلم أعذار, الصاحل ال ُجيابوا إىل ذلك

  
ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت  َوقـَيَّْضَنا َهلُْم قـَُرنَاَء فـََزيـَُّنوا َهلُْم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْيِهْم اْلَقْولُ  

  )25(ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس ِإنـَُّهْم َكانُوا َخاِسرِيَن 

فزينــوا هلــم قبــائح , وهيأنــا هلــؤالء الظــاملني اجلاحــدين قرنــاء فاســدين مــن شــياطني اإلنــس واجلــن
ا احملرمة, أعماهلم يف الدنيا ا وشهوا , َخْلفهم من أمـور اآلخـرة وَزيَّنوا هلم ما, ودَعوهم إىل لذا
وبــذلك اســتحقوا دخــول النــار يف مجلــة أمــم , ودَعــوهم إىل التكــذيب باملعــاد, فأنســوهم ِذكرهــا

ــم كــانوا خاســرين أعمــاهلم يف الــدنيا وأنفســهم وأهلــيهم يــوم , ســابقة مــن كفــرة اجلــن واإلنــس إ
  .القيامة

  
  )26(آِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبوَن َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقرْ  
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وال تطيعـوه، وال , ال تسـمعوا هلـذا القـرآن: وقال الكافرون بعضـهم لـبعض متواصـني فيمـا بيـنهم
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفري والتخليط على حممد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم , تنقادوا ألوامره

  .ليهوننتصر ع, فيرتك القراءة, تغلبونه

  
  )27(فـََلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذاباً َشِديداً َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

ولنجـــزينهم أســـوأ مـــا كـــانوا , فلنـــذيقن الـــذين قـــالوا هـــذا القـــول عـــذابًا شـــديًدا يف الـــدنيا واآلخـــرة
  .يعملون من السيئات

  
  )28(لَِّه النَّاُر َهلُْم ِفيَها َداُر اْخلُْلِد َجَزاًء ِمبَا َكانُوا بِآيَاتَِنا َجيَْحُدوَن َذِلَك َجزَاُء َأْعَداِء ال 

هلـــم فيهـــا دار اخللـــود , هـــذا اجلـــزاء الـــذي ُجيـــزى بـــه هـــؤالء الـــذين كفـــروا جـــزاء أعـــداء اهللا النـــار
م جرميــة مــن واآليــة دالــة علــى عظــ. الــدائم؛ جــزاء مبــا كــانوا حبججنــا وأدلتنــا جيحــدون يف الــدنيا

  .وصدهم عن تدبره وهدايته بأيِّ وسيلة كانت, صرف الناس عن القرآن العظيم

  
لَِيُكونَا ِمْن  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربـََّنا أَرِنَا الََّذْيِن َأَضالَّنَا ِمْن اجلِْنِّ َواِإلْنِس َجنَْعْلُهَما َحتَْت أَْقَداِمَنا 

  )29(اَألْسَفِلَني 

ربنــا أرنــا اللــَذين أضــالنا مــن خلقــك مــن اجلــن : وهــم يف النــار, روا بــاهللا ورســولهوقــال الــذين كفــ
  .واإلنس جنعلهما حتت أقدامنا؛ ليكونا يف الدرك األسفل من النار

  
َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهْم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوال حتَْ  

  )30(الَِّيت ُكْنُتْم تُوَعُدوَن 
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تتنـــزل علـــيهم , مث اســـتقاموا علـــى شـــريعته, إن الـــذين قـــالوا ربنـــا اهللا تعـــاىل وحـــده ال شـــريك لـــه
وال حتزنـــوا علـــى مـــا ختلفونـــه , ال ختـــافوا مـــن املـــوت ومـــا بعـــده: املالئكـــة عنـــد املـــوت قـــائلني هلـــم

ا, دنياوراءكم من أمور ال   .وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون 

  
نـَْيا َوِيف اآلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها مَ   ا َحنُْن أَْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

  )32(نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ) 31(َتدَُّعوَن 

وكـــذلك , احليـــاة الـــدنيا، نســـددكم وحنفظكـــم بـــأمر اهللا حنـــن أنصـــاركم يف: وتقـــول هلـــم املالئكـــة
وتـََقــــرُّ بــــه , ولكــــم يف اجلنــــة كــــل مــــا تشــــتهيه أنفســــكم ممــــا ختتارونــــه, نكــــون معكــــم يف اآلخــــرة

ــــا لكــــم ِمــــن غفــــور , أعيــــنكم ومهمــــا طلبــــتم مــــن شــــيء وجــــدمتوه بــــني أيــــديكم ضــــيافة وإنعاًم
  .رحيم بكم, لذنوبكم

  
  )33(َدَعا ِإَىل اللَِّه َوَعِمَل َصاِحلاً َوقَاَل ِإنَِّين ِمْن اْلُمْسِلِمَني َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن  

إنـــين مـــن : ال أحـــد أحســـن قـــوال ممـــن دعـــا إىل توحيـــد اهللا وعبادتـــه وحـــده وعمـــل صـــاحلًا وقـــال
وبيان فضـل , ويف اآلية حث على الدعوة إىل اهللا سبحانه. املسلمني املنقادين ألمر اهللا وشرعه

  .َوْفق ما جاء عن رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم, داعني إليه على بصريةالعلماء ال

  
َنُه َعَداَوٌة كَ   َنَك َوبـَيـْ أَنَُّه َوِيلٌّ َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

يٌم    )35(ِذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَّ ) 34(محَِ

وسـيئة الـذين  , وأحسـنوا إىل خلقـه, واسـتقاموا علـى شـرعه, وال تستوي حسنة الذين آمنوا بـاهللا
, ادفـع بعفـوك وحلمـك وإحسـانك َمـن أسـاء إليـك. وأسـاؤوا إىل خلقـه, كفروا به وخالفوا أمـره

فبـذلك يصـري املسـيء إليـك الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه , ليـهوقابل إساءته لـك باإلحسـان إ
ومــا يُوفَّــق هلــذه اخلصــلة احلميــدة إال الــذين صــربوا أنفســهم علــى مــا . قريــب لــك شــفيق عليــك
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ومــا يُوفـَّـق هلــا إال ذو نصــيب وافــر مــن الســعادة يف الــدنيا , وأجربوهــا علــى مــا حيبــه اهللا, تكــره
  .واآلخرة

  
َزَغنَّكَ     )36(ِمْن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  َوِإمَّا يـَنـْ

وإمـــا يلقــــنيَّ الشــــيطان يف نفســــك وسوســــة مــــن حـــديث الــــنفس حلملــــك علــــى جمــــازاة املســــيء 
العلــيم بــأمور خلقــه , إن اهللا هــو الســميع الســتعاذتك بــه, فاســتجر بــاهللا واعتصــم بــه, باإلســاءة
  .مجيعها

  
ِذي ِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوال لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّه الَّ وَ  

  )37(َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدوَن 

, نهـــارودالئلـــه علـــى وحدانيتـــه وكمـــال قدرتـــه اخـــتالف الليـــل وال, وِمـــن حجـــج اهللا علـــى خلقـــه
ال تسـجدوا . كل ذلك حتت تسـخريه وقهـره, واختالف الشمس والقمر وتعاقبهما, وتعاقبهما

مـــا مـــَدبَّران خملوقـــان -للشـــمس وال للقمـــر إن كنـــتم حقًّـــا , واســـجدوا هللا الـــذي خلقهـــن -فإ
  .منقادين ألمره سامعني مطيعني له، تعبدونه وحده ال شريك له

  
  )38(ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهْم ال َيْسَأُموَن  فَِإْن اْسَتْكبَـُروا فَالَِّذينَ  

فإن املالئكة الذين عند ربـك ال يسـتكربون عـن , فإن استكرب هؤالء املشركون عن السجود هللا
وال , وهـم ال يـَْفـُرتون عـن ذلـك, وينزِّهونه عن كل نقص بالليل والنهـار, بل يسبحون له, ذلك
  .لونمي

  
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأحْ   َياَها َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اَألْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ

  )39(َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
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بــات فيهــا، فــإذا أنزلنــا عليهــا أنــك تــرى األرض يابســة ال ن: ومــن عالمــات وحدانيــة اهللا وقدرتــه
إن الـذي أحيـا هـذه األرض بعـد , وانتفخـت وعلـت, وحتركت بالنبـات, املطر دبَّت فيها احلياة

م, مهودها فكمـا ال تعجـز قدرتـه , إنـه علـى كـل شـيء قـدير, قـادر علـى إحيـاء اخللـق بعـد مـو
ا   .فكذلك ال تعجز عن إحياء املوتى, عن إحياء األرض بعد مو

  
ٌر أَْم َمْن يَْأِيت آِمنًا يـَوْ ِإنَّ ا  َنا أََفَمْن يـُْلَقى ِيف النَّاِر َخيـْ َم لَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف آيَاتَِنا ال َخيَْفْوَن َعَليـْ

  )40(اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 

بـــل حنـــن ُمطَّلعـــون , َخيَْفـــون علينـــا ال, فيكفـــرون بـــالقرآن وحيرفونـــه, إن الـــذين مييلـــون عـــن احلـــق
أم الــذي يــأيت يــوم القيامــة آمًنــا , أفهــذا امللحــد يف آيــات اهللا الــذي يُلقــى يف النــار خــري. علــيهم

مـــا  -أيهـــا امللحـــدون -إلميانـــه بـــه وتصـــديقه بآياتـــه؟ اعملـــوا; مســـتحًقا لثوابـــه, مـــن عـــذاب اهللا
. وســيجازيكم علــى ذلــك, يء منهــاال خيفــى عليــه شــ, فــإن اهللا تعــاىل بأعمــالكم بصــري, شــئتم

ديد هلم   .ويف هذا وعيد و

  
ا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز   ال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ) 41(ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّ

يٍد    )42(ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

بوا بـــه حـــني جـــاءهم هـــالكون ومعـــذَّبونإن الـــذين جحـــدوا  وإن هـــذا القـــرآن , ـــذا القـــرآن وكـــذَّ
ال يأتيـه الباطـل مـن أي ناحيـة , لكتاب عزيز بإعزاز اهللا إياه وحفظه له من كل تغيري أو تبـديل

تنزيــل مــن حكــيم , أو يــزاد فيــه, فهــو حمفــوظ مــن أن يُــنقص منــه, مــن نواحيــه وال يبطلــه شــيء
  .د على ما له من صفات الكمالحممو , بتدبري أمور عباده

  
  )43(َما يـَُقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمْن قـَْبِلَك ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم  
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, إال مــا قــد قالــه َمــن قــبلهم ِمــَن األمــم لرســلهم -أيهــا الرســول-مــا يقــول لــك هــؤالء املشــركون 
وذو , إن ربـــك لـــذو مغفـــرة لـــذنوب التـــائبني.  ســـبيل الـــدعوة إىل اهللافاصـــرب علـــى مـــا ينالـــك يف

  .عقاب ملن أصرَّ على كفره وتكذيبه

  
َمُنوا ُهًدى َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا َلْوال ُفصَِّلْت آيَاتُُه أََأْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آ 

ِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن  ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذا
)44(  

هـــال : لقـــال املشـــركون, أعجمًيـــا -أيهـــا الرســـول-ولـــو جعلنـــا هـــذا القـــرآن الـــذي أنزلنـــاه عليـــك 
عليــه عــريب؟ هــذا ال  ولســان الــذي أنــزل, أأعجمــي هــذا القــرآن, فنفقهــه ونعلمــه, بـُيِّنــْت آياتــه

, هــذا القــرآن للــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله هــدى مــن الضــاللة:  -أيهــا الرســول-قــل هلــم . يكــون
ـم صـمم مـن , وشفاء ملا يف الصدور من الشكوك واألمراض والذين ال يؤمنـون بـالقرآن يف آذا

م َعًمى, مساعه وتدبره وهـو يف , دىأولئك املشـركون كمـن يُنـا, فال يهتدون به, وهو على قلو
  .وال جييب مناديًا, مكان بعيد ال يسمع داعًيا

  
نَـُهْم َوِإنـَُّهمْ   َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَي بـَيـْ  َوَلَقْد آتـَيـْ

  )45(َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب 

فمــنهم َمــن : القــرآن فــاختلف فيهــا قومــه -الرســولأيهــا -ولقــد آتينــا موســى التــوراة كمــا آتينــاك 
ولوال كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لُفِصل بيـنهم . ومنهم َمن كذَّب, آمن

  .وإن املشركني لفي شك من القرآن شديد الريبة, بإهالك الكافرين يف احلال

  
َها وَ     )46(َما رَبَُّك ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد َمْن َعِمَل َصاِحلاً فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
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ومـن أسـاء فعصـى اهللا ورسـوله فعلـى , من عمل صـاحلًا فأطـاع اهللا ورسـوله فلنفسـه ثـواب عملـه
  .بنقص حسنة أو زيادة سيِّئة, وما ربك بظالم للعبيد. نفسه وزر عمله
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  :اجلزء اخلامس والعشرون 
  

َختْرُُج ِمْن َمثََراٍت ِمْن َأْكَماِمَها َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنَثى َوال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه  ِإلَْيِه يـَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما
  )47(َويـَْوَم يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد 

ومـا , ىت قيامهـا غـريهفإنـه ال يعلـم أحـد مـ, إىل اهللا تعاىل وحده ال شريك له يـُْرَجع علم السـاعة
ال خيفــى , ومــا حتمــل ِمــن أنثــى وال تضــع َمحْلهــا إال بعلــم مــن اهللا, ختــرج مــن مثــرات مــن أوعيتهــا

م. عليه شيء من ذلك : ويوم ينادي اهللا تعاىل املشركني يوم القيامة توبيًخـا هلـم وإظهـارًا لكـذ
م يف عبــاديت؟ قــالوا مــا منــا مــن أحــد يشــهد  أعلمنــاك اآلن: أيــن شــركائي الــذين كنــتم تشــركو

  .اليوم أن معك شريًكا

  
ُهْم َما َكانُوا َيْدُعوَن ِمْن قـَْبُل َوظَنُّوا َما َهلُْم ِمْن حمَِيٍص     )48(َوَضلَّ َعنـْ

م من دون اهللا وأيقنـوا , فلم ينفعـوهم, وذهب عن هؤالء املشركني شركاؤهم الذين كانوا يعبدو
  .عنه وال حميد, أن ال ملجأ هلم من عذاب اهللا

  
  )49(ال َيْسَأُم اِإلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اخلَْْريِ َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ فـََيُئوٌس قـَُنوٌط  

وإن أصابه فقر وشـدة فهـو يـؤوس مـن رمحـة , ال ميلُّ اإلنسان من دعاء ربه طالًبا اخلري الدنيوي
  .قنوط بسوء الظن بربه, اهللا

  
ْتُه لَيَـُقوَلنَّ َهَذا ِيل َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن َولَِئْن أََذقْـَناُه َرْمحًَة ِمنَّا مِ   ْن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّ

ْن َعَذاٍب ُرِجْعُت ِإَىل َريبِّ ِإنَّ ِيل ِعْنَدُه لَْلُحْسَىن فـََلنـَُنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمبَا َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـَُّهْم مِ 
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  )50(َغِليٍظ 

أتـاين : بل يطغـى ويقـول, اإلنسان نعمة منا من بعد شدة وبالء مل يشكر اهللا تعاىل ولئن أذقنا
وعلــى تقــدير , وذلــك إنكــار منــه للبعــث, ومــا أعتقــد أن الســاعة آتيــة, هــذا؛ ألين مســتحق لــه

فلنخــربن الــذين كفــروا يــوم القيامــة مبــا , فــإن يل عنــده اجلنــة, إتيــان الســاعة وأين ســأرجع إىل ريب
  .ولنذيقنهم من العذاب الشديد, تعملوا من سيئا

  
  )51(َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اِإلْنَساِن َأْعَرَض َونَأى ِجبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعرِيٍض  

وإذا أنعمنــا علــى اإلنســان بصــحة أو رزق أو غريمهــا أعــرض وترفَّــع عــن االنقيــاد إىل احلــق، فــإن 
وال يعرفـه يف , فهـو يعـرف ربـه يف الشـدة, كثري بـأن يكشـف اهللا ضـرَّه  أصابه ضر فهو ذو دعاء

  .الرخاء

  
  )52(ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمثَّ َكَفْرُمتْ ِبِه َمْن َأَضلُّ ِممَّْن ُهَو ِيف ِشَقاٍق بَِعيٍد  

ن عنـــد اهللا مث جحـــدمت أخـــربوين إن كـــان هـــذا القـــرآن مـــ: هلـــؤالء املكـــذبني -أيهـــا الرســـول-قـــل 
ال أحد أضل منكم؛ ألنكم يف خالف بعيد عن احلق بكفركم بالقرآن وتكـذيبكم , وكذَّبتم به

  .به

  
َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َأوَملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَ   نَُّه َعَلى ُكلِّ َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِيف اآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

  )53(َشِهيٌد  َشْيءٍ 

َسُنري هؤالء املكذبني آياتنا من الفتوحات وظهور اإلسـالم علـى األقـاليم وسـائر األديـان، ويف 
ويف أنفســــهم ومــــا , ومــــا حيدثــــه اهللا فيهمــــا مــــن احلــــوادث العظيمــــة, أقطــــار الســــموات واألرض

 حـىت يتبـني هلـم مـن تلـك اآليـات بيـان ال, اشتملت عليه من بـديع آيـات اهللا وعجائـب صـنعه
أومل يكفهـم دلـيال علـى أن . يقبل الشك أن القرآن الكرمي هو احلق املوَحى به مـن رب العـاملني
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وهـو علـى  , شـهادة اهللا تعـاىل؟ فإنـه قـد شـهد لـه بالتصـديق, وَمـن جـاء بـه صـادق, القرآن حق
  .وال شيء أكرب شهادة من شهادته سبحانه وتعاىل, كل شيء شهيد

  
ْم َأال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء حمُِيٌط َأال ِإنـَُّهْم ِيف ِمْريٍَة مِ     )54(ْن ِلَقاِء َرِِّ

بكـل  -جـلَّ وعـال -أال إن اهللا. أال إن هؤالء الكافرين يف شك عظيم من البعـث بعـد املمـات
  .ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء, شيء حميط علًما وقدرة وعزةً 

  
 

  سورة الشورى -42

  
  )2(عسق ) 1(حم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة)  حم عسق( 

  
  )3(َكَذِلَك يُوِحي ِإلَْيَك َوِإَىل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك اللَُّه اْلَعزِيُز احلَِْكيُم   

هذا القرآن أنزل الكتـب والصـحف علـى األنبيـاء مـن قبلـك،  -أيها النيب-كما أنزل اهللا إليك 
  .كيم يف أقواله وأفعالهوهو العزيز يف انتقامه، احل

  
  )4(َوَما ِيف اَألْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم  َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  

هللا وحــده مــا يف الســموات ومــا يف األرض، وهــو العلــيُّ بذاتــه وقــدره وقهــره، العظــيم الــذي لــه 
  .العظمة والكربياء
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ْم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمْن ِيف  َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ   َواْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

  )5(اَألْرِض َأال ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 

, تكاد السموات يتشقَّْقَن، كل واحدة فوق اليت تليها؛ من عظمة الرمحن وجاللـه تبـارك وتعـاىل
م ـم املغفـرة لـذنوب َمـن يف وين, واملالئكة يسبحون حبمد ر زهونه عما ال يليق به، ويسـألون ر
م, أال إن اهللا هو الغفور لذنوب مؤمين عباده. األرض ِمن أهل اإلميان به   .الرحيم 

  
ِهْم ِبوَِكيٍل َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَولَِياَء اللَُّه َحِفيٌظ َعَلْيِهْم اللَُّه َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَما أَْنَت َعَليْ  
)6(  

ـــا ا، اهللا تعـــاىل حيفـــظ علـــيهم أفعـــاهلم؛ , والـــذين اختـــذوا غـــري اهللا آهلـــة ِمـــن دونـــه يتولَّو ويعبـــدو
ا يوم القيامـة، ومـا أنـت  إمنـا أنـت , بالوكيـل علـيهم حبفـظ أعمـاهلم -أيهـا الرسـول-ليجازيهم 

  .فعليك البالغ وعلينا احلساب, منذر

  
َنا إِ   لَْيَك قـُْرآنًا َعَربِّيًا لِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا َوتـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع ال َرْيَب ِفيِه وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

  )7(َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َوَفرِيٌق ِيف السَِّعِري 

 وَمــن حوهلــا ِمــن" مكــة"وكمــا أوحينــا إىل األنبيــاء قبلــك أوَحْينــا إليــك قرآنــا عربيًّــا؛ لتنــذر أهــل 
: النـاس فيـه فريقـان. ال شك يف جميئـه, سائر الناس، وتنذر عذاب يوم اجلمع، وهو يوم القيامة

وهم الذين آمنوا باهللا واتبعوا ما جـاءهم بـه رسـوله حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، , فريق يف اجلنة
د وخــالفوا مــا جــاءهم بــه رســوله حممــ, وهــم الــذين كفــروا بــاهللا, ومــنهم فريــق يف النــار املســتعرة

  .صلى اهللا عليه وسلم

  
ِمْن َوِيلٍّ َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُهْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه َوالظَّاِلُموَن َما َهلُْم  
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  )8(َوال َنِصٍري 

نـه أراد ولك, ولو شاء اهللا أن جيمـع َخْلَقـه علـى اهلـدى وجيعلهـم علـى ملـة واحـدة مهتديـة لفعـل
والظــاملون أنفســهم بالشــرك مــا هلــم مــن ويلٍّ . أن يُــدخل يف رمحتــه َمــن يشــاء ِمــن خــواص خلقــه

  .يتوىل أمورهم يوم القيامة، وال نصري ينصرهم من عقاب اهللا تعاىل

  
ْوَتى َوُهَو َعلَ  

َ
  )9(ى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر أَْم اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَُّه ُهَو اْلَوِيلُّ َوُهَو ُحيِْي امل

م فـــاهللا وحـــده هـــو الـــويلُّ يتـــواله َعْبـــُده , بـــل اختـــذ هـــؤالء املشـــركون أوليـــاء مـــن دون اهللا يتولـــو
بالعبادة والطاعـة، ويتـوىلَّ عبـاده املـؤمنني بـإخراجهم مـن الظلمـات إىل النـور وإعـانتهم يف مجيـع 

  .ال يعجزه شيء , ديروهو حييي املوتى عند البعث، وهو على كل شيء ق, أمورهم

  
  )10( َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَىل اللَِّه َذِلُكْم اللَُّه َريبِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ  

فـاحلكم فيـه مـردُّه إىل اهللا يف كتابـه , من شيء من أمـور ديـنكم -أيها الناس -وما اختلفتم فيه
ذلكم اهللا ريب وربكم، عليه وحده توكلت يف أموري، وإليـه . اهللا عليه وسلموسنة رسوله صلى 

  .أرجع يف مجيع شؤوين

  
َواَألْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمْن األَنـَْعاِم أَْزَواجًا َيْذَرؤُُكْم ِفيِه  فَاِطُر السََّمَواتِ  

  )11(الَبِصُري  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ 

جعــل , اهللا ســبحانه وتعــاىل هــو خــالق الســموات واألرض ومبــدعهما بقدرتــه ومشــيئته وحكمتــه
يكثـركم , وجعل لكم من األنعام أزواًجا ذكـورًا وإناثًـا, لكم من أنفسكم أزواًجا؛ لتسكنوا إليها

ال يف أمسائه وال يف ال يف ذاته و , ليس يشبهه تعاىل وال مياثله شيء من خملوقاته, بسببه بالتوالد
وأفعالَـه تعـاىل , وصـفاتِه صـفات كمـال وعظمـة, صفاته وال يف أفعاله؛ ألن أمساءه كلَّهـا حسـىن
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ا املخلوقات العظيمة من غري مشارك، وهو السميع البصري ال خيفى عليه ِمـن أعمـال , أوجد 
  .وسيجازيهم على ذلك, خلقه وأقواهلم شيء

  
  )12(َواَألْرِض يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َلُه َمَقالِيُد السََّمَواتِ  

ــع رزقــه علــى  لــه ســبحانه وتعــاىل ملــك الســموات واألرض، وبيــده مفــاتيح الرمحــة واألرزاق، يوسِّ
عليـه  ال خيفـى, إنه تبارك وتعاىل بكل شيء عليم, َمن يشاء ِمن عباده ويضيِّقه على َمن يشاء

  .شيء من أمور خلقه

  
َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ  َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ

يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِ  لَْيِه اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ
  )13(َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب 

مـا  -أيها الرسـول، وهـو اإلسـالم-من الدِّين الذي أوحيناه إليك  -أيها الناس -شرع اهللا لكم
هــؤالء اخلمســة هــم (ومــا وصــينا بــه إبــراهيم وموســى وعيســى , وصَّــى بــه نوًحــا أن يعملــه ويبلغــه

أن أقيمــوا الــدين بالتوحيــد وطاعــة اهللا وعبادتــه دون َمــن ) العــزم مــن الرســل علــى املشــهورأولــو 
َعظُـَم علـى املشـركني مـا تـدعوهم إليـه مـن توحيـد , سواه، وال ختتلفوا يف الدين الذي أمرتكم به

اهللا يصطفي للتوحيد َمن يشاء ِمـن خلقـه، ويوفـِّق للعمـل بطاعتـه َمـن , اهللا وإخالص العبادة له
  .جع إليهير 

  
نَـُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك ِإَىل   َأَجٍل  َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغيًا بـَيـْ

نَـُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب    )14(ُمَسمًّى َلُقِضَي بـَيـْ

م فصـاروا شـيًعا وأحزابًـا إال ِمـن بعـدما جـاءهم العلـم وقامـت  وما تفرَّق املشركون بـاهللا يف أديـا
أيهــا -ولــوال كلمــة ســبقت مــن ربــك , ومــا محلهــم علــى ذلــك إال البغــي والعنــاد, احلجــة علــيهم
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لقضـــي بيـــنهم بتعجيـــل , بتـــأخري العـــذاب عـــنهم إىل أجـــل مســـمى وهـــو يـــوم القيامـــة -الرســـول
وإن الذين أورثوا التوراة واإلجنيل من بعد هؤالء املختلفني يف احلق لفي . كافرين منهمعذاب ال

  .شك من الدين واإلميان موقٍع يف الريبة واالختالف املذموم

  
ِكَتاٍب َوأُِمْرُت   فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه ِمنْ  

َنُكمْ  نَـَنا َوبـَيـْ َة بـَيـْ َنُكْم اللَُّه َربـَُّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ال ُحجَّ اللَُّه َجيَْمُع  َألْعِدَل بـَيـْ
نَـَنا َوِإلَْيِه اْلَمِصُري    )15(بـَيـْ

, عبـاد اهللا -أيهـا الرسـول-فـادع , بـه فإىل ذلك الدين القيِّم الـذي شـرعه اهللا لألنبيـاء ووصَّـاهم
صـدَّقت : وقـل, واستقم كما أمرك اهللا، وال تتبع أهواء الذين شكُّوا يف احلق واحنرفـوا عـن الـدين

اهللا ربنـا , وأمرين ريب أن أعدل بيـنكم يف احلكـم, جبميع الكتب املنزلة من السماء على األنبياء
ال خصـومة وال جـدال بيننـا , أعمـالكم السـيئةولكـم جـزاء , وربكم، لنا ثـواب أعمالنـا الصـاحلة

فيقضي بيننـا بـاحلق فيمـا اختلفنـا , اهللا جيمع بيننا وبينكم يوم القيامة, وبينكم بعدما تبني احلق
  .فيجازي كال مبا يستحق, وإليه املرجع واملآب, فيه

  
ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوالَِّذيَن ُحيَاجُّوَن ِيف اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّتُـ   ُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرِِّ

  )16(َوَهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد 

والــــذين جيــــادلون يف ديــــن اهللا الــــذي أرســــلُت بــــه حممــــًدا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، ِمــــن بعــــد مــــا 
ـــم, اســـتجاب النـــاس لـــه وأســـلموا وعلـــيهم مـــن اهللا , حجـــتهم وجمـــادلتهم باطلـــة ذاهبـــة عنـــد ر

  .وهو النار, هلم يف اآلخرة عذاب شديدو , غضب يف الدنيا

  
  )17(اللَُّه الَِّذي أَنـَْزَل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ َواْلِميزَاَن َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيٌب  
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وأنــزل امليــزان وهــو العــدل؛ لــيحكم بــني , اهللا الــذي أنــزل القــرآن وســائر الكتــب املنزلــة بالصــدق
  يدريك ويـُْعلمك لعل الساعة اليت تقوم فيها القيامة قريب؟وأي شيء . الناس باإلنصاف

  
َها َويـَْعَلُموَن أَنـََّها احلَْقُّ َأال  َا َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمنـْ َا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِ  ِإنَّ َيْستَـْعِجُل ِ

  )18(الَِّذيَن ُميَاُروَن ِيف السَّاَعِة َلِفي َضالٍل بَِعيٍد 

ـا خـائفون مـن يستع كًما واسـتهزاًء، والـذين آمنـوا  ا؛  جل مبجيء الساعة الذين ال يؤمنون 
ــا احلــق الــذي ال شــك فيــه, قيامهــا أال إن الــذين خياصــمون يف قيــام الســاعة لفــي . ويعلمــون أ

  .ضالل بعيد عن احلق

  
  )19(زِيُز اللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ العَ  

, ويضيِّقه على َمن يشاء َوْفق حكمته سـبحانه, اهللا لطيف بعباده، يوسِّع الرزق على َمن يشاء
  .العزيز يف انتقامه من أهل معاصيه, وهو القوي الذي له القوة كلها

  
َها َوَما َلُه ِيف َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ   نـَْيا نُؤتِِه ِمنـْ

  )20(اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب 

مــن كــان يريــد بعملــه ثــواب اآلخــرة فــأدى حقــوق اهللا وأنفــق يف الــدعوة إىل الــدين، نــزد لــه يف 
ومــن  , عملــه احلســن، فنضــاعف لــه ثــواب احلســنة إىل عشــر أمثاهلــا إىل مــا شــاء اهللا مــن الزيــادة

ولـــيس لـــه يف اآلخـــرة شـــيء مـــن , ها، نؤتـــه منهـــا مـــا قســـمناه لـــهكـــان يريـــد بعملـــه الـــدنيا وحـــد
  .الثواب

  
نَـ   يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللَُّه َوَلْوال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ ُهْم َوِإنَّ أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمْن الدِّ

  )21(الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 
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ابتــدعوا هلــم مــن الــدين والشــرك مــا مل , ملشــركني بــاهللا شــركاء يف شــركهم وضــاللتهمبــل أهلــؤالء ا
لقضــي , وأن ال يعجــل هلــم العــذاب يف الــدنيا, يــأذن بــه اهللا؟ ولــوال قضــاء اهللا وقــدره بإمهــاهلم

  .وإن الكافرين باهللا هلم يوم القيامة عذاب مؤمل موجع. بينهم بتعجيل العذاب هلم

  
ُمْشِفِقَني ِممَّا َكَسُبوا َوُهَو َواِقٌع ِِْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِيف َرْوَضاِت تـََرى الظَّاِلِمَني  

ْم َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل الَكِبُري    )22(اْجلَنَّاِت َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َرِِّ

على مـا كسـبوا يف الـدنيا مـن الكافرين يوم القيامة خائفني من عقاب اهللا  -أيها الرسول-ترى 
م، وهم ذائقوه ال حمالة، والذين آمنوا بـاهللا وأطـاعوه يف بسـاتني  أعمال خبيثة، والعذاب نازل 

ـم ذلـك الـذي أعطـاه اهللا هلـم , اجلنات وقصورها ونعيم اآلخرة، هلم ما تشتهيه أنفسهم عند ر
تدي إليه ا   .لعقولمن الفضل والكرامة هو الفضل الذي ال يوصف، وال 

  
الَّ َذِلَك الَِّذي يـَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إِ  

  )23(اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرَىب َوَمْن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسناً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكوٌر 

مــن النعــيم والكرامــة يف اآلخــرة هــو البشــرى الــيت يبشــر  -أيهــا النــاس -ذلــك الــذي أخــربتكم بــه
ا عباده الذين آمنوا به يف الدنيا وأطاعوه للـذين يشـكون يف السـاعة  -أيها الرسول-قل . اهللا 

ال أســألكم علــى مــا أدعــوكم إليــه مــن احلــق الــذي جئــتكم بــه عوًضــا مــن : مــن مشــركي قومــك
ـــَودُّوين يف قـــرابيت مـــنكمإ, أمـــوالكم ومـــن يكتســـب . وَتِصـــلوا الـــرحم الـــيت بيـــين وبيـــنكم, ال أن تـَ

م وطــاعتهم , إن اهللا غفــور لــذنوب عبــاده. حســنة نضــاعفها لــه بعشــر فصــاعًدا شــكور حلســنا
  .إياه

  
َميُْح اللَُّه اْلَباِطَل َوحيُِقُّ احلَْقَّ أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا فَِإْن َيَشْأ اللَُّه َخيِْتْم َعَلى قـَْلِبَك وَ  

  )24(ِبَكِلَماتِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 



www.islamguiden.com 

 1047

فجــاء بالــذي يتلــوه علينــا اختالقًــا , اختلــق حممــد الكــذب علــى اهللا: بــل أيقــول هــؤالء املشــركون
ِهُب اهللا ويُـذْ . لـو فعلـت ذلـك -أيهـا الرسـول-من عند نفسه؟ فـإن يشـأ اهللا يطبـع علـى قلبـك 

، وبوعـــده الصـــادق الـــذي ال  الباطـــل فيمحقـــه، وحيـــق احلـــق بكلماتـــه الـــيت ال تتبـــدل وال تتغـــريَّ
  .إن اهللا عليم مبا يف قلوب العباد، ال خيفى عليه شيء منه. يتخلف

  
  )25(ُلوَن َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويـَْعُفو َعْن السَّيَِّئاِت َويـَْعَلُم َما تـَْفعَ  

واهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يقبل التوبة عن عبـاده إذا رجعـوا إىل توحيـد اهللا وطاعتـه، ويعفـو 
عن السيئات، ويعلم ما تصنعون من خري وشر، ال خيفى عليه شـيء مـن ذلـك، وهـو جمـازيكم 

  .به

  
ْن َفْضِلِه َواْلَكاِفُروَن َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َويَزِيُدُهْم مِ  
)26(  

م ِلَمــا دعــاهم إليــه وينقــادون لــه، ويزيــدهم مــن فضــله  ويســتجيب الــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله لــر
والكــافرون بــاهللا ورســوله هلــم يــوم القيامــة عــذاب شــديد . توفيًقــا ومضــاعفة يف األجــر والثــواب

  .موجع مؤمل

  
ُه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه لَبَـَغْوا ِيف اَألْرِض َوَلِكْن يـُنَـزُِّل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصٌري َوَلْو َبَسَط اللَّ  
)27(  

ولو بسط اهللا الـرزق لعبـاده فوسَّـعه علـيهم، لبغـوا يف األرض أَشـرًا وبطـرًا، ولطغـى بعضـهم علـى 
بصـري , إنه بعبـاده خبـري مبـا يصـلحهم. لكفايتهم بعض، ولكن اهللا ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء

  .بتدبريهم وتصريف أحواهلم
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  )28(َوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـََنطُوا َويَنُشُر َرْمحََتُه َوُهَو اْلَوِيلُّ احلَِْميُد  

نزولـه، وينشـر  واهللا وحده هو الذي ينزل املطـر مـن السـماء، فيغيـثهم بـه مـن بعـد مـا يئسـوا مـن
احلميــد يف , فــيعمهم بالغيــث، وهــو الــويلُّ الــذي يتــوىل عبــاده بإحســانه وفضــله, رمحتــه يف خلقــه
  .واليته وتدبريه

  
َواَألْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َمجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر  َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواتِ  
)29(  

ـــُق الســـموات واألرض علـــى غـــري مثـــال , تـــه الدالـــة علـــى عظمتـــه وقدرتـــه وســـلطانهومـــن آيا َخْل
م ملوقـف القيامـة  سابق، وما نشر فيهمـا مـن أصـناف الـدواب، وهـو علـى َمجْـع اخللـق بعـد مـو

  .ال يتعذر عليه شيء, إذا يشاء قدير

  
  )30(ُفو َعْن َكِثٍري َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَعْ  

مـن مصـيبة يف ديـنكم ودنيـاكم فبمـا كسـبتم مـن الـذنوب واآلثـام،  -أيهـا النـاس -وما أصابكم
ا   .ويعفو لكم ربكم عن كثري من السيئات، فال يؤاخذكم 

  
  )31(َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن ِيف اَألْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري  

ومـا لكـم مـن دون اهللا ِمـن ويلٍّ , مبعجـزين قـدرة اهللا علـيكم، وال فائتيـه -أيهـا النـاس -وما أنـتم
  .يتوىل أموركم، فيوصل لكم املنافع، وال نصري يدفع عنكم املضارَّ 

  
ْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهرِِه ِإْن َيَشْأ ُيْسِكْن الرِّيَح فـََيْظلَ ) 32(َوِمْن آيَاتِِه اجلََْوارِي ِيف اْلَبْحِر َكاَألْعالِم  

  )33(ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
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. ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسـلطانه القـاهر السـفن العظيمـة كاجلبـال جتـري يف البحـر
فَتْبـَق السـفن سـواكن علـى ظهـر , إن يشأ اهللا الذي أجرى هذه السـفن يف البحـر ُيسـكن الـريح

بحــر ال جتــري، إن يف َجــْري هــذه الســفن ووقوفهــا يف البحــر بقــدرة اهللا َلعظــات وحجًجــا بيِّنــة ال
  .شكور لنعمه وأفضاله, على قدرة اهللا لكل صبار على طاعة اهللا

  
  )34(أَْو يُوِبْقُهنَّ ِمبَا َكَسُبوا َويـَْعُف َعْن َكِثٍري  

  .من الذنوب فال يعاقب عليها أو يهلِك السفن بالغرق بسبب ذنوب أهلها، ويعُف عن كثري

  
  )35(َويـَْعَلَم الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاتَِنا َما َهلُْم ِمْن حمَِيٍص  

مــا هلــم مــن حميــد وال ملجــأ مــن , ويـَْعَلــم الــذين جيــادلون بالباطــل يف آياتنــا الدالــة علــى توحيــدنا
م وكفرهم به, عقاب اهللا   .إذا عاقبهم على ذنو

  
ْم  َفَما أُوتِيُتمْ   ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرِِّ نـَْيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

  )36(يـَتَـوَكَُّلوَن 

مــن شــيء مــن املــال أو البنــني وغــري ذلــك فهــو متــاع لكــم يف احليــاة  -أيهــا النــاس -فمــا أوتيــتم
هللا تعاىل من نعـيم اجلنـة املقـيم خـري وأبقـى للـذين آمنـوا بـاهللا ُسرعان ما يزول، وما عند ا, الدنيا
م يتوكلون, ورسله   .وعلى ر

  
  )37(َوالَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اِإلمثِْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن  



www.islamguiden.com 

 1050

ــُبح مــن أنــواع امل ــى اهللا عنــه، ومــا َفُحــش وقـَ عاصــي، وإذا مــا غضــبوا والــذين جيتنبــون كبــائر مــا 
ــا لثــواب اهللا  علــى َمــن أســاء إلــيهم هــم يغفــرون اإلســاءة، ويصــفحون عــن عقوبــة املســيء؛ طلًب

  .تعاىل وعفوه، وهذا من حماسن األخالق

  
نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُنْ   ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ   )38(ِفُقوَن َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرِِّ

م حني دعاهم إىل توحيده وطاعته وأقـاموا الصـالة املفروضـة حبـدودها يف , والذين استجابوا لر
ــــا , وإذا أرادوا أمــــرًا تشــــاوروا فيــــه، وممــــا أعطينــــاهم مــــن األمــــوال يتصــــدقون يف ســــبيل اهللا, أوقا

  .وه اإلنفاقويؤدون ما فرض اهللا عليهم من احلقوق ألهلها من زكاة ونفقة وغري ذلك من وج

  
  )39(َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَُهْم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُروَن  

م الظلــم هــم ينتصــرون ممــن بغــى علــيهم ِمــن غــري أن يعتــدوا وإن صــربوا ففــي , والــذين إذا أصــا
  .عاقبة صربهم خري كثري

  
  )40(َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني  َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُهُ 

, وتـرك عقابـه, فمـن عفـا عـن املسـيء, وجزاء سـيئة املسـيء عقوبتـه بسـيئة مثلهـا مـن غـري زيـادة
إن اهللا ال حيـب . وأصلح الودَّ بينه وبني املعفو عنـه ابتغـاء وجـه اهللا، فـَأْجُر عفـوه ذلـك علـى اهللا

  .وان على الناس، ويسيئون إليهمالظاملني الذين يبدؤون بالعد

  
  )41(َوَلَمْن انَتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه َفُأْولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل  

  .وملن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة
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ُغوَن ِيف اَألْرضِ   َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبـْ ِبَغْريِ احلَْقِّ أُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ِإمنَّ
)42(  

ويتجـاوزون احلـدَّ الـذي أباحـه هلـم , إمنا املؤاخذة على الذين يتعدَّون على النـاس ظلًمـا وعـدوانًا
ـم إىل مـا مل يــأذن هلـم فيــه، فيفسـدون يف األرض بغــري احلـق أولئــك هلـم يــوم القيامـة عــذاب , ر

  .مؤمل موجع

  
  )43(َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُُموِر َوَلَمْن  

ـــرت إن ذلـــك مـــن عـــزائم األمـــور , وملــن صـــرب علـــى األذى، وقابـــل اإلســـاءة بـــالعفو والصـــفح والسَّ
ا، ورتَّب هلا ثوابًا جريال وثناًء محيًدا   .املشكورة واألفعال احلميدة اليت أمر اهللا 

  
ُه ِمْن َوِيلٍّ ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى الظَّاِلِمَني َلمَّا رَأَْوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهْل ِإَىل َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما لَ  

  )44(َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل 

أيهـا -وتـرى . ومن يضلله اهللا عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشـاد
م -عذابحني رأوا ال -الكافرين باهللا يوم القيامة  -الرسول هل لنا مـن سـبيل إىل : يقولون لر

  .الرجوع إىل الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فال جيابون إىل ذلك

  
َها َخاِشِعَني ِمْن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ َوقَاَل الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ   َوتـَرَاُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  )45(ُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال ِإنَّ الظَّاِلِمَني ِيف َعَذاٍب ُمِقيٍم اْخلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفسَ 

هـؤالء الظـاملني يـُْعَرضـون علـى النـار خاضـعني متـذللني ينظـرون إىل النـار  -أيها الرسـول-وترى 
عـاينوا  ملـا, وقال الذين آمنوا باهللا ورسـوله يف اجلنـة. ِمن طْرف ذليل ضعيف من اخلوف واهلوان

إن اخلاســـرين حًقـــا هـــم الـــذين خســـروا أنفســـهم وأهلـــيهم يـــوم : مـــا حـــلَّ بالكفـــار مـــن خســـران
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وال , ال ينقطــع عــنهم, يف عــذاب دائــم -يــوم القيامــة -أال إن الظــاملني. القيامــة بــدخول النــار
  .يزول

  
  )46(ْضِلْل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َسِبيٍل َوَما َكاَن َهلُْم ِمْن أَْولَِياَء يَنُصُرونـَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن يُ  

م مـن عـذاب  م اهللا يوم القيامـة مـن أعـوان ونصـراء ينصـرو وما كان هلؤالء الكافرين حني يعذ
فمـا لـه مـن طريـق يصـل بـه إىل احلـق يف الـدنيا، وإىل , ومن يضلله اهللا بسبب كفره وظلمـه. اهللا

فاهلدايــة واإلضــالل بيــده ســبحانه وتعــاىل , نجــاةاجلنــة يف اآلخــرة؛ ألنــه قــد ســدَّت عليــه طــرق ال
  .دون سواه

  
َما َلُكْم اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمْن اللَِّه َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يـَْوَمِئٍذ وَ  

  )47(ِمْن َنِكٍري 

الــذي ال , مــن قبــل أن يــأيت يــوم القيامــة باإلميــان والطاعــة -أيهــا الكــافرون -اســتجيبوا لــربكم
. ما لكم من ملجأ يومئذ ينجيكم مـن العـذاب، وال مكـان يسـرتكم، وتتنكـرون فيـه, ميكن رده

فـإن , ويف اآلية دليل على ذم التسويف، وفيها األمر باملبادرة إىل كل عمل صاحل يعرض للعبـد
  .للتأخري آفات وموانع

  
َناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالُغ َوِإنَّا ِإَذا أََذقْـَنا اِإلْنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة فَِإْن َأْعَرُضوا َفَما أَْرَسلْ  

ُهْم َسيَِّئٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ اِإلنَساَن َكُفوٌر  َا َوِإْن ُتِصبـْ   )48(َفرَِح ِ

ميـــان بـــاهللا فمـــا أرســـلناك علـــيهم حافظًـــا عـــن اإل -أيهـــا الرســـول-فـــإن أعـــرض هـــؤالء املشـــركون 
وإنَّــا إذا أعطينــا اإلنســان منــا رمحــة ِمــن . ألعمــاهلم حــىت حتاســبهم عليهــا، مــا عليــك إال الــبالغ

، وإن تصــبهم مصــيبة ِمــن فقــر ومــرض وغــري ذلــك  غــىن وَســَعة يف املــال وغــري ذلــك، َفــرِح وُســرَّ
  .وينسى النعم, د يعدِّد املصائبفإن اإلنسان جحو , بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي اهللا
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َواَألْرِض َخيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر  لِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  
  )50(ِديٌر َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكرَاناً َوِإنَاثاً َوَجيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيماً ِإنَُّه َعِليٌم قَ ) 49(

يهــب ملــن , خيلــق مــا يشــاء مــن اخللــق, هللا ســبحانه وتعــاىل ملــك الســموات واألرض ومــا فيهمــا
يشـــاء مـــن عبـــاده إناثًـــا ال ذكـــور معهـــن، ويهـــب ملـــن يشـــاء الـــذكور ال إنـــاث معهـــم، ويعطـــي 

إنــه , وجيعــل َمــن يشــاء عقيًمــا ال يولــد لــه, ســبحانه وتعــاىل ملــن يشــاء مــن النــاس الــذكر واألنثــى
  .ال يعجزه شيء أراد خلقه, قدير على َخْلق ما يشاء, مبا َخيُْلقعليم 

  
نِِه َما َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإذْ  

  ) 51(َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم 

 آدم أن يكلمــــه اهللا إال وحًيــــا يوحيــــه اهللا إليــــه، أو يكلمــــه مــــن وراء ومــــا ينبغــــي لبشــــر مــــن بــــين
أو يرســـل رســـوال كمـــا ينـــزل جربيـــل عليـــه , حجـــاب، كمـــا كلَّـــم ســـبحانه موســـى عليـــه الســـالم

فيــوحي بــإذن ربــه ال مبجــرد هــواه مــا يشــاء اهللا إحيــاءه، إنــه تعــاىل علــيٌّ , الســالم إىل املرســل إليــه
قد قهر كل شـيء ودانـت لـه املخلوقـات، حكـيم يف تـدبري أمـور , هبذاته وأمسائه وصفاته وأفعال

  .ويف اآلية إثبات صفة الكالم هللا تعاىل على الوجه الالئق جبالله وعظيم سلطانه. خلقه

  
َنا ِإلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اِإلميَاُن َوَلِكْن َجَعلْ  َناُه نُوراً وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي َلُه ) 52(نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 
  )53(َوَما ِيف اَألْرِض َأال ِإَىل اللَِّه َتِصُري األُُموُر  َما ِيف السََّمَواتِ 

أوحينا إليك قرآنًا من عندنا، ما كنت تدري  -النيب أيها-وكما أوحينا إىل األنبياء من قبلك 
دي  قبله ما الكتب السابقة وال اإلميان وال الشرائع اإلهلية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس 

لََتُدلُّ َوتـُْرِشُد بإذن اهللا  - أيها الرسول-وإنك . به َمن نشاء ِمن عبادنا إىل الصراط املستقيم
صراط اهللا الذي له ملك مجيع ما يف السموات وما يف  - سالموهو اإل - إىل صراط مستقيم
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, ترجع مجيع أموركم من اخلري والشر - أيها الناس - أال إىل اهللا. األرض، ال شريك له يف ذلك
  .إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر: فيجازي كال بعمله

  
  

  سورة الزخرف -43

  
  )1(حم 

  .ل سورة البقرةسبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أو ) حم ( 

  
  )2(َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني  

  .أقسم اهللا تعاىل بالقرآن الواضح لفظًا ومعىن

  
  )4(َوِإنَُّه ِيف أُمِّ اْلِكَتاِب َلَديـَْنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم ) 3(ِإنَّا َجَعْلَناُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن  

وتتدبرون ,  عليه وسلم بلسان العرب؛ لعلكم تفهمونإنَّا أنزلنا القرآن على حممد صلى اهللا
حمكم ال اختالف فيه وال , وإنه يف اللوح احملفوظ لدينا لعليٌّ يف َقْدره وشرفه. معانيه وحججه

  .تناقض

  
  )5(أَفـََنْضِرُب َعنُكْم الذِّْكَر َصْفحاً َأْن ُكنُتْم قـَْوماً ُمْسرِِفَني  

وإسرافكم يف , ن إليكم ألجل إعراضكم وعدم انقيادكمونرتك إنزال القرآ, أفنـُْعِرض عنكم
  عدم اإلميان به؟
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َفَأْهَلْكَنا ) 7(َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون ) 6(وََكْم أَْرَسْلَنا ِمْن َنِيبٍّ ِيف اَألوَِّلَني  

ُهْم َبْطشاً َوَمَضى َمَثُل اَألوَِّلَني    )8(َأَشدَّ ِمنـْ

وما يأتيهم من . كثريًا من األنبياء أرسلنا يف القرون األوىل اليت مضت قبل قومك أيها النيب
بوا رسلنا, نيب إال كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك وكانوا أشد قوة , فأهلكنا َمن كذَّ

م , وبأًسا من قومك يا حممد ومضت عقوبة األولني بأن أهِلكوا؛ بسبب كفرهم وطغيا
  .ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم. تهزائهم بأنبيائهمواس

  
  )9(َواَألْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواتِ  

: هؤالء املشركني من قومك َمن خلق السموات واألرض؟ ليقوُلنَّ  -أيها الرسول-ولئن سألت 
ن وما فيهن من األشياء, نَّ العزيز يف سلطانهخلقه   .ال خيفى عليه شيء, العليم 

  
  )10(الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َمْهداً َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  

لكي ; وسهَّل لكم فيها طرقًا ملعاشكم ومتاجركم , الذي جعل لكم األرض فراًشا وبساطًا
  .دوا بتلك السبل إىل مصاحلكم الدينية والدنيويةت

  
  )11(َوالَِّذي نـَزََّل ِمْن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَنَشْرنَا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َكَذِلَك ُختَْرُجوَن  

ــا وال قاصــرًا عــن احلاجــة؛ حــىت يكــون , والــذي نــزل مــن الســماء مطــرًا بقــدر لــيس طوفانًــا مغرًق
ــذا املــاء الــذي , امكممعاًشــا لكــم وألنعــ فأحيينــا باملــاء بلــدة ُمْقِفــَرة مــن النبــات، كمــا أخرجنــا 

مـن قبـوركم بعـد  -أيهـا النـاس -ُختَْرجـون, نزلناه من السماء من هذه البلدة امليتة النبـات والـزرع
  .فنائكم
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  )12(َما تـَرَْكُبوَن  َوالَِّذي َخَلَق اَألْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكْم ِمْن اْلُفْلِك َواألَنـَْعامِ  

, وجعـل لكـم مـن السـفن مـا تركبـون يف البحـر, والذي خلق األصناف كلها من حيـوان ونبـات
  .ومن البهائم كاإلبل واخليل والبغال واحلمري ما تركبون يف الرب

  
َر لََنا لَِتْستَـُووا َعَلى ظُُهورِِه ُمثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْستَـَويـُْتْم َعَلْيِه   َوتـَُقوُلوا ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

  )14(َوِإنَّا ِإَىل َربـَِّنا َلُمنَقِلُبوَن ) 13(َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِنَني 

احلمـد هللا : وتقولـوا, مث تـذكروا نعمـة ربكـم إذا ركبـتم عليـه, لكي تسـتووا علـى ظهـور مـا تركبـون
وإنـا إىل ربنـا بعـد مماتنـا لصـائرون إليـه : لوا أيًضاولتقو , وما كنا له مطيقني, الذي سخر لنا هذا

هــو املســتحق للعبــادة يف كــل , ويف هــذا بيــان أن اهللا املــنعم علــى عبــاده بشــىتَّ الــنعم. راجعــون
  .حال 

  
  )15(َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً ِإنَّ اِإلنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبٌني  

إن اإلنســان . بنــات اهللا: وذلــك قــوهلم للمالئكــة, ًيباوجعــل هــؤالء املشــركون هللا ِمــن خلقــه نصــ
ا عليه   .وينسى النعم, مظهر جلحوده وكفره يعدِّد املصائب, جلحود لنعم ربه اليت أنعم 

  
  )16(أَْم اختَََّذ ِممَّا َخيُْلُق بـََناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِنَني  

, وأنـتم ال ترضـون ذلـك ألنفسـكم أن ربكم اختذ مما خيلق بنات -أيها اجلاهلون -بل أتزعمون
  .وخصَّكم بالبنني فجعلهم لكم؟ ويف هذا توبيخ هلم

  
  )17(َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِمبَا َضَرَب لِلرَّْمحَِن َمَثًال َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيٌم  
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ـــر أحـــدهم بـــاألنثى الـــيت نســـبها للـــرمحن حـــني زعـــم أن املالئكـــة بنـــات اهللا  صـــار وجهـــه وإذا ُبشِّ
فكيف يرضـون هللا مـا ال . (وهو حزين مملوء من اهلم والكرب, ُمْسَودَّا من سوء البشارة باألنثى

  ).يرضونه ألنفسهم؟ تعاىل اهللا وتقدَّس عما يقول الكافرون علًوا كبريًا

  
ُر ُمِبٍني     )18(أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ

  ألنوثته؟; وهو يف اجلدال غري مبني حلجته, وتنسبون إىل اهللا تعاىل َمن يـَُرىبَّ يف الزينةأجترتئون 

  
وَن َوَجَعُلوا اْلَمالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحَِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَلُ  
)19(  

أَحَضـروا حالـة َخْلقهـم حـىت , ة الـذين هـم عبـاد الـرمحن إناثًـاوجعل هؤالء املشركون باهللا املالئك
م م إناث؟ سُتكتب شهاد   .وُيسألون عنها يف اآلخرة, حيكموا بأ

  
  )20(َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرَّْمحَُن َما َعَبْدنَاُهْم َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصوَن  

, وهـذه حجـة باطلـة, لو شاء الرمحن ما عبدنا أحًدا من دونـه: من قريشوقال هؤالء املشركون 
فاحتجـاجهم بالقضــاء والَقــَدر , فقـد أقــام اهللا احلجــة علـى العبــاد بإرســال الرسـل وإنــزال الكتــب

وإمنـا , ما هلم حبقيقة ما يقولـون ِمـن ذلـك ِمـن علـم. ِمن أبطل الباطل ِمن بعد إنذار الرسل هلم
  .بًا؛ ألنه ال خرب عندهم من اهللا بذلك وال برهانيقولونه خترًُّصا وكذ

  
َناُهْم ِكَتاباً ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن     )21(أَْم آتـَيـْ

فهـم بـه مستمسـكون , أم أعطيناهم كتابًا من قبـل القـرآن الـذي أنزلنـاه, َأَحَضروا َخْلق املالئكة
  وحيتجون به عليك أيها الرسول؟, يعملون مبا فيه
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  )22(َبْل قَاُلوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن  

وإنــا علــى آثــار آبائنــا فيمــا كــانوا عليــه , إنــا وجــدنا آباءنــا علــى طريقــة ومــذهب وديــن: بــل قــالوا
م, متبعون هلم   .ومقتدون 

  
َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف    قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ

  )23(َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن 

, يف قرية ِمن نذير ينذرهم عقابنـا علـى كفـرهم بنـا -أيها الرسول-وكذلك ما أرسلنا من قبلك 
ـــ م النعمـــة مـــن الرؤســـاء , افأنـــذروهم وحـــذَّروهم ســـَخطنا وحلـــول عقوبتن إال قـــال الـــذين أبطـــر

  .وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون, إنَّا وجدنا آباءنا على ملة ودين: والكرباء

  
  )24(قَاَل أََوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه آبَاءَُكْم قَاُلوا ِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن  

ـــذه الشـــبهة الباطلـــةقـــال حم : مـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وَمـــن ســـبقه مـــن الرســـل ملـــن عارضـــه 
ولــو جئــتكم ِمــن عنــد ربكــم بأهــدى إىل طريــق احلــق وأدلَّ علــى ســبيل الرشــاد , أتتبعــون آبــاءكم

  .إنا مبا أرسلتم به جاحدون كافرون: مما وجدمت عليه آباءكم من الدين وامللة؟ قالوا يف عناد

  
ِبَني َفانتَـَقْمنَ   ُهْم فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ   )25(ا ِمنـْ

ـم َخْسـًفا وغرقًـا وغـري ذلـك فـانظر , فانتقمنا من هـذه األمـم املكذبـة رسـلها بإحاللنـا العقوبـة 
كيــــف كــــان عاقبــــة أمــــرهم إذ كــــذبوا بآيــــات اهللا ورســــله؟ وليْحــــَذر قومــــك أن   -أيهــــا الرســــول-

مفيصيب, يستمروا على تكذيبهم   .هم مثل ما أصا
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  )26(َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعُبُدوَن  

إنـين : إذ قـال إبـراهيم ألبيـه وقومـه الـذين كـانوا يعبـدون مـا يعبـده قومـك -أيها الرسول-واذكر 
  .براء مما تعبدون من دون اهللا

  
  )27(ُه َسيَـْهِديِن ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِين فَِإنَّ  

  .فإنه سيوفقين التباع سبيل الرشاد, إال الذي خلقين

  
  )28(َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِيف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن  

باقيــة يف َمــن بعــده؛ لعلهــم يرجعــون ) ال إلــه إال اهللا(وجعــل إبــراهيم عليــه الســالم كلمــة التوحيــد 
م وتوحيده مو , إىل طاعة ر   .يتوبون من كفرهم وذنو

  
  )29(َبْل َمتـَّْعُت َهُؤالِء َوآبَاَءُهْم َحىتَّ َجاَءُهْم احلَْقُّ َوَرُسوٌل ُمِبٌني  

فلــــم , هــــؤالء املشــــركني مــــن قومــــك وآبــــاءهم ِمــــن قــــبلهم باحليــــاة -أيهــــا الرســــول-بــــل متعــــُت 
تــاجون إليــه مــن حــىت جــاءهم القــرآن ورســول يبــنيِّ هلــم مــا حي, أعــاجلهم بالعقوبــة علــى كفــرهم

  .أمور دينهم

  
  )30(َوَلمَّا َجاَءُهْم احلَْقُّ قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر َوِإنَّا ِبِه َكاِفُروَن  

, هــذا الــذي جاءنــا بــه هــذا الرســول ســحٌر يســحرنا بــه: وملــا جــاءهم القــرآن مــن عنــد اهللا قــالوا
  .وإنا به مكذِّبون, وليس بوحي ِمن عند اهللا
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  )31(َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمْن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم َوقَاُلوا َلْوال نـُزِّ  

فهـال نـُـزِّل علـى رجـل , إْن كـان هـذا القـرآن ِمـن عنـد اهللا حًقـا: وقال هؤالء املشركون ِمن قريش
  ".الطائف"أو " مكة"عظيم من إحدى هاتني القريتني 

  
نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق  َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََة َربَِّك َحنُْن َقَسْمَنا  نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ بـَيـْ

ٌر ِممَّا َجيَْمُعوَن    )32(بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعضاً ُسْخرِيّاً َوَرْمحَُة َربَِّك َخيـْ

ا حيث شاؤوا؟ حنن قسمنا بيـنهم معيشـتهم يف  م الـدنيا مـن أهم يقسمون النبوة فيضعو حيـا
وهـذا قـويٌّ وهـذا , هـذا غـينٌّ وهـذا فقـري: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجـات, األرزاق واألقوات

بإدخاهلم اجلنة  -أيها الرسول-ورمحة ربك . ضعيف؛ ليكون بعضهم ُمَسخَّرًا لبعض يف املعاش
  .خري مما جيمعون من حطام الدنيا الفاين

  
مًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْمحَِن لِبـُُيوِِْم ُسُقفًا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس أُ  

َها َيْظَهُروَن    )33(َعَليـْ

م ُســُقفا مــن , ولــوال أن يكــون النــاس مجاعــة واحــدة علــى الكفــر جلعلنــا ملــن يكفــر بــالرمحن لبيــو
  .فضة وسالمل عليها يصعدون

  
َها يـَتَِّكُئوَن َولِبـُُيوِِ   نـَْيا ) 34(ْم أَبـَْوابًا َوُسُررًا َعَليـْ َوُزْخرُفًا َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

  )35(َواآلِخَرُة ِعْنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقَني 

م أبوابًــا مــن فضــة  ومــا كــل, وجعلنــا هلــم ذهًبــا, وجعلنــا هلــم ســررًا عليهــا يتكئــون, وجعلنــا لبيــو
ونعيم اآلخرة مدَّخر عند ربك للمتقني ليس , وهو متاع قليل زائل, ذلك إال متاع احلياة الدنيا

  .لغريهم
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  )36(َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَاناً فـَُهَو َلُه َقرِيٌن  

جنعـــل لـــه , دايتـــهومل يهتـــد , فلـــم َخيَـــْف عقابـــه, وهـــو القـــرآن, ومـــن يـُْعـــِرض عـــن ذكـــر الـــرمحن
فهــو لــه مــالزم ومصــاحب مينعــه , جــزاء لــه علــى إعراضــه عــن ذكــر اهللا; شــيطانًا يف الــدنيا يغويــه

  .ويبعثه على احلرام, احلالل

  
  )37(َوِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعْن السَِّبيِل َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدوَن  

فيزيِّنـــون هلـــم , ن يعرضـــون عـــن ذكـــر اهللاوإن الشـــياطني ليصـــدون عـــن ســـبيل احلـــق هـــؤالء الـــذي
ويظن هؤالء املعرضون بتحسني الشياطني , ويكرِّهون هلم اإلميان باهللا والعمل بطاعته, الضاللة

م على احلق واهلدى   .هلم ما هم عليه من الضالل أ

  
َنَك بـُْعَد اْلَمْشرِقـَْنيِ فَ     )38(ِبْئَس اْلَقرِيُن َحىتَّ ِإَذا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بـَْيِين َوبـَيـْ

قــال , حــىت إذا جاءنــا الــذي أعــرض عــن ذكــر الــرمحن وقرينُــه مــن الشــياطني للحســاب واجلــزاء
فبـئس القـرين , وددت أن بيين وبينك بـُْعَد ما بـني املشـرق واملغـرب: املعرض عن ذكر اهللا لقرينه

  .يل حيث أغويتين

  
  )39(ُكْم ِيف اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِكوَن َوَلْن يَنَفَعُكْم اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم أَنَّ  

عــــن ذكــــر اهللا إذ أشــــركتم يف الــــدنيا أنكــــم يف العــــذاب  -أيهــــا املعرضــــون -ولــــن يــــنفعكم اليــــوم
  .كما اشرتكتم يف الكفر, فلكل واحد نصيبه األوفر من العذاب, مشرتكون أنتم وقرناؤكم

  
  )40(ْن َكاَن ِيف َضالٍل ُمِبٍني أََفأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدي اْلُعْمَي َومَ  
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ــدي إىل طريــق اهلــدى َمــن , ُتســمع َمــن أصــمَّه اهللا عــن مســاع احلــق -أيهــا الرســول-أفأنــت  أو 
دي َمن كان يف ضالل عن احلـق بـنيِّ واضـح؟ لـيس ذلـك إليـك, أعمى قلبه عن إبصاره , أو 

  .ويضلُّ َمن يشاء, ولكن اهللا يهدي َمن يشاء, وليس عليك هداهم, إمنا عليك البالغ

  
ُهْم ُمْنَتِقُموَن   أَْو نُرِيـَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُهْم فَِإنَّا َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُروَن ) 41(فَِإمَّا َنْذَهَنبَّ ِبَك فَِإنَّا ِمنـْ
)42(  

فإنَّــا مــنهم منتقمــون يف , قبــل نصــرك علــى املكــذبني مــن قومــك -أيهــا الرســول-فــإن توفينــاك 
ــم كيـوم  أو نرينــك, اآلخـرة فإنـا علــيهم مقتــدرون , "بــدر"الـذي وعــدناهم مـن العــذاب النـازل 

  .وخنزيهم بيدك وأيدي املؤمنني بك, نُظِهرك عليهم

  
  )43(فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  

حــاه إليــك؛ إنــك علــى مبــا يــأمرك بــه اهللا يف هــذا القــرآن الــذي أو  -أيهــا الرســول-فاستمســك 
ويف هــذا تثبيــت للرســـول . وهـــو اإلســالم, وذلــك هــو ديـــن اهللا الــذي أمــر بــه, صــراط مســتقيم

  .صلى اهللا عليه وسلم، وثناء عليه

  
  )44(َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن  

, هــم النــاس لــهفهــم أف, وإن هــذا القــرآن َلشــرف لــك ولقومــك مــن قــريش؛ حيــث أُنــزل بلغــتهم
وســوف ُتســألون أنــت وَمــن معــك عــن , وأعملهــم مبقتضــاه, فينبغــي أن يكونــوا أقــوم النــاس بــه

  .الشكر هللا عليه والعمل به

  
  )45(َواْسَأْل َمْن أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرَّْمحَِن آِهلًَة يـُْعَبُدوَن  
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أجـاءت رسـلهم : تباع َمن أرسلنا ِمن قبلك مـن رسـلنا ومحلـة شـرائعهمأ -أيها الرسول-واسأل 
م خيربونـك أن ذلـك مل يقـع فـإن مجيـع الرسـل َدَعـْوا إىل مـا دعـوَت النـاس ; بعبادة غري اهللا؟ فـإ

َْوا عن عبادة ما سوى اهللا, ال شريك له, إليه من عبادة اهللا وحده   .و

  
ا ) 46(ا ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فـََقاَل ِإينِّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتِنَ   فـََلمَّ

َها َيْضَحُكوَن    )47(َجاَءُهْم بِآيَاتَِنا ِإَذا ُهْم ِمنـْ

إىل  -أيهـــا الرســـول-كمـــا أرســـلناك , ولقـــد أرســـلنا موســـى حبججنـــا إىل فرعـــون وأشـــراف قومـــه
فلمـا جـاءهم بالبينـات , إين رسـول رب العـاملني: وسـىفقـال هلـم م, هؤالء املشركني مـن قومـك

إذا فرعــون وملــؤه ممــا جــاءهم بــه موســى مــن اآليــات , الواضــحات الدالــة علــى صــدقه يف دعوتــه
  .والعرب يضحكون

  
  )48(َن َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة ِإالَّ ِهَي َأْكبَـُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعو  

وأدل علـى صـحة مـا يـدعوهم , وما نُري فرعون ومأله مـن حجـة إال هـي أعظـم مـن الـيت قبلهـا
ــل والضــفادع والطوفــان, موســى عليــه ; وغــري ذلــك, وأخــذناهم بصــنوف العــذاب كــاجلراد والُقمَّ

  .لعلهم يرجعون عن كفرهم باهللا إىل توحيده وطاعته

  
  )49(َنا َربََّك ِمبَا َعِهَد ِعْنَدَك ِإنـََّنا َلُمْهَتُدوَن َوقَاُلوا يَا أَيـَُّها السَّاِحُر ادُْع لَ  

وكان الساحر فيهم عظيًمـا يـَُوقِّرونـه ومل يكـن السـحر (يا أيها العامل : وقال فرعون وملؤه ملوسى
ادع لنا ربك بعهده الـذي عهـد إليـك ومـا خصَّـك بـه مـن الفضـائل أن يكشـف عنـا ) صفة ذم
  .فإننا ملهتدون مؤمنون مبا جئتنا بهفإن كشف عنا العذاب , العذاب

  
ُهْم اْلَعَذاَب ِإَذا ُهْم يَنُكثُوَن     )50(فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْ
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  .ويصرُّون على ضالهلم, ورفعناه عنهم إذا هم يغدرون, فلما دعا موسى برفع العذاب عنهم

  
ِمْصَر َوَهِذِه األَنـَْهاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت أََفال َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك  

  )51(تـُْبِصُروَن 

وهـذه " مصـر"ألـيس يل ُمْلـك " : مصـر"ونادى فرعون يف عظماء قومه متبجًحـا مفتخـرًا مبُْلـك 
ار جتري ِمن حتيت؟ أفال تبصرون عظميت وقويت   وضعف موسى وفقره؟, األ

  
ٌر ِمْن َهَذا الَّذِ     )52(ي ُهَو َمِهٌني َوال َيَكاُد يُِبُني أَْم أَنَا َخيـْ

وال , فهــو ميــتهن نفســه يف حاجاتــه لضــعفه وحقارتــه, بــل أنــا خــري مــن هــذا الــذي ال عــزَّ معــه
وقــد محــل فرعــوَن علــى هــذا القــول الكفــُر والعنــاُد والصــدُّ عــن , يكــاد يُبــني الكــالم لِعــيِّ لســانه

  .سبيل اهللا

  
  )53(رٌَة ِمْن َذَهٍب أَْو َجاَء َمَعُه اْلَمالِئَكُة ُمْقَرتِِنَني فـََلْوال أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسوِ  

أو جــاء , أْســِورَة مــن ذهــب -إن كــان صــادقًا أنــه رســول رب العــاملني -فهـال أُلِقــي علــى موســى
  .فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول اهللا إلينا, معه املالئكة قد اقرتن بعضهم ببعض

  
  )54(ُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقَني فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه َفَأطَا 

ــم كــانوا قوًمــا , فأطــاعوه وكــذبوا موســى, فاْســَتَخفَّ فرعــون عقــول قومــه فــدعاهم إىل الضــاللة إ
  .خارجني عن طاعة اهللا وصراطه املستقيم

  
ُهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني     )55(فـََلمَّا آَسُفونَا انتَـَقْمَنا ِمنـْ
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انتقمنــا مــنهم بعاجــل  -وتكــذيب موســى ومــا جــاء بــه مــن اآليــات, بعصــياننا -بونافلمــا أغضــ
  .فأغرقناهم أمجعني يف البحر, العذاب الذي َعجَّلناه هلم

  
  )56(َفَجَعْلَناُهْم َسَلفاً َوَمَثًال ِلآلِخرِيَن  

فجعلنـــا هـــؤالء الـــذين أغرقنـــاهم يف البحـــر ســـلًفا ملـــن يعمـــل مثـــل عملهـــم ممـــن يـــأيت بعـــدهم يف 
  .وعربة وعظة لآلخرين, استحقاق العذاب

  
  )57(َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَميَ َمَثًال ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن  

وملا ضرب املشركون عيسى ابن مرمي مثال حني خاصموا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وحاجُّوه 
, بـــة وضـــجيج فرًحـــا وســـرورًاإذا قومـــك مــن ذلـــك وألجلـــه يرتفـــع هلــم َجلَ , بعبــادة النصـــارى إيـــاه

أنـتم هلـا واردون  حصـب جهـنم إنكم وما تعبدون من دون اهللا ( وذلك عندما نزل قوله تعاىل 
إن الــذين ســبقت ( : فــأنزل اهللا قولــه, رضــينا أن تكــون آهلتنــا مبنزلــة عيســى: وقـال املشــركون ،) 

ة املشــركني مــن رضــي فالــذي يـُْلقــى يف النــار مــن آهلــ ،) أولئــك عنهــا مبعــدون  هلــم منــا احلســنا
م إياه   .بعباد

  
ٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدًال َبْل ُهْم قـَْوٌم َخِصُموَن     )58(َوقَاُلوا أَآِهلَتـَُنا َخيـْ

أآهلتنــا الــيت نعبــدها خــري أم عيســى الــذي يعبــده قومــه؟ : -أيهــا الرســول-وقــال مشــركو قومــك 
مـا ضـربوا لـك هـذا املثـل إال جـدال بـل هـم , وآهلتنـا معـهفلـنكن حنـن , فإذا كان عيسى يف النار
  .قوم خماصمون بالباطل

  
  )59(ِإْن ُهَو ِإالَّ َعْبٌد أَنـَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناُه َمَثًال لَِبِين ِإْسرَائِيَل  
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ــا , مــا عيســى ابــن مــرمي إال عبــد أنعمنــا عليــه بــالنبوة وجعلنــاه آيــة وعــربة لبــين إســرائيل ُيســتدل 
  .ى قدرتاعل

  
  )60(َوَلْو َنَشاُء جلَََعْلَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِيف اَألْرِض َخيُْلُفوَن  

  .ولو نشاء جلعلنا بدال منكم مالئكة َخيُْلف بعضهم بعًضا بدال من بين آدم

  
َا َواتَِّبُعوِين َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم     )61(َوِإنَُّه َلِعْلٌم لِلسَّاَعِة َفال َمتْتَـُرنَّ ِ

فــال تُشــكُّوا , وقــوع الســاعة, وإن نــزول عيســى عليــه الســالم قبــل يــوم القيامــة لــدليل علــى قـُــْربِ 
ـــا واقعـــة ال حمالـــة ال , هـــذا طريـــق قـــومي إىل اجلنـــة, واتبعـــون فيمـــا أخـــربكم بـــه عـــن اهللا تعـــاىل, أ

  .اعوجاج فيه

  
نَُّكْم الشَّْيطَاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني     )62(َوال َيُصدَّ

ــاكم عنــه إنــه لكــم عــدو بــنيِّ , وال يصــدَّنكم الشــيطان بوساوســه عــن طــاعيت فيمــا آمــركم بــه وأ
  .العداوة

  
َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي َختَْتِلُفوَن فِ   يِه َوَلمَّا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَـيـَِّناِت قَاَل َقْد ِجْئُتُكْم بِاحلِْْكَمِة َوألُبـَنيِّ

  )63(ِن فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعو 

وألبـنيِّ , قـد جئـتكم بـالنبوة: وملا جاء عيسى بين إسـرائيل بالبينـات الواضـحات مـن األدلـة قـال
, فـــاتقوا اهللا بامتثـــال أوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه, لكـــم بعـــض الـــذي ختتلفـــون فيـــه مـــن أمـــور الـــدين
  .وأطيعون فيما أمرتكم به من تقوى اهللا وطاعته
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  )64(ُكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم ِإنَّ اللََّه ُهَو َريبِّ َوَربُّ  

هــذا الــذي , وال تشــركوا بــه شــيًئا, إن اهللا ســبحانه وتعــاىل هــو ريب وربكــم مجيًعــا فاعبــدوه وحــده
وهــو ديــن اهللا احلــق الــذي ال , أمــرتكم بــه مــن تقــوى اهللا وإفــراده باأللوهيــة هــو الطريــق املســتقيم

  .يقبل من أحد سواه

  
  )65(ْحزَاُب ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل لِلَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َعَذاِب يـَْوٍم أَلِيٍم فَاْختَـَلَف األَ  

مــنهم َمــن يُِقــرُّ بأنــه عبــد اهللا : وصــاروا فيــه شــيًعا, فاختلفــت الفــرق يف أمــر عيســى عليــه الســالم
هللا عــن تعــاىل ا, إنــه اهللا: ومــنهم َمــن يقــول, ومــنهم َمــن يــزعم أنــه ابــن اهللا, وهــو احلــق, ورســوله

فهالك ودمار وعذاب أليم يـوم القيامـة ملـن وصـفوا عيسـى بغـري مـا وصـفه اهللا , قوهلم علًوا كبريًا
  .به

  
  )66(َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن  

وهـم ال , يهم فجـأةهل ينتظر هؤالء األحزاب املختلفون يف عيسى ابن مرمي إال السـاعة أن تـأت
  يشعرون وال يفطنون؟

  
  )67(اَألِخالَُّء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقَني  

لكـن الـذين تصـادقوا , األصدقاء على معاصي اهللا يف الدنيا يتربأ بعضهم من بعض يوم القيامة
  .فإن صداقتهم دائمة يف الدنيا واآلخرة, على تقوى اهللا

  
  )68(ا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكْم اْليَـْوَم َوال أَنـُْتْم َحتَْزنُوَن يَ  
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وال أنــتم حتزنــون علــى مــا , يــا عبــادي ال خــوف علــيكم اليــوم مــن عقــايب: يقــال هلــؤالء املتقــني
  .فاتكم ِمن حظوظ الدنيا

  
  )70(أَنـُْتْم َوأَْزَواُجُكْم ُحتْبَـُروَن  اْدُخُلوا اْجلَنَّةَ ) 69(الَِّذيَن آَمُنوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا ُمْسِلِمَني  

م بـــه رســـلهم م , الـــذين آمنـــوا بآياتنـــا وعملـــوا مبـــا جـــاء وكـــانوا منقـــادين هللا ربِّ العـــاملني بقلـــو
  .ادخلوا اجلنة أنتم وقرناؤكم املؤمنون تـُنَـعَّمون وُتَسرُّون: يقال هلم, وجوارحهم

  
َأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنُفُس َوتـََلذُّ اَألْعُنيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب وَ  

  )71(َخاِلُدوَن 

وبالشـراب يف , يطاف على هؤالء الذين آمنوا باهللا ورسـله يف اجلنـة بالطعـام يف أواٍن مـن ذهـب
  .بًداوهم ماكثون فيها أ, وفيها هلم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم, أكواب من ذهب

  
  )72(َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت أُورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  

وهــذه اجلنــة الــيت أورثكــم اهللا إياهــا؛ بســبب مــا كنــتم تعملــون يف الــدنيا مــن اخلــريات واألعمــال 
  .وجعلها ِمن فضله ورمحته جزاء لكم, الصاحلات

  
َها تَ     )73(ْأُكُلوَن َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمنـْ

  .لكم يف اجلنة فاكهة كثرية من كل نوع منها تأكلون

  
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن ) 74(ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن   َوَما ) 75(ال يـَُفتـَُّر َعنـْ

  )76(ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا ُهْم الظَّاِلِمَني 
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وهـــم فيـــه , ال خيفـــف عـــنهم, يف عـــذاب جهـــنم مـــاكثون, لـــذنوب بكفـــرهمإن الـــذين اكتســـبوا ا
ولكــن كــانوا هــم الظــاملني أنفســهم , ومــا ظلْمنــا هــؤالء اجملــرمني بالعــذاب, آيســون مــن رمحــة اهللا

م   .بشركهم وجحودهم أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وترك اتباعهم لرسل ر

  
َنا َربَُّك قَاَل ِإنَُّكْم َماِكثُوَن َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض عَ   َناُكْم بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ ) 77(َليـْ َلَقْد ِجئـْ

  )78(َأْكثـَرَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن 

, يا مالك لُِيِمتنا ربـك: خازن جهنم" مالًكا"ونادى هؤالء اجملرمون بعد أن أدخلهم اهللا جهنم 
م مالــكٌ , فنســرتيح ممـَّـا حنــن فيــه وال حميــد لكـــم , ال خــروج لكــم منهــا, م مــاكثونإنكـــ: فأجــا

  .ولكن أكثركم ملا جاء به الرسل من احلق كارهون, لقد جئناكم باحلق ووضحناه لكم, عنها

  
  )79(أَْم أَبـَْرُموا أَْمراً فَِإنَّا ُمْربُِموَن  

ا جيزيهم بل أأْحكَم هؤالء املشركون أمرًا يكيدون به احلق الذي جئناهم به؟ فإنا مدبِّرون هلم م
  .من العذاب والنكال

  
  )80(أَْم َحيَْسُبوَن أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهْم بـََلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُُبوَن  

ويتنــاجون بــه بيــنهم؟ بلــى , أم يظــن هــؤالء املشــركون بــاهللا أنَّــا ال نســمع مــا يســرونه يف أنفســهم
  .احلفظة يكتبون عليهم كل ما عملوا ورسلنا املالئكة الكرام, نسمع ونعلم

  
  )81(ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّْمحَِن َوَلٌد َفأَنَا أَوَُّل اْلَعاِبِديَن  



www.islamguiden.com 

 1070

إن كــان للــرمحن ولــد كمــا : ملشــركي قومــك الــزاعمني أن املالئكــة بنــات اهللا -أيهــا الرســول-قــل 
وال يكـون، فتقـدَّس  ولكـن هـذا مل يكـن, فأنا أول العابدين هلذا الولـد الـذي تزعمونـه, تزعمون

  .اهللا عن الصاحبة والولد

  
  )82(َواَألْرِض َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن  ُسْبَحاَن َربِّ السََّمَواتِ  

تنزيًها وتقديًسا لرب السموات واألرض رب العرش العظيم عما يصـفون مـن الكـذب واالفـرتاء 
  .من الباطل وغري ذلك مما يزعمون, من نسبة املشركني الولد إىل اهللا

  
  )83(َفَذْرُهْم َخيُوُضوا َويـَْلَعُبوا َحىتَّ ُيالُقوا يـَْوَمُهْم الَِّذي يُوَعُدوَن  

حــىت , ويلعبــوا يف دنيــاهم, هــؤالء املفــرتين علــى اهللا خيوضــوا يف بــاطلهم -أيهــا الرســول-فــاترك 
  .فيهما مًعاإما يف الدنيا وإما يف اآلخرة وإما : يالقوا يومهم الذي فيه يوعدون بالعذاب

  
  )84(َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء ِإَلٌه َوِيف اَألْرِض ِإَلٌه َوُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليُم  

وأتقــن , وهــو احلكــيم الــذي أحكــم َخْلَقــه, وهــو اهللا وحــده املعبــود حبــق يف الســماء ويف األرض
  .ال خيفى عليه شيء منها, العليم بكل شيء من أحوال خلقه, شرعه

  
نَـُهَما َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  اَرَك الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ َوتـَبَ   َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
)85(  

الــــذي لــــه وحــــده ســــلطان الســــموات الســــبع , وَعظُــــم ملكــــه, وَكثُــــر خــــريه, وتكــــاثرت بركــــة اهللا
, الســاعة الــيت تقــوم فيهــا القيامــة وعنــده علــم, واألرضــني الســبع ومــا بينهمــا مــن األشــياء كلهــا
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, بعـــد ممـــاتكم -أيهـــا النـــاس -وإليـــه تـُـــَردُّون , وُحيشـــر فيهـــا اخللـــق مـــن قبـــورهم ملوقـــف احلســـاب
  .فيجازي كال مبا يستحق

  
  )86(َوال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن  

وأقـر بتوحيـد اهللا ,  ميلك الذين يعبدهم املشـركون الشـفاعة عنـده ألحـد إال َمـن شـهد بـاحلقوال
  .وبنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به

  
  )87(َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأىنَّ يـُْؤَفُكوَن  

, اهللا خلقنـــا: هـــؤالء املشـــركني مـــن قومـــك َمـــن خلقهـــم؟ ليقـــوُلنَّ  -لرســـولأيهـــا ا-ولـــئن ســـألت 
  ويشركون به غريه؟, فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة اهللا

  
  )88(َوِقيِلِه يَا َربِّ ِإنَّ َهُؤالِء قـَْوٌم ال يـُْؤِمُنوَن  

هــؤالء قــوم ال  يــا ربِّ إن: وقــال حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم شــاكًيا إىل ربــه قومــه الــذين كــذَّبوه
  .يؤمنون بك ومبا أرسلتين به إليهم

  
ُهْم َوُقْل َسالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُموَن     )89(فَاْصَفْح َعنـْ

وال يـَْبـــُدر منـــك إال الســـالم هلـــم الـــذي , وأعـــرض عـــن أذاهـــم, عـــنهم -أيهـــا الرســـول-فاصـــفح 
م مب, يقوله أولو األلباب والبصائر للجاهلني م وال يعاملو , ثل أعماهلم السيئةفهم ال يسافهو

ديــد ووعيــد شــديد هلــؤالء الكــافرين . فســوف يعلمــون مــا يلَقْونــه مــن الــبالء والنكــال ويف هــذا 
  .املعاندين وأمثاهلم
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  سورة الدخان -44

  
  )1(حم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  
َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ِإنَّا أَنَزْلَنا) 2(َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني   ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ) 3(ُه ِيف لَيـْ
َربِّ ) 6(َرْمحًَة ِمْن َربَِّك ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) 5(أَْمرًا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَني ) 4(

نَـهُ  السََّمَواتِ  ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُحيِْي َوُميِيُت َربُُّكْم َوَربُّ ) 7(َما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنَني َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
  )8(آبَاِئُكْم اَألوَِّلَني 

, إنـا أنزلنـاه يف ليلـة القـدر املباركـة كثـرية اخلـريات. أقسم اهللا تعاىل بالقرآن الواضح لفظًـا ومعـىن 
وذلــك بإرســال الرســل وإنـــزال , هم ويضــرهمإنــا كنــا منــذرين النــاس مبــا يــنفع. وهــي يف رمضــان

فيهــا يُقضــى ويُفصــل مــن اللــوح احملفــوظ إىل الكتبــة مــن . الكتــب؛ لتقــوم حجــة اهللا علــى عبــاده
وغــري ذلــك ممــا يكــون فيهــا إىل , املالئكــة كــلُّ أمــر حمكــم مــن اآلجــال واألرزاق يف تلــك الســنة

فجميــع مــا يكــون ويقــدره اهللا , نــدناهــذا األمــر احلكــيم أمــر ِمــن ع. ال يبــدَّل وال يغــريَّ , آخرهــا
إنـا كنـا مرسـلني إىل النـاس الرسـل حممـًدا ومـن قبلـه؛ رمحـة . تعاىل وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه

العلـيم جبميـع , إنه هو السميع يسمع مجيع األصوات. باملرسل إليهم -أيها الرسول-من ربك 
إن كنـتم , ينهمـا مـن األشـياء كلهـاخالق السموات واألرض وما ب. أمور خلقه الظاهرة والباطنة

ال إلـــه يســـتحق العبـــادة إال هـــو . مـــوقنني بـــذلك فـــاعلموا أن رب املخلوقـــات هـــو إهلهـــا احلـــق 
فاعبــدوه دون آهلــتكم الــيت ال , ربكــم ورب آبــائكم األولــني, حييــي ومييــت, وحــده ال شــريك لــه

  .تقدر على ضر وال نفع

  
  )9(َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ يـَْلَعُبوَن  
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  .وال يصدقون به, فهم يلهون ويلعبون, الء املشركون يف شك من احلقبل هؤ 

  
َربـََّنا ) 11(يـَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيٌم ) 10(فَاْرَتِقْب يـَْوَم تَْأِيت السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبٍني  

  )12(اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن 

, املشـــركني يـــوم تـــأيت الســـماء بـــدخان مبـــني واضـــح يعـــمُّ النـــاســـؤالء  -أيهـــا الرســـول-فـــانتظر 
ربنــا اكشــف عنــا : مث يقولــون ســائلني رفعــه وكشــفه عــنهم, هــذا عــذاب مــؤمل موجــع: ويقــال هلــم
  .فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك, العذاب

  
  )14(ُه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم َجمُْنوٌن ُمثَّ تـََولَّْوا َعنْ ) 13(َأىنَّ َهلُْم الذِّْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبٌني  

م وهو حممد , وقد جاءهم رسول مبني, كيف يكون هلم التذكر واالتعاظ بعد نزول العذاب 
هــو جمنــون , علَّمــه بشــر أو الكهنــة أو الشــياطني: مث أعرضــوا عنــه وقــالوا, عليــه الصــالة والســالم

  وليس برسول؟

  
  )15(ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن ِإنَّا َكاِشُفوا اْلَعَذاِب قَِليًال  

ســـنرفع عـــنكم العـــذاب قلـــيال، وســـرتون أنكـــم تعـــودون إىل مـــا كنـــتم فيـــه مـــن الكفـــر والضـــالل 
  .والتكذيب، وأننا سنعاقبكم على ذلك

  
  )16(يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـَْرى ِإنَّا ُمنَتِقُموَن  

  .م انتقامنا منهميوم نعذب مجيع الكفار العذاب األكرب يوم القيامة وهو يو 

  
َلُهْم قـَْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِرٌمي     )17(َوَلَقْد فـَتَـنَّا قـَبـْ
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وهـو موسـى عليـه , وجـاءهم رسـول كـرمي, ولقد اختربنا وابتلينـا قبـل هـؤالء املشـركني قـوم فرعـون
  .إن مل يؤمنوا, فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول, فكذبوه فهلكوا, السالم

  
  )18(ْن أَدُّوا ِإَيلَّ ِعَباَد اللَِّه ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني أَ  

أن سـلِّموا إيلَّ عبـاد اهللا مـن بـين إسـرائيل وأرسـلوهم معـي؛ ليعبـدوا اهللا وحـده : وقال هلم موسـى
  .إين لكم رسول أمني على وحيه ورسالته, ال شريك له

  
َوِإينِّ ُعْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم َأْن تـَْرُمجُوِن ) 19(ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني  َوَأْن ال تـَْعُلوا َعَلى اللَِّه ِإينِّ آتِيُكمْ  
  )21(َوِإْن ملَْ تـُْؤِمُنوا ِيل فَاْعَتزُِلوِن ) 20(

إين , إين آتيكم بربهان واضح على صدق رساليت, وأال تتكربوا على اهللا بتكذيب رسله
وإن مل تصدقوين على ما جئتكم به , رةاستجرت باهللا ريب وربكم أن تقتلوين رمجًا باحلجا

  .وكفُّوا عن أذاي, فخلُّوا سبيلي

  
  )22(َفَدَعا َربَُّه َأنَّ َهُؤالِء قـَْوٌم ُجمْرُِموَن  

قائال إن هؤالء قوم مشركون باهللا   - حني كذبه فرعون وقومه ومل يؤمنوا به - فدعا موسى ربه
  .كافرون

  
  )23(تَّبَـُعوَن َفَأْسِر ِبِعَباِدي لَْيًال ِإنَُّكْم مُ  

دون الذين كذبوك , واتبعوك, وآمنوا بك, الذين َصدَّقوك - بعبادي - يا موسى -فَأْسر
  .ويغرق فرعون وجنوده, ليال إنكم متبعون من فرعون وجنوده فتنجون - منهم
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  )24(َواتْـُرْك اْلَبْحَر َرْهواً ِإنـَُّهْم ُجنٌد ُمْغَرُقوَن  

إن , ساكًنا غري مضطرب,  كان عليها حني سلكتهواترك البحر كما هو على حالته اليت
  .فرعون وجنوده مغرقون يف البحر

  
  )27(َونـَْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهَني ) 26(َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرٍمي ) 25(َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن   

وعيون من , ت ناضرةكم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق اهللا إياهم من بساتني وجنا
  .وعيشة كانوا فيها متنعمني مرتفني, وزروع ومنازل مجيلة, املاء جارية

  
  )28(َكَذِلَك َوأَْوَرثـَْناَها قـَْوماً آَخرِيَن   

وأورثنا تلك النعم من بعد , مثل ذلك العقاب يعاقب اهللا َمن كذَّب وبدَّل نعمة اهللا كفرًا
  .إسرائيل فرعون وقومه قوًما آخرين خلفوهم من بين

  
  )29(َفَما َبَكْت َعَلْيِهْم السََّماُء َواَألْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِيَن  

وما كانوا مؤخَّرين عن العقوبة اليت حلَّت , فما بكت السماء واألرض حزنًا على فرعون وقومه
  .م

  
َنا َبِين ِإْسرَائِيَل ِمْن اْلَعَذاِب اْلُمِهِني     )30(َوَلَقْد َجنَّيـْ

ذلِّ هلم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم ولقد
ُ
  .جنَّينا بين إسرائيل من العذاب امل

  
  )31(ِمْن ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َكاَن َعالِياً ِمْن اْلُمْسرِِفَني  
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  .مسرفًا يف العلو والتكرب على عباد اهللا, إنه كان جبارًا من املشركني, من فرعون

  
  )32(َعَلى اْلَعاَلِمَني َوَلَقْد اْختَـْرنَاُهْم َعَلى ِعْلٍم  

م م على عاملي زما   .ولقد اصطفينا بين إسرائيل على ِعْلم منا 

  
َناُهْم ِمْن اآليَاِت َما ِفيِه َبالٌء ُمِبٌني     )33(َوآتـَيـْ

  .وآتيناهم من املعجزات على يد موسى ما فيه ابتالؤهم واختبارهم رخاء وشدة

  
  )35(ِهَي ِإالَّ َمْوتـَتـَُنا األُوَىل َوَما َحنُْن ِمبُنَشرِيَن  ِإنْ ) 34(ِإنَّ َهُؤالِء لَيَـُقوُلوَن  

ا: ليقولون -أيها الرسول- إن هؤالء املشركني ِمن قومك  وهي , ما هي إال موتتنا اليت منو
  .وما حنن بعد مماتنا مببعوثني للحساب والثواب والعقاب, املوتة األوىل واألخرية

  
  )36(ُتْم َصاِدِقَني َفْأتُوا بِآبَائَِنا ِإْن ُكن 

إن كنتم صادقني يف , بآبائنا الذين قد ماتوا - يا حممد أنت وَمن معك - َفْأتِ : ويقولون أيًضا
  .أن اهللا يبعث َمن يف القبور أحياء

  
ٌر أَْم قـَْوُم تـُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َأْهَلْكَناُهْم ِإنـَُّهْم َكانُوا ُجمْرِِمَني     )37(َأُهْم َخيـْ

ا؟ أهلكناهم  أهؤالء املشركون خري أم قوم تـُبَّع اِحلْمَريي والذين ِمن قبلهم من األمم الكافرة بر
لكهم, ليس هؤالء املشركون خبري ِمن أولئكم فنصفح عنهم, إلجرامهم وكفرهم وهم , وال 

  .باهللا كافرون
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نَـُهَما الِعبِ  َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتِ   َما َخَلْقَناُمهَا ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ ) 38(َني َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  )39(َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

ما خلقنامها إال باحلق الذي هو سنة اهللا يف َخْلِقه , وما خلقنا السموات واألرض وبينهما لعًبا
م ال أل; فلهذا مل يتفكروا فيهما, ولكن أكثر هؤالء املشركني ال يعلمون ذلك, وتدبريُه

  .يرجون ثوابًا وال خيافون عقابًا

  
  )40(ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل ِميَقاتـُُهْم َأْمجَِعَني  

م أمجعني   .إن يوم القضاء بني اخللق مبا قدَّموا يف دنياهم من خري أو شر هو ميقا

  
َرِحَم اللَُّه ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز  ِإالَّ َمنْ ) 41(يـَْوَم ال يـُْغِين َمْوًىل َعْن َمْوًىل َشْيئًا َوال ُهْم يُنَصُروَن  

  )42(الرَِّحيُم 

إال َمن رحم اهللا من , يوم ال يدفع صاحب عن صاحبه شيًئا، وال ينصر بعضهم بعًضا
, إن اهللا هو العزيز يف انتقامه ِمن أعدائه. فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن اهللا له, املؤمنني

  .الرحيم بأوليائه وأهل طاعته

  
  )44(َطَعاُم األَثِيِم ) 43(نَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم إِ  

وأكرب اآلثام , مثرها طعام صاحب اآلثام الكثرية, إن شجرة الزقوم اليت خترج يف أصل اجلحيم
  .الشرك باهللا

  
  )46(َكَغْلِي احلَِْميِم ) 45(َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِيف اْلُبطُوِن   
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ْعِدن املذاب يغلي
َ
كغلي املاء الذي بلغ الغاية يف , يف بطون املشركني مثر شجرة الزقوم كامل

  .احلرارة

  
  )47(ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَىل َسَواِء اجلَِْحيِم  

  .وسوقوه بعنف إىل وسط اجلحيم يوم القيامة, خذوا هذا األثيم الفاجر فادفعوه

  
  )48(ُمثَّ ُصبُّوا فـَْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب احلَِْميِم  

  .فال يفارقه العذاب, ق رأس هذا األثيم املاء الذي تناهت شدة حرارتهمث صبُّوا فو 

  
  )49(ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرُمي  

, إنك أنت العزيز يف قومك, ذق هذا العذاب الذي تعذَّب به اليوم: يقال هلذا األثيم الشقيِّ 
كم به وتوبيخ له. الكرمي عليهم   .ويف هذا 

  
  )50(ا ُكنُتْم ِبِه َمتْتَـُروَن ِإنَّ َهَذا مَ  

وال , إن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم تشكُّون فيه يف الدنيا
  .توقنون به

  
  )51(ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمَقاٍم أَِمٍني  

من اآلفات واجتناب نواهيه يف الدنيا يف موضع إقامة آمنني , إن الذين اتقوا اهللا بامتثال أوامره
  .واألحزان وغري ذلك
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  )52(ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  

  .يف جنات وعيون جارية

  
َرٍق ُمتَـَقابِِلَني     )53(يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َوِإْسَتبـْ

وال ينظر بعضهم يف , يقابل بعضهم بعًضا بالوجوه, يـَْلَبسون ما َرقَّ من الديباج وما َغُلَظ منه
م جملسه, قفا بعض   .م حيث داروايدور 

  
  )54(َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعٍني   

كما أعطينا هؤالء املتقني يف اآلخرة من الكرامة بإدخاهلم اجلنات وإلباسهم فيها السندس 
ا, واإلستربق   .كذلك أكرمناهم بأن زوَّجناهم باحلسان من النساء واسعات األعني مجيال

  
  )55(َهٍة آِمِنَني َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَاكِ  

آمنني من انقطاع ذلك عنهم , يطلب هؤالء املتقون يف اجلنة كل نوع من فواكه اجلنة اشتهوه
  .وفنائه

  
َفْضًال ِمْن َربَِّك َذِلَك ) 56(ال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اُألوَىل َوَوقَاُهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم  

َا َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن ) 57(يُم ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ    )58(فَِإمنَّ

ووقى اهللا هؤالء , ال يذوق هؤالء املتقون يف اجلنة املوت بعد املوتة األوىل اليت ذاقوها يف الدنيا
هذا الذي أعطيناه املتقني يف , التقني عذاب اجلحيم؛ تفضال وإحسانًا منه سبحانه وتعاىل

فإمنا سهَّلنا لفظ القرآن ومعناه . خرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي ال فوز بعدهاآل
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  .لعلهم يتعظون وينزجرون; بلغتك أيها الرسول

  
  )59(فَاْرَتِقْب ِإنـَُّهْم ُمْرَتِقُبوَن  

م من , ما وعدتك من النصر على هؤالء املشركني باهللا - أيها الرسول-فانتظر  وما حيلُّ 
م منتظرون موتك وقهرك, العقاب سيعلمون ملن تكون النصرة والظََّفر وعلو الكلمة يف , إ

ا لك , الدنيا واآلخرة   .وملن اتبعك من املؤمنني - أيها الرسول-إ

  
  

  سورة الجاثية -45

  
  )1(حم 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  
  )2(ِه اْلَعزِيِز احلَِْكيِم تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمْن اللَّ  

  .احلكيم يف تدبري أمور خلقه, هذا القرآن منزل من اهللا العزيز يف انتقامه من أعدائه

  
  )3(َواَألْرِض آليَاٍت لِْلُمْؤِمِنَني  ِإنَّ ِيف السََّمَواتِ  

ومــا فيهمــا مــن املخلوقــات املختلفــة , واألرض الــيت منهــا خــروج اخللــق, إن يف الســموات الســبع
اا   .ألجناس واألنواع، ألدلة وحجًجا للمؤمنني 
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  )4(َوِيف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن  

حجج وأدلة لقوم , وخلق ما تفرق يف األرض من دابة َتِدبُّ عليها -أيها الناس-ويف َخْلقكم 
  .يوقنون باهللا وشرعه

  
َا َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـَّ   َهاِر َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمْن السََّماِء ِمْن رِْزٍق فََأْحَيا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ

  )5(َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح آيَاٌت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن 

فأحيـــا بـــه , ويف اخـــتالف الليـــل والنـــار وتعاقبهمـــا علـــيكم ومـــا أنـــزل اهللا مـــن الســـماء مـــن مطـــر
ويف تصـــريف الريـــاح لكـــم مـــن مجيـــع اجلهـــات , هتزت بالنبـــات والـــزرعفـــا, األرض بعـــد يـُْبســـها
  .أدلٌة وحجٌج لقوم يعقلون عن اهللا حججه وأدلته, وتصريفها ملنافعكم

  
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اللَِّه َوآيَاتِِه يـُْؤِمُنوَن     )6(تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ

فبأي حديث بعد اهللا وآياته وأدلتـه , باحلق -أيها الرسول-لوها عليك هذه اآليات واحلجج نت
  على أنه اإلله احلق وحده ال شريك له يؤمنون ويصدقون ويعملون؟

  
  )7(َوْيٌل ِلُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم  

  .هالك شديد ودمار لكل كذاب كثري اآلثام

  
ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه تـُتـَْلى َعَلْيِه ُمثَّ ُيِصرُّ     )8(ُمْسَتْكِرباً َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها فـََبشِّ

مث يتمــــادى يف كفــــره متعالًيــــا يف نفســــه عــــن االنقيــــاد هللا , يســــمع آيــــات كتــــاب اهللا تـُْقــــرأ عليــــه
هـذا األفـاك األثـيم  -أيهـا الرسـول-فبشـر , كأنه مل يسمع ما تُلي عليه من آيـات اهللا, ورسوله

  .يف نار جهنم يوم القيامة بعذاب مؤمل مؤجع
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  )9(َوِإَذا َعِلَم ِمْن آيَاتَِنا َشْيئاً اختَََّذَها ُهُزواً أُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب ُمِهٌني  

, أولئـك هلـم عـذاب يهيـنهم, وإذا علم هذا األفـاك األثـيم مـن آياتـا شـيًئا اختـذها هـزًوا وُسـْخرية
  .وخيزيهم يوم القيامة؛ جزاء استهزائهم بالقرآن

  
ُهْم َما َكَسُبوا َشْيئًا َوال َما اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْولَِياَء َوهلَُ   ْم ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم َوال يـُْغِين َعنـْ

  )10(َعَذاٌب َعِظيٌم 

, وال يغـين عـنهم مـا كسـبوا شـيًئا مـن املـال والولـد, ِمن أمام هؤالء املستهزئني بآيـات اهللا جهـنم
  .وهلم عذاب عظيم مؤمل, ليت عبدوها ِمن دون اهللاوال آهلُتهم ا

  
ْم َهلُْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم     )11(َهَذا ُهًدى َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرِِّ

يهـدي , ودليـل علـى احلـق, هـدى مـن الضـاللة -أيها الرسول-هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
الــذين جحــدوا مبــا يف القــرآن مــن اآليــات الدالــة علــى و , إىل طريــق مســتقيم َمــن اتبعــه وعمــل بــه

ا قوا    .مؤمل موجع, هلم عذاٌب ِمن أسوأ أنواع العذاب يوم القيامة, احلق ومل ُيَصدِّ

  
َر َلُكْم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه بَِأْمرِِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتشْ   ُكُروَن اللَُّه الَِّذي َسخَّ
)12(  

ولتبتغـوا مـن فضـله , لتجـري السـفن فيـه بـأمره; اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي سـخَّر لكـم البحـر
فتعبــــدوه , ولعلكــــم تشــــكرون ربكــــم علــــى تســــخريه ذلــــك لكــــم, بــــأنواع التجــــارات واملكاســــب

  .وينهاكم عنه, وتطيعوه فيما يأمركم به, وحده
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َر َلُكْم َما ِيف السََّمَواتِ   يعًا ِمْنُه ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن َومَ  َوَسخَّ ا ِيف اَألْرِض مجَِ
)13(  

وكـل مـا يف األرض مـن دابـة وشـجر , وسخَّر لكم كـل مـا يف السـموات مـن مشـس وقمـر وجنـوم
ـا علـيكم, وسفن وغري ذلك ملنافعكم وفضـل منـه , مجيـع هـذه الـنعم منـة مـن اهللا وحـده أنعـم 

إنَّ فيمــا ســخره اهللا لكــم لعالمــات ودالالت . وال جتعلــوا لــه شــريًكا, إيــاه فاعبــدواف, َتفضَّــل بــه
ا, على وحدانية اهللا لقوم يتفكرون يف آيات اهللا وحججه وأدلته   .فيعتربون 

  
  )14(ا َيْكِسُبوَن ُقْل لِلَِّذيَن آَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن ال يـَْرُجوَن أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قـَْوماً ِمبَا َكانُو  

ويتجــاوزوا عــن الــذين ال يرجــون , للــذين صــدَّقوا بــاهللا واتـََّبعــوا رســله يعفــوا -أيهــا الرســول-قــل 
ـــوا بـــاألذى واملكـــروه, ثـــواب اهللا ـــالوا الـــذين آمن ليجـــزي اهللا هـــؤالء ; وال خيـــافون بأســـه إذا هـــم ن

  .املشركني مبا كانوا يكسبون يف الدنيا من اآلثام وإيذاء املؤمنني

  
َها ُمثَّ ِإَىل َربُِّكْم تـُْرَجُعوَن     )15(َمْن َعِمَل َصاِحلاً فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ

ومــن أســاء عملــه يف الــدنيا مبعصــية اهللا فعلــى , مــن عمــل ِمــن عبــاد اهللا بطاعتــه فلنفســه عمــل
 فيجــــازي احملســــن, إىل ربكــــم تصــــريون بعــــد مــــوتكم -أيهــــا النــــاس  -مث إنكــــم , نفســــه جــــىن
  .واملسيء بإساءته, بإحسانه

  
َنا َبِين ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة َوَرَزقْـَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهمْ    َعَلى َوَلَقْد آتـَيـْ

  )16(اْلَعاَلِمَني 

يـــاء مـــن ذريـــة وجعلنـــا أكثـــر األنب, ولقـــد آتينـــا بـــين إســـرائيل التـــوراة واإلجنيـــل واحلكـــم مبـــا فيهمـــا
وفضَّـلناهم , ورزقنـاهم مـن الطيبـات مـن األقـوات والثمـار واألطعمـة, إبراهيم عليه السالم فـيهم

م   .على عاملي زما
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نَـُهْم ِإنَّ   َناُهْم بـَيـَِّناٍت ِمْن اَألْمِر َفَما اْختَـَلُفوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغيًا بـَيـْ َربََّك  َوآتـَيـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن يـَقْ    )17(ِضي بـَيـْ

فمــا , ودالالت تبــني احلــق مــن الباطــل, وآتينــا بــين إســرائيل شــرائع واضــحات يف احلــالل واحلــرام
وإمنــا َمحَلهــم علــى ذلــك بـَْغــُي , وقامــت احلجــة علــيهم, اختلفــوا إال مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم

حيكـم بـني املختلفـني مـن  -أيهـا الرسـول-إن ربـك , طلبًـا للرفعـة والرئاسـة بعضهم على بعض؛
ويف هذا حتذير هلذه األمـة أن تسـلك . بين إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون يف الدنيا

  .مسلكهم

  
  )18(ال يـَْعَلُموَن  َ◌َعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن اَألْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذينَ 

فــاتبع الشــريعة الــيت جعلنــاك , علــى منهــاج واضــح مــن أمــر الــدين -أيهــا الرســول-مث جعلنــاك 
ويف اآليـة داللـة عظيمـة علـى  . وال تتبع أهواء اجلاهلني بشرع اهللا الذين ال يعلمون احلق, عليها

  .كفرة وامللحدينوعدم امليل إىل أهواء ال, ووجوب االنقياد حلكمه, كمال هذا الدين وشرفه

  
تَِّقَني ِإنـَُّهْم َلْن يـُْغُنوا َعنَك ِمْن اللَِّه َشْيئًا َوِإنَّ الظَّاِلِمَني بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َواللَُّه َوِيلُّ اْلمُ  
)19(  

م الذين يدعونك إىل اتباع أهوائهم لن يغنـوا عنـك  مـن  -أيهـا الرسـول-إن هؤالء املشركني بر
وإن الظــاملني املتجــاوزين حــدود اهللا مــن املنــافقني واليهــود , ا إن اتبعــت أهــواءهمعقـاب اهللا شــيئً 

ــم بــأداء , وغــريهم بعضــهم أنصــار بعــض علــى املــؤمنني بــاهللا وأهــل طاعتــه واهللا ناصــر املتقــني رَّ
  .فرائضه واجتناب نواهيه

  
  )20(َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْمحٌَة ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن  
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ويعرفون به , هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أيها الرسول بصائر يبصر به الناس احلق من الباطل
  .وأنه تنزيل من اهللا العزيز احلكيم, وهدى ورمحٌة لقوم يوقنون حبقيقة صحته, سبيل الرشاد

  
ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء َحمَْياُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آمَ  

  )21(َوَممَاتـُُهْم َساَء َما َحيُْكُموَن 

بوا رســـل اهللا, بـــل أظـــنَّ الـــذين اكتســـبوا الســـيئات ـــم, وكـــذَّ أن , وعبـــدوا غـــريه, وخـــالفوا أمـــر ر
, واهوأخلصـوا لـه العبـادة دون سـ, وصدقوا رسـله وعملـوا الصـاحلات, جنعلهم كالذين آمنوا باهللا

م يف الدنيا واآلخرة؟ ساء حكمهم باملساواة بني الفجار واألبرار يف اآلخرة   .ونساويَهم 

  
  )22(َواَألْرَض بِاحلَْقِّ َولُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن  َوَخَلَق اللَُّه السََّمَواتِ  

ولكــي جتــزى كــل نفــس يف اآلخــرة مبــا  ; ةوَخلَــق اهللا الســموات واألرض بــاحلق والعــدل واحلكمــ
  .وهم ال يُْظلمون جزاء أعماهلم, كسبت ِمن خري أو شر

  
ى َبَصرِِه أَفـََرأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعلَ  

  )23(ْعِد اللَِّه أََفال َتذَكَُّروَن ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بَـ 

وأضـلَّه اهللا بعـد بلـوغ , فـال يهـوى شـيًئا إال فـََعلـه, من اختذ هـواه إهلًـا لـه -أيها الرسول-أفرأيت 
ا, فال يسمع مواعظ اهللا, العلم إليه وقيام احلجة عليه فـال يعقـل , وطبع علـى قلبـه, وال يعترب 

صـر بـه حجـج اهللا؟ فمـن يوفقـه إلصـابة احلـق والرشـد فـال يب, وجعل على بصره غطـاء, به شيًئا
فتعلمـــوا أنَّ َمـــن فـََعـــل اهللا بـــه ذلـــك فلـــن  -أيهـــا النـــاس-بعـــد إضـــالل اهللا إيـــاه؟ أفـــال تـــذكرون 

ولــن جيــد لنفســه ولًيــا مرشــًدا؟ واآليــة أصــل يف التحــذير مــن أن يكــون اهلــوى هــو , يهتــدي أبــًدا
  .الباعث للمؤمنني على أعماهلم
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ْهُر َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم إِ َوقَاُلوا مَ   نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ ْن ا ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
  )24(ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن 

تكـذيبا مـنهم ; ال حياة سـواها, ما احلياة إال حياتنا الدنيا اليت حنن فيها: وقال هؤالء املشركون
ومــا يهلكنــا إال مــرُّ الليــايل واأليــام وطــول العمــر؛ إنكــارًا مــنهم أن يكــون , د املمــاتبالبعــث بعــ

مــا هــم إال يتكلمــون بــالظن , ومــا هلــؤالء املشــركني مــن علــم بــذلك, هلــم رب يفنــيهم ويهلكهــم
  .والوهم واخليال

  
تَـُهْم ِإالَّ أَ   ْن قَاُلوا ائْـُتوا بِآبَائَِنا ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت َما َكاَن ُحجَّ
)25(  

مل يكـن هلـم حجـة إال قـوهلم , إذا تتلى على هؤالء املشركني املكذبني بالبعـث آياتنـا واضـحات
إن كنـــتم صـــادقني فيمـــا , أْحـــي أنـــت واملؤمنـــون معـــك آباءنـــا الـــذين قـــد هلكـــوا: للرســـول حممـــد

  .تقولون

  
ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ َجيَْمُعُكْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ال رَْيَب ِفيِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال  ُقْل اللَُّه ُحيِْييُكمْ  

  )26(يـَْعَلُموَن 

اهللا سبحانه وتعاىل حييـيكم يف الـدنيا مـا : هلؤالء املشركني املكذبني بالبعث -أيها الرسول-قل 
ولكـن , عكم مجيعا أحياء إىل يـوم القيامـة ال شـك فيـهمث جيم, مث مييتكم فيها, شاء لكم احلياة

  .أكثر الناس ال يعلمون قدرة اهللا على إماتتهم مث بعثهم يوم القيامة

  
  )27(َواَألْرِض َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـَْوَمِئٍذ َخيَْسُر اْلُمْبِطُلوَن  َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  
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ويـوم جتـيء السـاعة الـيت . واألرض َخْلًقـا وُمْلًكـا وعبوديـةوهللا سبحانه سلطان السموات السـبع 
خيسـر الكـافرون بـاهللا اجلاحـدون مبـا أنزلـه علـى رسـوله , يبعث فيها املوتى من قبورهم وحياسـبون
  .من اآليات البينات والدالئل الواضحات

  
َا اْليَـ     )28(ْوَم ُجتَْزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َوتـََرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإَىل ِكَتاِ

كـــل أمـــة , يـــوم تقـــوم الســـاعة أهـــل كـــل ملـــة وديـــن جـــامثني علـــى رَُكـــبهم -أيهـــا الرســـول-وتـــرى 
  .اليوم ُجتزون ما كنتم تعملون من خري أو شر : ويقال هلم, ُتْدعى إىل كتاب أعماهلا

  
  )29(ا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َهَذا ِكَتابـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكْم بِاحلَْقِّ ِإنَّ  

إنَّــا كنــا نــأمر احلفظــة أن , هــذا كتابنــا ينطــق علــيكم جبميــع أعمــالكم مــن غــري زيــادة وال نقــص
  .تكتب أعمالكم عليكم

  
  )30(َو اْلَفْوُز اْلُمِبُني َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَُيْدِخُلُهْم َربـُُّهْم ِيف َرْمحَِتِه َذِلَك هُ  

ـم يف جنتـه , وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه, فأما الذين آمنوا باهللا ورسوله يف الدنيا فيدخلهم ر
  .ذلك الدخول هو الفوز املبني الذي ال فوز بعده, برمحته

  
  )31(ْكبَـْرُمتْ وَُكنُتْم قـَْوماً ُجمْرِِمَني َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا أَفـََلْم َتُكْن آيَاِيت تـُتـَْلى َعَلْيُكْم فَاْستَ  

بوا رســله ومل يعملــوا بشــرعه فيقــال هلــم تقريًعــا , وأمــا الــذين جحــدوا أن اهللا هــو اإللــه احلــق وكــذَّ
ـا, أفلم تكن آيايت يف الدنيا تتلى عليكم: وتوبيًخا وكنـتم , فاستكربمت عن اسـتماعها واإلميـان 

   تؤمنون بثواب وال عقاب؟قوًما مشركني تكِسبون املعاصي وال
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 ظَّناً َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة ال َرْيَب ِفيَها قـُْلُتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعُة ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ  
  )32(َوَما َحنُْن ِمبُْستَـْيِقِنَني 

مــا : قلــتم, ال شــك فيهــاوالســاعة , إن وعــد اهللا ببعــث النــاس مــن قبــورهم حــق: وإذا قيــل لكــم
  .وما حنن مبتحققني أن الساعة آتية, ندري ما الساعة؟ وما نتوقع وقوعها إال تومهًا
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  :اجلزء السادس والعشرون 
  

  )33(َوَبَدا َهلُْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون 

ونزل , ات اهللا ما عملوا يف الدنيا من األعمال القبيحةوظهر هلؤالء الذين كانوا يكذِّبون بآي
  .م من عذاب اهللا جزاء ما كانوا به يستهزئون

  
  )34(َوِقيَل اْليَـْوَم نَنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا َوَمْأَواُكْم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن  

كما تركتم اإلميان بربكم والعمل للقاء , م يف عذاب جهنماليوم نرتكك: وقيل هلؤالء الكفرة
  .وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب اهللا, ومسكنكم نار جهنم, يومكم هذا

  
نـَْيا فَاْليَـْوَم ال ُخيَْرُجوَن ِمنـْهَ    ُهْم ا َوالَذِلُكْم بِأَنَُّكْم اختََّْذُمتْ آيَاِت اللَِّه ُهُزوًا َوَغرَّْتُكْم اْحلََياُة الدُّ

  )35(ُيْستَـْعَتُبوَن 

, بسبب أنكم اختذمت آيات اهللا وحججه هزًوا ولعًبا; هذا الذي حلَّ بكم ِمن عذاب اهللا 
وال هم يـَُردُّون إىل الدنيا؛ ليتوبوا , فاليوم ال ُخيرجون من النار, وخدعتكم زينة احلياة الدنيا

  .ويعملوا صاحلًا

  
  )36(َوَربِّ اَألْرِض َربِّ اْلَعاَلِمَني  تِ فَِللَِّه احلَْْمُد َربِّ السََّمَوا 

رب السموات , فلله سبحانه وتعاىل وحده احلمد على نعمه اليت ال حتصى على خلقه
  .رب اخلالئق أمجعني, واألرض وخالقهما ومدبرمها
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  )37(َواَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َوَلُه اْلِكْربِيَاُء ِيف السََّمَواتِ  

ه سبحانه العظمة واجلالل والكربياء والسُّْلطان والقدرة والكمال يف السموات وله وحد
, تعاىل وتقدَّس, احلكيم يف أقواله وأفعاله وقدره وشرعه, وهو العزيز الذي ال يغاَلب, واألرض

  .ال إله إال هو

  
 

  سورة األحقاف -46

  
  )1(حم 

  .بقرةسبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة ال) حم ( 

  
  )2(تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمْن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيِم  

  .احلكيم يف تدبريه وصنعه, هذا القرآن تنزيل من اهللا العزيز الذي ال يغاَلب

  
نَـُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى َوالَِّذيَن َكَفُروا عَ  َما َخَلْقَنا السََّمَواتِ   مَّا أُْنِذُروا َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  )3(ُمْعِرُضوَن 

ال عبثًا وال سدى؛ بل ليعرف العباد , ما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق
م, عظمة خالقهما فيعبدوه وحده وليقيموا , ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد مو

عما , اهللا هو اإلله احلقوالذين جحدوا أن . احلق والعدل فيما بينهم وإىل أجل معلوم عنده
  .ال يتعظون وال يتفكرون, أنذرهم به القرآن معرضون
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 ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروِين َماَذا َخَلُقوا ِمْن اَألْرِض أَْم َهلُْم ِشْرٌك ِيف السََّمَواتِ  

  )4(ْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني اِئْـُتوِين ِبِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َهَذا أَْو أَثَارٍَة مِ 

ا من دون اهللا, أرأيتم اآلهلة: هلؤالء الكفار - أيها الرسول-قل  أروين , واألوثان اليت تعبدو
أم هلم مع اهللا نصيب من خلق السموات؟ ائتوين بكتاب من , أيَّ شيء خلقوا من األرض

  .تم صادقني فيما تزعمونإن كن, عند اهللا من قبل هذا القرآن أو ببقيَّة من علم

  
َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم  

  )5(َغاِفُلوَن 

ا من األموات  ال أحد أضلُّ وأجهل ممن يدعو من دون اهللا آهلة ال تستجيب دعاءه أبًدا؛ أل
  .عاجزة عن نفعه أو ضره, وهي غافلة عن دعاء َمن يعبدها, حجار واألشجار وحنوهاأو األ

  
ِِْم َكاِفرِيَن     )6(َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َهلُْم َأْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَد

ا يف الـدنيا هلـم أعـداء , وإذا ُحشر الناس يوم القيامة للحساب واجلزاء كانـت اآلهلـة الـيت يـدعو
م إياها, لعنهم وتتربأ منهمت   .وتنكر علمها بعباد

  
  )7(َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َهَذا ِسْحٌر ُمِبٌني  

هــذا : قــال الـذين كفـروا حــني جـاءهم القـرآن, وإذا تتلـى علـى هـؤالء املشــركني آياتنـا واضـحات
  .سحر ظاهر

  
يِه َكَفى ِبِه أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل ِإْن افْـتَـَريـُْتُه َفال َمتِْلُكوَن ِيل ِمْن اللَِّه َشْيئاً ُهَو َأْعَلُم ِمبَا تُِفيُضوَن فِ  
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َنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم    )8(َشِهيداً بـَْيِين َوبـَيـْ

إن اختلقتـه : -أيهـا الرسـول-هذا القرآن؟ قل هلم  إن حممًدا اختلق: بل أيقول هؤالء املشركون
هــو . إن عــاقبين علــى ذلــك, علــى اهللا فــإنكم ال تقــدرون أن تــدفعوا عــين مــن عقــاب اهللا شــيًئا

, كفى باهللا شـاهًدا علـيَّ وعلـيكم, سبحانه أعلم من كل شيء سواه مبا تقولون يف هذا القرآن
  .نيالرحيم بعباده املؤمن, وهو الغفور ملن تاب إليه

  
َما أَنَا ُقْل َما ُكْنُت ِبْدعاً ِمْن الرُُّسِل َوَما أَْدرِي َما يـُْفَعُل ِيب َوال ِبُكْم ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَيلَّ وَ  

  )9(ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبٌني 

ومـا أدري مـا يفعـل اهللا , مـا كنـُت أول رسـل اهللا إىل خلقـه: ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 
ومـا , مـا أتبـع فيمـا آمـركم بـه وفيمـا أفعلـه إال وحـي اهللا الـذي يوحيـه إيلَّ ,  بكم يف الـدنيايب وال

  .أنا إال نذير بنيِّ اإلنذار

  
آَمَن ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه وََكَفْرُمتْ ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِمْثِلِه فَ  

  )10(بَـْرُمتْ ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني َواْسَتكْ 

, أخـــربوين إن كـــان هـــذا القـــرآن مـــن عنـــد اهللا وكفـــرمت بـــه: ملشـــركي قومـــك -أيهـــا الرســـول-قـــل 
وهو مـا يف التـوراة مـن , وشهد شاهد من بين إسرائيل كعبد اهللا بن سالم على مثل هذا القرآن

وجحـدمت ذلـك , يه وسلم، فصـدَّق وعمـل مبـا جـاء يف القـرآنالتصديق بنبوة حممد صلى اهللا عل
فهـل هـذا إال أعظـم الظلـم وأشـد الكفـر؟ إن اهللا ال يوفـِّق إىل اإلسـالم وإصـابة احلـق , استكبارًا

  .القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باهللا

  
نَا ِإلَْيِه َوِإْذ ملَْ يـَْهَتُدوا ِبِه َفَسيَـُقوُلوَن َهَذا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخْريًا َما َسبَـُقو  

  )11(ِإْفٌك َقِدٌمي 
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لو كان تصديقكم حممـًدا : وقال الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم للذين آمنوا به
وإذ مل يهتــدوا بــالقرآن ومل ينتفعــوا مبــا فيــه , علــى مــا جــاء بــه خــريًا مــا ســبقتمونا إىل التصــديق بــه

  .مأثور عن الناس األقدمني, هذا كذب: من احلق فسيقولون

  
ا َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَمامًا َوَرْمحًَة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدٌِّق ِلَسانًا َعَربِّيًا لِيـُْنِذَر الَِّذيَن ظََلُمو  

  )12(َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِنَني 

ـاومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماًما لبين ـا وعمـل مبـا ,  إسرائيل يقتدون  ورمحـة ملـن آمـن 
أنزلنـــاه بلســـان عـــريب؛ لينـــذر الـــذين ظلمـــوا , وهـــذا القـــرآن مصـــدق ملـــا قبلـــه مـــن الكتـــب, فيهـــا

م وطاعتهم يف الدنيا, وبشرى للذين أطاعوا اهللا, أنفسهم بالكفر واملعصية   .فأحسنوا يف إميا

  
  )13(ُه ُمثَّ اْستَـَقاُموا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَّ  

فــال خــوف علــيهم مــن فــزع يــوم القيامــة , مث اســتقاموا علــى اإلميــان بــه, ربنــا اهللا: إن الــذين قــالوا
م من حظوظ الدنيا, وأهواله   .وال هم حيزنون على ما خلَّفوا وراءهم بعد مما

  
  )14(ْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن أُْولَِئَك َأْصَحاُب ا 

  .ومبا قدَّموا من عمل صاحل يف دنياهم, أولئك أهل اجلنة ماكثني فيها أبًدا برمحة اهللا تعاىل هلم

  
َنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً   َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهراً  َوَوصَّيـْ

ُه َوبـََلَغ َأْربَِعَني َسَنًة قَاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك قَاَل َربِّ َأْوزِ  ْعِين َأْن َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ
َمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأعْ 

  )15(ِإينِّ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإينِّ ِمْن اْلُمْسِلِمَني 



www.islamguiden.com 

 1094

ما ما وبعد مما ما يف حيا فقد محلته أمـه , ووصينا اإلنسان أن حيسن يف صحبته لوالديه ِبرًّا 
ومـــدة محلـــه وفطامـــه , يًضـــاوولدتـــه علـــى مشـــقة وتعـــب أ, جنيًنـــا يف بطنهـــا علـــى مشـــقة وتعـــب

دليـل علـى أن حقهـا علـى , ويف ذكر هذه املشـاق الـيت تتحملهـا األم دون األب. ثالثون شهرًا
ايـــة قوتـــه البدنيـــة والعقليـــة. ولـــدها أعظـــم مـــن حـــق األب وبلـــغ , حـــىت إذا بلـــغ هـــذا اإلنســـان 
, وعلـــى والـــديَّ ريب أهلمـــين أن أشـــكر نعمتـــك الـــيت أنعمتهـــا علـــيَّ : أربعـــني ســـنة دعـــا ربـــه قـــائال

وإين مــــن , إين تبــــت إليــــك مــــن ذنــــويب, وأصــــلح يل يف ذريــــيت, واجعلــــين أعمــــل صــــاحلًا ترضــــاه
يك   .املنقادين حلكمك, اخلاضعني لك بالطاعة واملستسلمني ألمرك و

  
ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئاِِْم ِيف   َأْصَحاِب اْجلَنَِّة َوْعَد أُْولَِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ

  )16(الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن 

م, أولئك الذين نتقبل مـنهم أحسـن مـا عملـوا مـن صـاحلات األعمـال يف , ونصـفح عـن سـيئا
  .هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق احلق الذي ال شك فيه, مجلة أصحاب اجلنة

  
ُأفٍّ َلُكَما أََتِعَداِنِين َأْن ُأْخرََج َوَقْد َخَلْت اْلُقُروُن ِمْن قـَْبِلي َوُمهَا َيْسَتِغيثَاِن  َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيهِ  

  )17(اللََّه َويـَْلَك آِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فـَيَـُقوُل َما َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلَني 

قبًحــا لكمــا أتعِــدانين أن ُأْخــرج : واإلقــرار بالبعــثوالــذي قــال لوالديــه إذ دعــواه إىل اإلميــان بــاهللا 
فهلكوا فلم يُبعث منهم أحـد؟ ووالـداه , وقد مضت القرون من األمم من قبلي, من قربي حًيا

إن وعد اهللا بالبعث حق ال , آمن وصدِّق واعمل صاحلًا, ويلك: يسأالن اهللا هدايته قائَلني له
منقـول مـن  , إال مـا سـطَّره األولـون مـن األباطيـل مـا هـذا الـذي تقوالنـه: فيقـول هلمـا, شك فيـه
  .كتبهم

  
وا أُْولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهْم اْلَقْوُل ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس ِإنـَُّهْم َكانُ  

  )18(َخاِسرِيَن 
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م عقو , أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب اهللا بته وسخطه يف مجلة أمـم وحلَّت 
ـم كـانوا خاسـرين ببـيعهم اهلـدى , مضت ِمن قبلهم ِمَن اجلن واإلنس على الكفر والتكذيب إ

  .والنعيم بالعذاب, بالضالل

  
  )19(َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َولِيـَُوفـِّيَـُهْم َأْعَماَهلُْم َوُهْم ال يُْظَلُموَن  

بأعمــاهلم الــيت عملوهــا يف ; لشــر منــازل عنــد اهللا يــوم القيمــةولكــل فريــق مــن أهــل اخلــري وأهــل ا
م, كل على َوْفق مرتبته؛ وليوفيهم اهللا جزاء أعماهلم, الدنيا , وهم ال يُظلمـون بزيـادة يف سـيئا

م   .وال بنقص من حسنا

  
َا فَاْليَـْوَم َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَْذَهْبُتْم طَيَِّباِتُكْم ِيف َحيَ   نـَْيا َواْسَتْمتَـْعُتْم ِ اِتُكْم الدُّ

  )20(ُجتَْزْوَن َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكْنُتْم َتْسَتْكِربُوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوِمبَا ُكْنُتْم تـَْفُسُقوَن 

م يف لقـــد أذهبـــتم طيبـــاتك: فيقـــال هلـــم توبيًخـــا, ويـــوم يعـــرض الـــذين كفـــروا علـــى النـــار للعـــذاب
ــا ُجتْــَزون عــذاب اخلــزي واهلــوان يف النــار؛  -أيهــا الكفــار -فــاليوم , حيــاتكم الــدنيا واســتمتعتم 

  .ومبا كنتم خترجون عن طاعة اهللا, مبا كنتم تتكربون يف األرض بغري احلق

  
 َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َأالَّ َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قـَْوَمُه بِاَألْحَقاِف َوَقْد َخَلْت النُُّذُر ِمْن بـَْنيِ  

  )21(تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

حني أنذر قومه أن حيـل , نيبَّ اهللا هوًدا أخا عاد يف النَّسب ال يف الدين -أيها الرسول-واذكر 
وهــي الرمــال الكثــرية جنــوب اجلزيــرة , "األحقــاف"وهــم يف منــازهلم املعروفــة بـــ , ــم عقــاب اهللا

بـــأن ال تشـــركوا مـــع اهللا شـــيًئا يف : وقـــد مضـــت الرســـل بإنـــذار قومهـــا قبـــل هـــود وبعـــده, العربيـــة
  .وهو يوم القيامة, إين أخاف عليكم عذاب اهللا يف يوم يـَْعُظم هوله, عبادتكم له
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  )22(ا َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمْن الصَّاِدِقَني قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن آِهلَِتَنا َفْأتَِنا مبَِ  

إن كنت مـن , أجئتنا بدعوتك ؛ لتصرفنا عن عبادة آهلتنا؟ فأتنا مبا تعدنا به من العذاب: قالوا
  .أهل الصدق يف قولك ووعدك

  
َا اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه َوأُبـَلُِّغُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه َوَلِكينِّ أَرَا     )23(ُكْم قـَْوماً َجتَْهُلوَن قَاَل ِإمنَّ

وإمنــا أنــا , إمنــا العلــم بوقــت جمــيء مــا ُوعــدمت بــه مــن العــذاب عنــد اهللا: قــال هــود عليــه الســالم
ولكـــين أراكـــم قوًمـــا جتهلـــون يف اســـتعجالكم , أبلغكـــم عنـــه مـــا أرســـلين بـــه, رســـول اهللا إلـــيكم

  .وجرأتكم على اهللا, العذاب

  
ْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ممُِْطرُنَا َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتْم ِبِه رِيٌح ِفيَها فـََلمَّا رَأَْوُه َعاِرضاً ُمْستَـ  

  )24(َعَذاٌب أَلِيٌم 

هـذا سـحاب : فلما رأوا العـذاب الـذي اسـتعجلوه عارًضـا يف السـماء متجًهـا إىل أوديـتهم قـالوا
بــل هــو , غيــث ورمحــة كمــا ظننــتم لــيس هــو بعــارض: فقــال هلــم هــود عليــه الســالم, ممطــر لنــا

  .فهو ريح فيها عذاب مؤمل موجع, عارض العذاب الذي استعجلتموه

  
 ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر َربـَِّها َفَأْصَبُحوا ال يـَُرى ِإالَّ َمَساِكنـُُهْم َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ  
)25(  

الكــ ــا ومشــيئتهتــدمِّر كــل شــيء متــر بــه ممــا أُرســلت  فأصــبحوا ال يُــرى يف بالدهــم , ه بــأمر ر
ا مثل هـذا اجلـزاء جنـزي القـوم اجملـرمني؛ بسـبب جـرمهم , شيء إال مساكنهم اليت كانوا يسكنو

م   .وطغيا
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ُهْم َمسُْعُهْم  َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسْعًا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدًة َفَما  أَْغَىن َعنـْ
َوال أَْبَصارُُهْم َوال أَْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا َجيَْحُدوَن بِآيَاِت اللَِّه َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه 

  )26(َيْستَـْهزِئُون 

ـــرنا لعـــاد أســـباب التمكـــني يف الـــدنيا علـــى حنـــٍو مل منكـــنكم فيـــه معشـــر كفـــار قـــريش , ولقـــد يسَّ
ـــا, جعلنـــا هلـــم مسًعـــا يســـمعون بـــهو  ـــا, وأبصـــارًا يبصـــرون  فاســـتعملوها فيمـــا , وأفئـــدة يعقلـــون 

ـم مـن العـذاب , فلـم تغـن عـنهم شـيًئا إذ كـانوا يكـذِّبون حبجـج اهللا, يسخط اهللا عليهم ونـزل 
  .وحتذير للكافرين, وهذا وعيد من اهللا جل شأنه. ما سخروا به واستعجلوه

  
  )27(َما َحْوَلُكْم ِمْن اْلُقَرى َوَصرَّفْـَنا اآليَاِت َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن  َوَلَقْد َأْهَلْكَنا 

, فجعلناها خاوية على عروشها, من القرى كعاد ومثود" مكة"ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل 
  .وبيـَّنَّا هلم أنواع احلجج والدالالت ؛ لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر باهللا وآياته

  
ُهْم َوَذِلَك ِإْفُكُهْم َوَما  فَـ   َكانُوا َلْوال َنَصَرُهْم الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قـُْربَانًا آِهلًَة َبْل َضلُّوا َعنـْ

  )28(يـَْفتَـُروَن 

ــا قربانًـا يتقربــون  فهـال نصــر هـؤالء الــذين أهلكنـاهم مــن األمـم اخلاليــة آهلـُتهم الــيت اختـذوا عباد
ـــم , وال دافعـــوا عـــنهم, فلـــم جييبـــوهم, بـــل ضـــلَّت عـــنهم آهلـــتهم, تشـــفع هلـــم عنـــدهل; ـــا إىل ر

م وما كانوا يـَْفَرتون يف اختاذهم إياهم آهلة   .وذلك كذ

  
ا  َولَّوْ َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفرًا ِمْن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا ُقِضيَ  

  )29(ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن 

فلمــــا , طائفــــة مــــن اجلــــن يســــتمعون منــــك القــــرآن, حــــني بعثنــــا إليــــك -أيهــــا الرســــول-واذكــــر 
, لنسـتمع القـرآن; أنصـتوا: قال بعضـهم لـبعض, ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ, حضروا
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إىل قـومهم منـذرين وحمـذرين رجعـوا , وقـد وَعـوه وأثـَّر فـيهم, فلما فـرغ الرسـول مـن تـالوة القـرآن
  .إن مل يؤمنوا به, هلم بأس اهللا

  
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه يـَْهِدي ِإَىل احلَْ   ْعَنا ِكَتابًا أُْنزَِل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ قِّ َوِإَىل قَاُلوا يَا قـَْوَمَنا ِإنَّا مسَِ

  )30(َطرِيٍق ُمْسَتِقيٍم 

مصــدقًا ملــا قبلــه مــن كتــب اهللا الــيت أنزهلــا , أنــزل مــن بعــد موســىيــا قومنــا إنــا مسعنــا كتابًــا : قــالوا
  .وإىل طريق صحيح مستقيم, يهدي إىل احلق والصواب, على رسله

  
  )31(يَا قـَْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعي اللَِّه َوآِمُنوا ِبِه يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  

يغفر اهللا , وصدِّقوه واعملوا مبا جاءكم به, ا رسول اهللا حممًدا إىل ما يدعوكم إليهيا قومنا أجيبو 
  .لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مؤمل موجع

  
َوَمْن ال جيُِْب َداِعي اللَِّه فـََلْيَس ِمبُْعِجٍز ِيف اَألْرِض َولَْيَس َلُه ِمْن ُدونِِه أَولَِياُء أُْولَِئَك ِيف َضالٍل  

  )32(ُمِبٍني 

ولـيس لـه , ومن ال جيُِْب رسول اهللا إىل ما دعا إليه فليس مبعجز اهللا يف األرض إذا أراد عقوبتـه
  .أولئك يف َذهاب واضح عن احلق, من دون اهللا أنصار مينعونه من عذابه

  
نَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى َواَألْرَض وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقهِ  أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

  )33(بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
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ومل يعجــز عــن , أَغَفلــوا ومل يعلمــوا أنَّ اهللا الــذي خلــق الســموات واألرض علــى غــري مثــال ســبق
ذلــك أمــر يســري علــى اهللا تعــاىل , قــادر علــى إحيــاء املــوتى الــذين خلقهــم أّوال؟ بلــى, خلقهــن

  .إنه على كل شيء قدير, الذي ال يعجزه شيء

  
اَب ِمبَا  َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربـَِّنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعذَ  

  )34(ُكْنُتْم َتْكُفُروَن 

ألـــيس هـــذا العـــذاب : فيقـــال هلـــم ويـــوم القيامـــة يـُْعـــَرض الـــذين كفـــروا علـــى نـــار جهـــنم للعـــذاب
فــذوقوا العــذاب مبــا كنــتم جتحــدون : فيقــال هلــم, بلــى وربنــا هــو احلــق: بــاحلق؟ فيجيبــون قــائلني

  .عذاب النار وتنكرونه يف الدنيا

  
ا يُوَعُدوَن ملَْ فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُْوُلوا اْلَعْزِم ِمْن الرُُّسِل َوال َتْستَـْعِجْل َهلُْم َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يـََرْوَن مَ  

  )35(يـَْلَبثُوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َبالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن 

كمـا صـرب أولـو العـزم , علـى مـا أصـابك ِمـن أذى قومـك املكـذبني لـك -أيها الرسـول-فاصرب 
وال  -أنـت مـنهمنـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى و : وهـم، علـى املشـهور -من الرسل مـن قبلـك

ار; تستعجل لقومك العذاب م مل ميكثوا يف الدنيا إال ساعة من  هذا , فحني يقع ويرونه كأ
  .وال يـُْهَلُك بعذاب اهللا إال القوم اخلارجون عن أمره وطاعته. بالغ هلم ولغريهم

  
  

  سورة محمد -47

  
  )1(اَهلُْم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َأَضلَّ َأْعمَ 
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أَْذَهـَب اهللا , وصـدوا النـاس عـن دينـه, الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلـق وحـده ال شـريك لـه
  .وأشقاهم بسببها, وأبطلها, أعماهلم

  
ْم َكفَّ   ُهْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوآَمُنوا ِمبَا نـُزَِّل َعَلى ُحمَمٍَّد َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َرِِّ َر َعنـْ

  )2(َسيَِّئاِِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُْم 

والـــذين صـــدَّقوا اهللا واتـََّبعـــوا شـــرعه وصـــدَّقوا بالكتـــاب الـــذي أنـــزل علـــى حممـــد صـــلى اهللا عليـــه 
م , عفا عنهم وسرت عليهم ما عملوا من السيئات, وسلم، وهو احلق الذي ال شك فيه من ر

م يف الدي, فلم يعاقبهم عليها   .نا واآلخرةوأصلح شأ

  
ْم َكَذِلكَ   َيْضِرُب اللَُّه  َذِلَك بَِأنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتـَّبَـُعوا اْلَباِطَل َوَأنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّبَـُعوا احلَْقَّ ِمْن َرِِّ

  )3(لِلنَّاِس أَْمثَاَهلُْم 

لـذين آمنـوا اتـََّبعـوا وأن ا, ذلك اإلضالل واهلدى سببه أن الـذين كفـروا اتـََّبعـوا الشـيطان فأطـاعوه
كما بنيَّ اهللا تعـاىل ِفْعلَـه بـالفريقني , الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به من النور واهلدى

فيلحــق بكــل قــوم مــن , أهــل الكفــر وأهــل اإلميــان مبــا يســتحقان يضــرب ســبحانه للنــاس أمثــاهلم
  .األمثال واألشكال ما يناسبه

  
وا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمّنًا بـَْعُد َوِإمَّا فَِإذا َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفرُ  

ُلَو بـَْعَضُكْم  ُهْم َوَلِكْن لَِيبـْ بِبَـْعٍض ِفَداًء َحىتَّ َتَضَع احلَْْرُب أَْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اللَُّه النَتَصَر ِمنـْ
َويُْدِخُلُهْم ) 5(َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاَهلُْم ) 4(ُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََلْن ُيِضلَّ َأْعَماَهلُْم َوالَِّذيَن قُتِ 

  )6(اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُْم 

واضـربوا مـنهم , الذين كفروا يف سـاحات احلـرب فاصـدقوهم القتـال -أيها املؤمنون -فإذا لقيتم
فإما أن : فأحكموا قيد األسرى, وكسرمت شوكتهم, بكثرة القتلحىت إذا أضعفتموهم , األعناق
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وإمـا أن ُيْسـتَـَرقُّوا , وإما أن يفادوا أنفسـهم باملـال أو غـريه, َمتُنُّوا عليهم بفك أسرهم بغري عوض
ذلــك احلكــم املــذكور يف ابــتالء املــؤمنني . واســتِمرُّوا علــى ذلــك حــىت تنتهــي احلــرب, أو يـُْقَتلــوا

, ولـــو يشـــاء اهللا النتصـــر للمـــؤمنني مـــن الكـــافرين بغـــري قتـــال, ة األيـــام بيـــنهمبالكـــافرين ومداولـــ
ـم, ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم والـذين . ولينصـر بكـم دينـه, فشـرع اجلهـاد؛ ليختـربكم 

م يف الـدنيا , قُتلوا يف سبيل اهللا مـن املـؤمنني فلـن يـُْبِطـل اهللا ثـواب أعمـاهلم سـيوفقهم أيـام حيـا
م يف الـــدنيا واآلخـــرة, اتهإىل طاعتـــه ومرضـــ , ويـــدخلهم اجلنـــة, وُيْصـــلح حـــاهلم وأمـــورهم وثـــوا

ـــا ونعتهـــا هلـــم، ووفقهـــم للقيـــام مبـــا أمـــرهم بـــه  ، مث -ومـــن مجلتـــه الشـــهادة يف ســـبيله-عـــرَّفهم 
ا   .عرَّفهم إذا دخلوا اجلنة منازهلم 

  
  )7(َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكمْ  

, إن تنصــــروا ديــــن اهللا باجلهــــاد يف ســــبيله, يــــا أيهــــا الــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه
ويثبـت أقـدامكم , ينصركم اهللا على أعدائكم, واجتناب نواهيه, وامتثال أوامره, واحلكم بكتابه
  .عند القتال

  
َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكرُِهوا َما أَنَزَل اللَُّه َفَأْحَبَط َأْعَماَهلُْم ) 8(َأَضلَّ َأْعَماَهلُْم َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعسًا َهلُْم وَ  
)9(  

ـــم كرهـــوا كتـــاب اهللا , والـــذين كفـــروا فهالًكـــا هلـــم وأذهـــب اهللا ثـــواب أعمـــاهلم؛ ذلـــك بســـبب أ
ا كانـت يف طاعـة أل; فأبطل أعماهلم, املنزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم، فكذبوا به

  .الشيطان

  
َكاِفرِيَن أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َدمََّر اللَُّه َعَلْيِهْم َولِلْ  

  )10(أَْمثَاُهلَا 



www.islamguiden.com 

 1102

مـن العقـاب؟ دمَّـر أفلم َيِسْر هؤالء الكفار يف أرض اهللا معتربين مبا حلَّ بـاألمم املكذبـة قـبلهم 
  .وللكافرين أمثال تلك العاقبة اليت حلت بتلك األمم, اهللا عليهم ديارهم

  
  )11(َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوَىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن ال َمْوَىل َهلُْم  

, منني ونصـريهمبسـبب أن اهللا ويلُّ املـؤ ; ذلك الذي فعلناه بـالفريقني فريـق اإلميـان وفريـق الكفـر
  .وأن الكافرين ال ويلَّ هلم وال نصري

  
ُروا ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َوالَِّذيَن َكفَ  

  )12(ى َهلُْم يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل األَنـَْعاُم َوالنَّاُر َمثْـوً 

إن اهللا يــدخل الــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله وعملــوا الصــاحلات جنــات جتــري مــن حتــت أشــجارها 
ــار َتْكرَِمــًة هلــم كمثــل األنعــام مــن البهــائم , ومثــل الــذين كفــروا يف أكلهــم ومتــتعهم بالــدنيا, األ

  .ونار جهنم مسكن هلم ومأوى, اليت ال همَّ هلا إال يف االعتالف دون غريه

  
  )13(َكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة ِهَي َأَشدُّ قـُوًَّة ِمْن قـَْريَِتَك الَِّيت َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفال نَاِصَر َهلُْم َو  

الـــيت  -"مكـــة"وهـــي , أيهـــا الرســـول-وكثـــري مـــن أهـــل قـــرى كـــانوا أشـــد بأًســـا مـــن أهـــل قريتـــك 
  .رهم من عذاب اهللافلم يكن هلم نصري ينص, دمَّرناهم بأنواع من العذاب, أخرجتك

  
  )14(أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِِّه َكَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتـَّبَـُعوا َأْهَواَءُهْم  

, كمن حسَّـن لـه الشـيطان قبـيح عملـه, أفمن كان على برهان واضح من ربه والعلم بوحدانيته
  .غريه ِمن غري حجة وال برهان؟ ال يستوون واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية اهللا وعبادة
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ْر َطْعُمُه َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَنبٍ ملَْ يـَتَـَغيـَّ  
ٍة لِلشَّارِِبَني َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ  ى َوَهلُْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ

يماً فـََقطََّع أَْمَعاَءُهْم  ْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِيف النَّاِر َوُسُقوا َماًء محَِ   )15(َرِِّ

ــاٌر عظيمــة مــن مــاء غــري متغــريِّ : صــفة اجلنــة الــيت وعــدها اهللا املتقــني ــار مــن لــنب مل , فيهــا أ وأ
ـــار مـــن مخـــر يتلـــذذ بـــه الشـــاربون, طعمـــهيتغـــريَّ  ـــار مـــن عســـل قـــد ُصـــفِّي مـــن القـــذى, وأ , وأ

وأعظم من ذلـك السَّـرت , وهلؤالء املتقني يف هذه اجلنة مجيع الثمرات من خمتلف الفواكه وغريها
م , هـــل َمـــن هـــو يف هـــذه اجلنـــة كَمـــن هـــو ماكـــث يف النـــار ال خيـــرج منهـــا, والتجـــاوُز عـــن ذنـــو

  ى يف شدة حره فقطَّع أمعاءهم؟وُسقوا ماء تناه

  
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنِ   فاً َوِمنـْ

  )16(أُْولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى قـُُلوِِْم َواتـَّبَـُعوا َأْهَواَءُهْم 

اونًـا مـنهم واسـتخفافًا -أيهـا النـيب-املنافقني َمـن يسـتمع إليـك ومن هؤالء  حـىت , بغـري فهـم؛ 
إذا انصـــرفوا مـــن جملســـك قـــالوا ملـــن حضـــروا جملســـك مـــن أهـــل العلـــم بكتـــاب اهللا علـــى ســـبيل 

م: االســـتهزاء فـــال تفقـــه احلـــق وال , مـــاذا قـــال حممـــد اآلن؟ أولئـــك الـــذين خـــتم اهللا علـــى قلـــو
  .هواءهم يف الكفر والضاللواتبعوا أ, تدي إليه

  
  )17(َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تـَْقواُهْم  

ويسَّــرها , ووفقهــم للتقــوى, فقـوي بــذلك هــداهم, والـذين اهتــدوا التِّبــاع احلــق زادهــم اهللا هــدى
  .هلم

  
َجاَء َأْشَراطَُها َفَأىنَّ َهلُْم ِإَذا َجاَءتْـُهْم ِذْكرَاُهْم فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد  
)18(  
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ا أن جتيئهم فجأةً  ـا ومل , ما ينتظر هؤالء املكذبون إال الساعة اليت ُوعدوا  فقد ظهرت عالما
م الساعة؟, ينتفعوا بذلك   فمن أين هلم التذكر إذا جاء

  
َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه يـَْعَلُم ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكْم  فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  
)19(  

. واستغفر للمـؤمنني واملؤمنـات, واستغفر لذنبك, أنه ال معبود حبق إال اهللا -أيها النيب-فاعلم 
ارًا   .م ليالومستقركم يف نومك, واهللا يعلم تصرفكم يف يقظتكم 

  
الَِّذيَن  َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوال نـُزَِّلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُنزَِلْت ُسوَرٌة ُحمَْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل رَأَْيتَ  

اَعٌة َوقـَْوٌل طَ ) 20(ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض يَنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمْن اْلَمْوِت َفَأْوَىل َهلُْم 
  )21(َمْعُروٌف فَِإَذا َعَزَم اَألْمُر فـََلْو َصَدُقوا اللََّه َلَكاَن َخْرياً َهلُْم 

فــإذا أُنزِلــت , هــال نـُزِّلــت ســورة مــن اهللا تأمرنــا جبهــاد الكفــار: ويقــول الــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله
ــ, ســورة حمكمــة بالبيــان والفــرائض وذُكــر فيهــا اجلهــاد م شــك يف ديــن اهللا رأيــت الــذين يف قل و

فأوىل هلؤالء الـذين , نظر الذي قد ُغِشَي عليه خوَف املوت -أيها النيب-ونفاق ينظرون إليك 
م مرض أن يطيعوا اهللا فإذا وجب القتال وجاء أمر اهللا . وأن يقولوا قوال موافًقا للشرع, يف قلو

ـــافقون ذلـــك والعمـــل لكـــان خـــريًا هلـــم مـــن  فلـــو صـــدقوا اهللا يف اإلميـــان, ِبَفْرضـــه كـــره هـــؤالء املن
  .املعصية واملخالفة

  
  )22(فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َوتـَُقطُِّعوا أَْرَحاَمُكْم  

فلعلكــم إن أعرضــتم عــن كتــاب اهللا وســنة نبيــه حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم أن تعصــوا اهللا يف 
  .ماء وتـَُقطِّعوا أرحامكمفتكفروا به وتسفكوا الد, األرض
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  )23(أُْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهْم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهْم  

فلـم يتبينـوا , فجعلهم ال يسـمعون مـا يـنفعهم وال يبصـرونه, أولئك الذين أبعدهم اهللا من رمحته
ا   .حجج اهللا مع كثر

  
  )24(َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم  

أفــال يتــدبر هــؤالء املنــافقون مــواعظ القــرآن ويتفكــرون يف حججــه؟ بــل هــذه القلــوب مغَلقــة ال 
  .فال تتدبر مواعظ اهللا وعربه, يصل إليها شيء من هذا القرآن

  
َ َهلُْم اهلُْ   َدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوأَْمَلى َهلُْم ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
)25(  

م كفــارًا بــاهللا مــن بعــد مــا َوَضــح هلــم , إن الــذين ارتــدُّوا عــن اهلــدى واإلميــان ورجعــوا علــى أعقــا
  .ومدَّ هلم يف األمل, الشيطان زيَّن هلم خطاياهم, احلق

  
َل اللَُّه َسُنِطيُعُكْم ِيف بـَْعِض اَألْمِر َواللَُّه يـَْعَلُم ِإْسَراَرُهْم َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزَّ  
)26(  

ـم قـالوا لليهـود الـذين كرهـوا مـا نـزل اهللا; ذلك اإلمداد هلـم حـىت يتمـادوا يف الكفـر  : بسـبب أ
واهللا تعـاىل يعلـم مـا خيفيــه , سـنطيعكم يف بعـض األمـر الـذي هــو خـالف ألمـر اهللا وأمـر رســوله

وأمـر رسـوله , فليحذر املسـلم مـن طاعـة غـري اهللا فيمـا خيـالف أمـر اهللا سـبحانه, ء ويسرونههؤال
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
ُهْم اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم     )27(َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـْ
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  رهم؟فكيف حاهلم إذا قبضت املالئكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبا

  
  )28(َذِلَك بِأَنـَُّهْم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماَهلُْم  

ـــم اتبعـــوا مـــا أســـخط اهللا علـــيهم مـــن طاعـــة  ذلـــك العـــذاب الـــذي اســـتحقوه ونـــالوه؛ بســـبب أ
, افرتضـه علـيهم ومنه قتال الكفـار بعـدما, وكرهوا ما يرضيه عنهم من العمل الصاحل, الشيطان

  .فأبطل اهللا ثواب أعماهلم من صدقة وصلة رحم وغري ذلك

  
  )29(أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْرَِج اللَُّه َأْضَغانـَُهْم  

م مــن احلســد واحلقــد لإلســالم وأهلــه؟ بلــى فــإن  بــل أظــنَّ املنــافقون أن اهللا لــن ُخيْــرِج مــا يف قلــو
  .يز الصادق من الكاذباهللا مي

  
َماَلُكْم َوَلْو َنَشاُء َألَريـَْناَكُهْم فـََلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِيف حلَِْن اْلَقْوِل َواللَُّه يـَْعَلُم َأعْ  
)30(  

ولتعـرفنَّهم فيمـا , فلعـرفتهم بعالمـات ظـاهرة فـيهم, ألريناك أشخاصـهم -أيها النيب-ولو نشاء 
واهللا تعـــاىل ال ختفـــى عليـــه أعمـــال َمـــن أطاعـــه وال . كالمهـــم الـــدال علـــى مقاصـــدهم  يبـــدو مـــن

  .وسيجازي كال مبا يستحق, أعمال من عصاه

  
ُلَو َأْخَبارَُكْم   ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ   )31(َولََنبـْ

جلهـــاد ألعـــداء اهللا حـــىت يظهـــر مـــا علمـــه ســـبحانه يف بالقتـــال وا -أيهـــا املؤمنـــون -ولنختـــربنكم
فيظهر , وخنترب أقوالكم وأفعالكم, األزل؛ لنميز أهل اجلهاد منكم والصرب على قتال أعداء اهللا

  .الصادق منكم من الكاذب
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َ َهلُْم اهلَُدى َلْن َيُضرُّوا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَشاقُّوا الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـ   نيَّ

  )32(اللََّه َشْيئاً َوَسُيْحِبُط َأْعَماَهلُْم 

وخـالفوا , وصـدوا النـاس عـن دينـه, إن الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شـريك لـه
م احلجج واآليات أنه نيب من عند  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحاربوه من بعد ما جاء

ـم مل يريـدوا , لن يضروا ديـن اهللا شـيًئا ,اهللا وسـيُْبِطل ثـواب أعمـاهلم الـيت عملوهـا يف الـدنيا؛ أل
  .ا وجه اهللا تعاىل

  
  )33(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم  

يهمـايا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملـو  , ا بشـرعه أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول يف أمرمهـا و
  .وال تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر واملعاصي

  
  )34(ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم  

مث مــاتوا , وحـده ال شــريك لـه وصـدُّوا النـاس عـن دينـهإن الـذين جحـدوا أن اهللا هـو اإللـه احلـق 
م عقابًـــا هلـــم علـــى كفـــرهم, فلـــن يغفـــر اهللا هلـــم, علـــى ذلـــك ويفضـــحهم علـــى رؤوس , وســـيعذ
  .األشهاد

  
ُِنوا َوَتْدُعوا ِإَىل السَّْلِم َوأَنـُْتْم اَألْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلْن َيِرتَُكْم َأْعَماَلُكْم   َ   )35(َفال 

وتــدعوهم , وْجتبُنــوا عـن قتـاهلم, عــن جهـاد املشـركني -أيهـا املؤمنــون بـاهللا ورسـوله-فـال تضـعفوا 
. واهللا تعــاىل معكــم بنصــره وتأييــده, وأنــتم القــاهرون هلــم والعــالون علــيهم, إىل الصــلح واملســاملة

  .ولن يـُْنقصكم اهللا ثواب أعمالكم. ويف ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظََّفر على األعداء
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نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َوال َيْسأَْلُكْم أَْمَوالَ   َا احلََياُة الدُّ ِإْن ) 36(ُكْم ِإمنَّ

  )37(َيْسأَْلُكُموَها فـَُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا َوُخيْرِْج َأْضَغاَنُكْم 

وتتقـــوا اهللا بـــأداء فرائضـــه واجتنـــاب , بـــاهللا ورســـولهوإن تؤمنـــوا . إمنـــا احليـــاة الـــدنيا لعـــب وغـــرور
بـل يسـألكم , وال يسـأْلكم إخـراج أمـوالكم مجيعهـا يف الزكـاة, يـؤتكم ثـواب أعمـالكم, معاصيه

ا ومتنعـوه إياهـا, فُيِلحَّ عليكم وجيهدكم, إن يسألكم أموالكم. إخراج بعضها ويظهـر , تبخلوا 
  .كرهون بذلهما يف قلوبكم من احلقد إذا طلب منكم ما ت

  
َا يـَْبَخُل   َعْن َهاأَنـُْتْم َهُؤالِء ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ

  )38(ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم نـَْفِسِه َواللَُّه اْلَغِينُّ َوأَنـُْتْم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوماً َغيـْرَُكْم ُمثَّ 

فمـــنكم َمـــن , تُـــْدَعون إىل النفقـــة يف جهـــاد أعـــداء اهللا ونصـــرة دينـــه -أيهـــا املؤمنـــون-هـــا أنـــتم 
واهللا تعــاىل هــو الغــينُّ عــنكم , وَمــن يـَْبَخــْل فإمنــا يبخــل عــن نفســه, يـَْبَخــُل بالنفقــة يف ســبيل اهللا

مث ال , ويـأت بقـوم آخـرين,  وامتثـال أمـره يهلكُّـموإن تتولـوا عـن اإلميـان بـاهللا, وأنتم الفقراء إليه
وجياهـــدون يف ســـبيله , بـــل يطيعونـــه ويطيعـــون رســـوله, يكونـــوا أمثـــالكم يف التـــويل عـــن أمـــر اهللا

  .بأمواهلم وأنفسهم

  
  

  سورة الفتح -48

  
  )1(ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحاً ُمِبيناً 

وهــو , وينصــرك علــى عــدوك,  فيــه دينــكيظهــر اهللا, فتًحــا مبيًنــا -أيهــا الرســول-إنــا فتحنــا لــك 
, فاتســـعت دائـــرة الـــدعوة لـــدين اهللا, الـــيت أمـــن النـــاس بســـببها بعضـــهم بعًضـــا" احلديبيـــة"هدنـــة 
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فدخل النـاس تلـك املـدة يف ديـن اهللا , ومتكن من يريد الوقوف على حقيقة اإلسالم ِمن معرفته
  .اأفواًجا؛ ولذلك مسَّاه اهللا فتًحا مبيًنا، أي ظاهرًا جليًّ 

  
َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصرَاطًا ُمْستَ   َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخَّ ِقيماً لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدَّ
  )3(َويـَْنُصَرَك اللَُّه َنْصراً َعزِيزاً ) 2(

؛ بسـبب مـا ويسَّرناه لك؛ ليغفر اهللا لك ما تقدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر, فتحنا لك ذلك الفتح
ويـــتم نعمتـــه عليـــك , حصـــل مـــن هـــذا الفـــتح مـــن الطاعـــات الكثـــرية ومبـــا حتملتـــه مـــن املشـــقات

ويرشــــدك طريًقــــا مســــتقيًما مــــن الــــدين ال عــــوج فيــــه، , بإظهــــار دينــــك ونصــــرك علــــى أعــــدائك
  .وينصرك اهللا نصرًا قويًّا ال َيْضُعف فيه اإلسالم

  
ِِْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّمَواتِ  ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوبِ    اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع ِإميَا

  )4(َواَألْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

ورســخ , فســكنت" احلديبيــة"هــو اهللا الــذي أنــزل الطمأنينــة يف قلــوب املــؤمنني بــاهللا ورســوله يــوم 
وهللا ســبحانه وتعــاىل .  واتباًعــا لرســوله مــع تصــديقهم واتبــاعهماليقــني فيهــا؛ ليــزدادوا تصــديًقا هللا

م عباده املؤمنني حكيًمـا يف , وكان اهللا عليًمـا مبصـاحل خلقـه. جنود السموات واألرض ينصر 
  .تدبريه وصنعه

  
ُهْم  لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِدينَ   ِفيَها َوُيَكفَِّر َعنـْ

  )5(َسيَِّئاِِْم وََكاَن َذِلَك ِعْنَد اللَِّه فـَْوزاً َعِظيماً 

ـار مـاكثني فيهـا , ليدخل اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري ِمن حتت أشجارها وقصـورها األ
جنـاة مـن كـل  وكـان ذلـك اجلـزاء عنـد اهللا, فال يعاقبهم عليه, وميحو عنهم سيِّئ ما عملوا, أبًدا
  .وَظَفرًا بكل مطلوب, غم



www.islamguiden.com 

 1110

  
ِهْم َدائَِرُة َويـَُعذَِّب اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه َظنَّ السَّْوِء َعَليْ  

  )6(َوَساَءْت َمِصرياً السَّْوِء َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم 

ويعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الذين يظنون ظًنا سيًئا باهللا أنه لن ينصـر 
فعلــى هــؤالء تــدور دائــرة العــذاب وكــل مــا , ولــن يُظهــر دينــه, نبيــه واملــؤمنني معــه علــى أعــدائهم

وســـاءت منـــزال , جهـــنم وأعـــدَّ هلـــم نـــار, وطـــردهم مـــن رمحتـــه, وغضـــب اهللا علـــيهم, يســـوءهم
  .يصريون إليه

  
  )7(َواَألْرِض وََكاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً  َولِلَِّه ُجُنوُد السََّمَواتِ  

ــم عبــاده املــؤمنني وكــان اهللا عزيــزًا علــى . وهللا ســبحانه وتعــاىل جنــود الســموات واألرض يؤيــد 
  .حكيًما يف تدبري أمورهم, خلقه

  
  )8(داً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاهِ  

, مبيًنـــا هلـــم مـــا أرســـلناك بـــه إلـــيهم, شـــاهًدا علـــى أمتـــك بـــالبالغ -أيهـــا الرســـول-إنـــا أرســـلناك 
, ونذيرًا ملن عصاك بالعقـاب العاجـل واآلجـل؛ لتؤمنـوا بـاهللا ورسـوله, ومبشرًا ملن أطاعك باجلنة
  .وآخرهوتسبحوه أول النهار , وتعظموه, وتنصروا اهللا بنصر دينه

  
  )9(لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقـُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال  

ويعقــدون العقــد , علــى القتــال إمنــا يبــايعون اهللا" احلديبيــة"بـــ  -أيهــا النــيب-إن الــذين يبايعونــك 
م, يســمع أقــواهلمفهــو معهــم , يــد اهللا فــوق أيــديهم, معــه ابتغــاء جنتــه ورضــوانه , ويــرى مكــا
ومـن أوىف مبـا , فمن نقض بيعته فإمنا يعـود وبـال ذلـك علـى نفسـه, ويعلم ضمائرهم وظواهرهم

عاهـــد اهللا عليـــه مـــن الصـــرب عنـــد لقـــاء العـــدو يف ســـبيل اهللا ونصـــرة نبيـــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه 
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د هللا تعــاىل مبــا يليــق بــه ويف اآليــة إثبــات صــفة اليــ. فســيعطيه اهللا ثوابًــا جــزيال وهــو اجلنــة, وســلم
  .دون تشبيه وال تكييف, سبحانه

  
َا يـَْنُكثُ   َا يـَُباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ  َعَلى نـَْفِسِه ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمْن اَألْعرَاِب ) 10(َأْجراً َعِظيماً  َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيـُْؤتِيهِ 
َنا أَْمَوالَُنا َوَأْهُلونَا فَاْستَـْغِفْر لََنا يـَُقوُلوَن بِأَْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلوِِْم ُقْل َفَمْن  َميِْلُك َلُكْم َشَغَلتـْ

  )11(اً َأْو أَرَاَد ِبُكْم نـَْفعاً َبْل َكاَن اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً ِمْن اللَِّه َشْيئاً ِإْن أَرَاَد ِبُكْم َضرّ 

: إذا عـاتبتهم" مكة"الذين ختلَّفوا من األعراب عن اخلروج معك إىل  -أيها النيب-سيقول لك 
ه وال حقيقـة لـ, يقولون ذلـك بألسـنتهم, فاسأل ربك أن يغفر لنا ختلُّفنا, شغلتنا أموالنا وأهلونا

م فمـن ميلـك لكـم مـن اهللا شـيًئا إن أراد بكـم شـرًا أو خـريًا؟ لـيس األمـر كمـا : قل هلم, يف قلو
بـل إنـه سـبحانه كـان , ظن هؤالء املنافقون أن اهللا ال يعلم ما انطوت عليه بواطنهم من النفـاق

  .ال خيفى عليه شيء من أعمال خلقه, مبا يعملون خبريًا

  
َقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَىل َأْهِليِهْم أََبدًا َوزُيَِّن َذِلَك ِيف قـُُلوِبُكْم َوظَنَـْنُتْم َبْل ظَنَـْنُتْم َأْن َلْن يَـ   نـْ

  )12(َظنَّ السَّْوِء وَُكْنُتْم قـَْوماً بُوراً 

بـل إنكـم ظننـتم أن رسـول اهللا صـلى , وليس األمر كما زعمتم من انشغالكم بـاألموال واألهـل
وحسَّـن الشـيطان , وال يـَْرجعـون إلـيكم أبـًدا, معـه مـن أصـحابه سـيَـْهلكوناهللا عليه وسـلم ومـن 

وظننتم ظًنا سيًئا أن اهللا لن ينصر نبيه حممًدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه , ذلك يف قلوبكم
  .وكنتم قوًما َهْلكى ال خري فيكم, على أعدائهم

  
  )13(َتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسِعرياً َوَمْن َملْ يـُْؤِمْن بِاللَِّه َوَرُسولِِه فَِإنَّا َأعْ  
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فإنـــه كـــافر , ومـــن مل يصـــدِّق بـــاهللا ومبـــا جـــاء بـــه رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ويعمـــل بشـــرعه
  .فإنا أعددنا للكافرين عذاب السعري يف النار, مستحق للعقاب

  
ْن َيَشاُء وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيماً َواَألْرِض يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب مَ  َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  
)14(  

ويعذِّب بعدله , يتجاوز برمحته عمن يشاء فيسرت ذنبه, وهللا ملك السموات واألرض وما فيهما
  .رحيًما به, وكان اهللا سبحانه وتعاىل غفورًا ملن تاب إليه. من يشاء

  
ُلوا َكالَم اللَِّه َسيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتْم ِإَىل َمغَ   اِمنَ لَِتْأُخُذوَها َذُرونَا نـَتَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يـَُبدِّ

الَّ قَِليًال ُقْل َلْن تـَتَِّبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَل اللَُّه ِمْن قـَْبُل َفَسيَـُقوُلوَن َبْل َحتُْسُدونـََنا َبْل َكانُوا ال يـَْفَقُهوَن إِ 
)15(  

الـيت وعـدكم " خيـرب"أنـت وأصـحابك إىل غنـائم  -أيهـا النـيب-طلقـت إذا ان, سيقول املخلَّفـون
ا وا بذلك وعد اهللا لكم, "خيرب"اتركونا نذهب معكم إىل , اهللا  لـن : قل هلم. يريدون أن يغريِّ

إن غنــــائم ": املدينــــة"؛ ألن اهللا تعــــاىل قـــال لنــــا مـــن قبــــل رجوعنـــا إىل "خيـــرب"خترجـــوا معنــــا إىل 
إن اهللا مل يـأمركم , لـيس األمـر كمـا تقولـون: فسـيقولون, معنـا" بيـةاحلدي"هي ملن شـهد " خيرب"

ولـيس األمـر  , إنكم متنعوننا من اخلروج معكم حسًدا منكم؛ لـئال نصـيب معكـم الغنيمـة, ذا
  .بل كانوا ال يفقهون عن اهللا ما هلم وما عليهم من أمر الدين إال يسريًا, كما زعموا

  
ْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قـَْوٍم أُْوِيل بَْأٍس َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم أَْو ُيْسِلُموَن فَِإْن ُقْل لِْلُمَخلَِّفَني ِمْن األَ  

ْبُكْم َعَذاباً أَلِي   )16(ماً ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكْم اللَُّه َأْجراً َحَسناً َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َكَما تـََولَّْيُتْم ِمْن قـَْبُل يـَُعذِّ

سُتْدعون إىل قتـال قـوم أصـحاب بـأس : عن القتال) وهم البدو(عراب قل للذين ختلَّفوا من األ
م أو يســلمون مــن غــري قتــال, شــديد يف القتــال فــإن تطيعــوا اهللا فيمــا دعــاكم إليــه ِمــن , تقــاتلو
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وإن تعصـوه كمـا فعلـتم حـني ختلفـتم عـن السـري مـع رسـول اهللا , قتال هـؤالء القـوم يـؤتكم اجلنـة
  .يعذبكم عذابًا موجًعا, "مكة"صلى اهللا عليه وسلم إىل 

  
لَْيَس َعَلى اَألْعَمى َحرٌَج َوال َعَلى اَألْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه  

ْبُه َعَذاباً أَلِيماً    )17(يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َوَمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ

يف أن , وال علـى املـريض إمث, وال علـى األعـرج إمث, إمث -أيها الناس -يس على األعمى منكمل
ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنـات جتـري . يتخلَّفوا عن اجلهاد مع املؤمنني؛ لعدم استطاعتهم

ــــار فيتخلَّــــف عــــن اجلهــــاد مــــع , ومــــن يعــــص اهللا ورســــوله, ِمــــن حتــــت أشــــجارها وقصــــورها األ
ا موجًعايع, املؤمنني

ً
  .ذبه عذابًا مؤمل

  
ِكيَنَة َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعْن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ِيف قـُُلوِِْم َفأَنـَْزَل السَّ  

  )19(لَُّه َعزِيزاً َحِكيماً َوَمَغاِمنَ َكِثريًَة يَْأُخُذونـََها وََكاَن ال) 18(َعَلْيِهْم َوأَثَابـَُهْم فـَْتحاً َقرِيباً 

وهـذه هـي بيعـة الرضـوان (حتـت الشـجرة  -أيهـا النـيب-لقد رضي اهللا عن املؤمنني حني بايعوك 
فــأنزل اهللا , فعلــم اهللا مــا يف قلــوب هــؤالء املــؤمنني مــن اإلميــان والصــدق والوفــاء") احلديبيــة"يف 

م م بصــلح, الطمأنينـة علــيهم وثبَّــت قلــو ــا فـا وهــو فــتح , فتًحــا قريبًــا" احلديبيــة" وعوَّضــهم عمَّ
ا من أموال يهود , "خيرب" , وكان اهللا عزيزًا يف انتقامه مـن أعدائـه". خيرب"ومغامن كثرية تأخذو

  .حكيًما يف تدبري أمور خلقه

  
َعْنُكْم َولَِتُكوَن آيًَة  َوَعدَُكْم اللَُّه َمَغاِمنَ َكِثريًَة تَْأُخُذونـََها فـََعجََّل َلُكْم َهِذِه وََكفَّ أَْيِدَي النَّاسِ  

َا وََكاَن ) 20(لِْلُمْؤِمِنَني َويـَْهِدَيُكْم ِصرَاطًا ُمْسَتِقيمًا  َها َقْد َأَحاَط اللَُّه ِ َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
اَر ُمثَّ ال جيَُِدوَن َولِّيًا َوال َوَلْو قَاتـََلُكْم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَّْوا اَألْدبَ ) 21(اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا 

  )22(َنِصرياً 
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ــل لكــم غنــائم  ــا الــيت قــدَّرها اهللا لكــم فعجَّ ا يف أوقا , "خيــرب"وعــدكم اهللا مغــامن كثــرية تأخــذو
, فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من احملاربـة والقتـال, وكفَّ أيدي الناس عنكم

ـــالوا ممـــن تركتمـــوهم ورا ولتكـــون هـــزميتهم وســـالمتكم وغنيمـــتكم , "املدينـــة"ءكـــم يف ومـــن أن ين
ــا ويرشــدكم طريقــا مســتقيما ال , وتســتدلون علــى أن اهللا حــافظكم وناصــركم, عالمــة تعتــربون 

, اهللا سـبحانه وتعـاىل قـادر عليهـا, وقد وعدكم اهللا غنيمة أخـرى مل تقـدروا عليهـا. اعوجاج فيه
وكــان اهللا علــى كــل .  بــد ِمــن وقــوع مــا وعــد بــهوال, وقــد وعــدكموها, وهـي حتــت تــدبريه وملكــه

ـــــ . شــــيء قــــديرًا ال يعجــــزه شــــيء زمــــوا عــــنكم وولــــوكم " مكــــة"ولــــو قــــاتلكم كفــــار قــــريش ب ال
مث ال جيــــدون هلــــم مــــن دون اهللا ولًيــــا يــــواليهم علــــى , كمــــا يفعــــل املنهــــزم يف القتــــال, ظهــــورهم
  .وال نصريًا يعينهم على قتالكم, حربكم

  
  )23(لَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال ُسنََّة اللَِّه ا 

لسـنة  -أيهـا النـيب-ولـن جتـد , سنة اهللا اليت سنَّها يف خلقه من قبل بنصـر جنـده وهزميـة أعدائـه
  .اهللا تغيريًا

  
ُهْم بَِبْطنِ   َة ِمْن بـَْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم وََكاَن  َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديـَُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعنـْ َمكَّ

  )24(اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرياً 

, من بعد ما َقَدْرمت عليهم" مكة"وأيديكم عنهم ببطن , وهو الذي كفَّ أيدي املشركني عنكم
اهللا  وهؤالء املشركون هم الذين خرجـوا علـى عسـكر رسـول اهللا صـلى(فصاروا حتت سلطانكم 

) وكـانوا حنـو مثـانني رجـال, فأمسكهم املسـلمون مث تركـوهم ومل يقتلـوهم, "احلديبية"عليه وسلم بـ
  .ال ختفى عليه خافية, وكان اهللا بأعمالكم بصريًا

  
ُلَغ حمَِلَُّه وَ   َلْوال رَِجاٌل ُهْم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواْهلَْدَي َمْعُكوفًا َأْن يـَبـْ

ُهْم َمَعرٌَّة ِبَغْريِ ِعْلٍم لُِيدْ  ِخَل اللَُّه ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت ملَْ تـَْعَلُموُهْم َأْن َتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ
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ُهْم َعَذاباً أَلِيماً  بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ   )25( ِيف َرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ

عـــن دخـــول املســـجد " احلديبيـــة"وصـــدُّوكم يـــوم , كفـــار قـــريش هـــم الـــذين جحـــدوا توحيـــد اهللا
ولوال رجال مؤمنون مستضـعفون . وهو احلرم, وحبسوه أن يبلغ حمل حنره, ومنعوا اهلدي, احلرام

م خيفــة علــى أنفســهم مل , "مكــة"ونســاء مؤمنــات بــني أظهــر هــؤالء الكــافرين بـــ  يكتمــون إميــا
فيصيبكم بذلك القتل إمث وعيب وغرامة بغري , ؛ خشية أن تطؤوهم جبيشكم فتقتلوهمتعرفوهم

, لكنَّا سلَّطناكم عليهم؛ ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء فَيُمنَّ عليهم باإلميان بعـد الكفـر, علم
بنا الــذين كفــروا , وخرجـوا مــن بيــنهم" مكــة"لـو متيَّــز هـؤالء املؤمنــون واملؤمنــات عـن مشــركي  لعـذَّ

ا موجًعاوك
ً
بوا منهم عذابًا مؤمل   .ذَّ

  
يََّة اْجلَاِهِليَِّة َفأَنـَْزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى رَ   ُسولِِه َوَعَلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلوِِْم احلَِْميََّة محَِ

َا َوَأهْ    )26(َلَها وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماً اْلُمْؤِمِنَني َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِ

م األنـََفــة أنـََفــة اجلاهليــة؛ لــئال يقــروا برســالة حممــد صــلى اهللا عليــه  إذ جعــل الــذين كفــروا يف قلــو
وأبـوا أن " بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم" "احلديبيـة"وسلم، ومن ذلـك امتنـاعهم أن يكتبـوا يف صـلح 

فـأنزل اهللا الطمأنينـة علـى رسـوله وعلـى املـؤمنني , "مد رسـول اهللاهذا ما قاضى عليه حم"يكتبوا 
وكـــان الرســـول صـــلى اهللا عليـــه , الـــيت هـــي رأس كـــل تقـــوى" ال إلـــه إال اهللا"وألـــزمهم قـــول , معـــه

وكــانوا كــذلك أهــل هــذه الكلمــة دون , وســلم واملؤمنــون معــه أحــق بكلمــة التقــوى مــن املشــركني
  . ال خيفى عليه شيء وكان اهللا بكل شيء عليًما. املشركني

  
ِقَني َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنَني ُحمَلِّ  

  )27(اً َقرِيباً ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ال َختَافُوَن فـََعِلَم َما َملْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فـَْتح

لقــد صـــدق اهللا رســوله حممـــًدا رؤيــاه الـــيت أراهـــا إيــاه بـــاحلق أنــه يـــدخل هــو وأصـــحابه بيـــت اهللا 
فعلم اهللا من اخلري واملصلحة , حملِّقني رؤوسكم ومقصِّرين, ال ختافون أهل الشرك, احلرام آمنني
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فجعــل , أنــتممــا مل تعلمــوا ) عــامكم ذلــك ودخــولكم إليهــا فيمــا بعــد" مكــة"يف صــرفكم عــن (
  ".خيرب"وفتح " احلديبية"وهو هدنة , فتًحا قريًبا, الذي وعدمت به" مكة"ِمن دون دخولكم 

  
يِن ُكلِِّه وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً     )28(ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 عليــه وســلم، بالبيــان الواضــح وديــن اإلســالم؛ ليـُْعليــه هــو الــذي أرســل رســوله حممــًدا صــلى اهللا
بــاهللا شــاهًدا علــى أنــه ناصــرك ومظهــر دينــك علــى   -أيهــا الرســول-وحســبك , علــى امللــل كلهــا

  .كل دين

  
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا سُ   اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ جَّدًا يـَْبتَـُغوَن ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُلُهْم َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثَـ 
رَّاَع لَِيِغيَظ ِِْم ِيف اِإلجنِْيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّ 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً    )29(اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

تراهم ركًعا , رمحاء فيما بينهم, والذين معه على دينه أشداء على الكفار, حممد رسول اهللا
م عالمة , ويرضى عنهم, فيدخلهم اجلنة, م أن يتفضل عليهميرجون ر, ُسجًَّدا هللا يف صال

وصفتهم يف . هذه صفتهم يف التوراة, طاعتهم هللا ظاهرة يف وجههم من أثر السجود والعبادة
فقوي , وشدت الزرع, مث تكاثرت فروعه بعد ذلك, اإلجنيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه

م يعجب الزُّ , واستوى قائًما على سيقانه مجيال منظره ؤالء املؤمنني يف كثر رَّاع؛ لَيِغيظ 
; -رضي اهللا عنهم-ويف هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة . ومجال منظرهم الكفار

وعد اهللا الذين . وهو الكفر, فقد ُوجد يف حقه موِجب ذاك, ألن من غاظه اهللا بالصحابة
اهم عنهواجتنبوا م, آمنوا منهم باهللا ورسوله وعملوا ما أمرهم اهللا به م, ا  وثوابًا , مغفرة لذنو

وكل من اقتفى أثر الصحابة , ووعد اهللا حق مصدَّق ال ُخيَْلف. (وهو اجلنة, جزيال ال ينقطع
وهلم الفضل والسبق , رضي اهللا عنهم فهو يف حكمهم يف استحقاق املغفرة واألجر العظيم

  ).هم وأرضاهمرضي اهللا عن, والكمال الذي ال يلحقهم فيه أحد من هذه األمة
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  سورة الحجرات -49

  
يٌع َعلِ  ُموا بـَْنيَ َيَدْي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ   )1(يٌم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِّ

, ايا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله ال تقضوا أمرًا دون أمر اهللا ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعو 
عليم , إن اهللا مسيع ألقوالكم, وخافوا اهللا يف قولكم وفعلكم أن خياَلف أمر اهللا ورسوله

أو يشرعوا ما مل يأذن به , ويف هذا حتذير للمؤمنني أن يبتدعوا يف الدين. بنياتكم وأفعالكم
  .اهللا

  
ِيبِّ َوال َجتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّ  

  )2(بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن َحتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُروَن 

ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب عند , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
وميِّزوه يف خطابه كما متيَّز عن , ضكم لبعضوال جتهروا مبناداته كما جيهر بع, خماطبتكم له

وحمبته وطاعته واالقتداء به؛ خشية أن , ووجوب اإلميان به, غريه يف اصطفائه حلمل رسالة ربه
  .وال حتُِسُّون بذلك, وأنتم ال تشعرون, تبطل أعمالكم

  
الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قـُُلوبـَُهْم لِلتـَّْقَوى َهلُْم ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه أُْولَِئَك  

  )3(َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم 

م م عند رسول اهللا أولئك الذين اخترب اهللا قلو , وأخلصها لتقواه, إن الذين َخيِْفضون أصوا
م وثواب جزيل   .وهو اجلنة, هلم من اهللا مغفرة لذنو
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  )4(َك ِمْن َورَاِء احلُُْجرَاِت َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدونَ  

أكثرهم ليس هلم من , من وراء حجراتك بصوت مرتفع - أيها النيب-إن الذين ينادونك 
  .وتوقريه, العقل ما حيملهم على حسن األدب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم

  
  )5(لَْيِهْم َلَكاَن َخْرياً َهلُْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم َوَلْو أَنـَُّهْم َصبَـُروا َحىتَّ َختْرَُج إِ  

ــم صــربوا حــىت ختــرج إلــيهم لكــان خــريًا هلــم عنــد اهللا واهللا , ألن اهللا قــد أمــرهم بتــوقريك; ولــو أ
ـــذنوب واإلخـــالل بـــاآلداب ـــم حيـــث مل , غفـــور ملـــا صـــدر عـــنهم جهـــال مـــنهم مـــن ال رحـــيم 

  .يعاجلهم بالعقوبة

  
لَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْومًا ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما يَا أَيـَُّها ا 

  )6(فـََعْلُتْم نَاِدِمَني 

إن جـاءكم فاسـق خبـرب فتثبَّتـوا مـن خـربه قبـل , يا أيهـا الـذين صـدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه
فتنــدموا علــى , فــوا صــحته؛ خشــية أن تصــيبوا قوًمــا بــرآء جبنايــة مــنكمتصــديقه ونقلــه حــىت تعر 

  .ذلك

  
لَْيُكْم َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري ِمْن اَألْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب إِ  

  )7(ُكْم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهْم الرَّاِشُدوَن اِإلميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَيْ 

يريــد بكــم , واعلمــوا أن بــني أظهــركم رســوَل اهللا فتــأدبوا معــه؛ فإنــه أعلــم مــنكم مبــا يصــلح لكــم
لــو يطــيعكم يف  , وقــد تريــدون ألنفســكم مــن الشــر واملضــرة مــا ال يــوافقكم الرســول عليــه, اخلــري

ولكـن اهللا حبـب إلـيكم اإلميـان وحسَّـنه , ر مما ختتارونـه ألدى ذلـك إىل مشـقتكمكثري من األم
أولئـك املتصـفون , ومعصـيَته, وكـرَّه إلـيكم الكفـَر بـاهللا واخلـروَج عـن طاعتـه, فـآمنتم, يف قلوبكم

  .ذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق احلق
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  )8(َحِكيٌم  َفْضًال ِمْن اللَِّه َونِْعَمًة َواللَُّه َعِليمٌ  

حكـيم , واهللا علـيم مبـن يشـكر نعمـه. وهذا اخلري الذي حصل هلم فضل من اهللا علـيهم ونعمـة
  .يف تدبري أمور خلقه

  
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فـََقا  تُِلوا َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه حيُِ الَِّيت تَـ  بُّ ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
  )9(اْلُمْقِسِطَني 

ما إىل االحتكـام  -أيها املؤمنون-وإن طائفتان من أهل اإلميان اقتتلوا فأصلحوا  بينهمـا بـدعو
فـــإن اعتـــدت إحـــدى , ســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، والرضـــا حبكمهمـــاإىل كتـــب اهللا وســـنة ر 

فــإن رجعــت , فقاتلوهــا حــىت ترجــع إىل حكــم اهللا ورســوله, الطــائفتني وأبــت اإلجابــة إىل ذلــك
واعــدلوا يف حكمكــم بــأن ال تتجــاوزوا يف أحكــامكم حكــم اهللا , فأصــلحوا بينهمــا باإلنصــاف

ويف اآليـــة . م القاضـــني بـــني خلقـــه بالقســـطإن اهللا حيـــب العـــادلني يف أحكـــامه, وحكـــم رســـوله
  .كما يليق جبالله سبحانه, إثبات صفة احملبة هللا على احلقيقة

  
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن     )10(ِإمنَّ

كم إذا اقتــتال وخــافوا اهللا يف مجيــع أمــوركم؛ فأصــلحوا بــني أخــوي, إمنــا املؤمنــون إخــوة يف الــدين
  .رجاء أن تُرمحوا

  
ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخْريًا ِمنـْ

تـََنابـَُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ َوال تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال 
  )11(اِإلميَاِن َوَمْن َملْ يـَُتْب فَُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن 
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يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـريعته ال يهـزأ قـوم مؤمنـون مـن قـوم مـؤمنني؛ عسـى 
عسـى ; وال يهزأ نساء مؤمنات مـن نسـاء مؤمنـات ,أن يكون املهزوء به منهم خريًا من اهلازئني

وال يَـــدُْع بعضـــكم , وال يَِعـــْب بعضـــكم بعًضـــا, أن يكـــون املهـــزوء بـــه مـــنهنَّ خـــريًا مـــن اهلازئـــات
وهـــو الســـخرية واللمـــز والتنـــابز , بـــئس الصـــفة واالســـم الفســـوق, بعًضـــا مبـــا يكـــره مـــن األلقـــاب

مل يتـــب مـــن هـــذه الســـخرية واللمـــز ومـــن , بعـــد مـــا دخلـــتم يف اإلســـالم وعقلتمـــوه, باأللقـــاب
  .والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه املناهي

  
بـَْعُضُكْم  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوال َجتَسَُّسوا َوال يـَْغَتبْ  

  )12(دُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيٌم بـَْعضاً َأحيُِبُّ َأحَ 

إن ; يــا أيهـــا الـــذين صـــدَّقوا اهللا ورســوله وعملـــوا بشـــرعه اجتنبـــوا كثــريًا مـــن ظـــن الســـوء بـــاملؤمنني
وال يقــل بعضـــكم يف بعـــٍض بظهـــر , وال تـَُفتِّشــوا عـــن عـــورات املســـلمني, بعــض ذلـــك الظـــن إمث

فـــاكرهوا , أحيـــب أحـــدكم أكـــل حلـــم أخيـــه وهـــو ميـــت؟ فـــأنتم تكرهـــون ذلـــك. الغيـــب مـــا يكـــره
اكم عنه. اغتيابه م, إن اهللا تواب على عباده املؤمنني. وخافوا اهللا فيما أمركم به و   .رحيم 

  
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى 

  )13(اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري 

وأُم واحـدة هـي حـواء، فـال تفاضـل بيـنكم , يا أيها الناس إنـَّا خلقنـاكم مـن أب واحـد هـو آدم
إن أكــرمكم , ل متعــددة؛ ليعــرف بعضــكم بعًضــاوجعلنــاكم بالتناســل شــعوبًا وقبائــ, يف النســب

م, إن اهللا عليم باملتقني. عند اهللا أشدكم اتقاًء له   .خبري 

  
ِإْن قَاَلْت اَألْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخْل اِإلميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم وَ  

  )14(ُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَ 
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ال تــدَّعوا : -أيهــا النــيب-آمنــا بــاهللا ورســوله إميانًــا كــامال قــل هلــم ): وهــم البــدو(قالــت األعــراب 
وإن , ومل يــــدخل بعــــُد اإلميــــان يف قلــــوبكم, أســــلمنا: ولكــــن قولــــوا, ألنفســــكم اإلميــــان الكامــــل

, إن اهللا غفــور ملــن تــاب ِمــن ذنوبــه. ا اهللا ورســوله ال ينقصــكم مــن ثــواب أعمــالكم شــيًئاتطيعــو 
  .وأعماله تشهد خبالف ذلك, ومتابعة السنة, ويف اآلية زجر ملن يُظهر اإلميان. رحيم به

  
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاهَ   ُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه ِإمنَّ

  )15(أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدُقوَن 

م, إمنا املؤمنون الذين صدَّقوا باهللا وبرسـوله وعملـوا بشـرعه وبـذلوا نفـائس , مث مل يرتـابوا يف إميـا
مأولئك هم الصادق, أمواهلم وأرواحهم يف اجلهاد يف سبيل اهللا وطاعته ورضوانه   .ون يف إميا

  
َوَما ِيف اَألْرِض َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  ُقْل أَتـَُعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ  
)16(  

ون اهللا بـــدينكم ومبـــا يف ضـــمائركم: هلـــؤالء األعـــراب -أيهـــا النـــيب-قـــل  واهللا يعلـــم مـــا يف , أُختَـــربِّ
ال خيفـى عليـه مـا يف قلـوبكم مـن اإلميـان أو , يف األرض؟ واهللا بكـل شـيء علـيمالسموات وما 

  .والرب أو الفجور, الكفر

  
ميَاِن ِإْن  َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبْل اللَُّه َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلإلِ  

  )17(ُكنُتْم َصاِدِقَني 

م لـك -أيها النـيب-َميُنُّ هؤالء األعراب عليك  ال َمتُنُّـوا : قـل هلـم, بإسـالمهم ومتـابعتهم ونصـر
وهللا املنـة علـيكم فيـه أْن وفقكـم , فإنَّ نفـع ذلـك إمنـا يعـود علـيكم; عليَّ دخولكم يف اإلسالم 

  .إن كنتم صادقني يف إميانكم, لإلميان به وبرسوله
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  )18(َواَألْرِض َواللَُّه َبِصٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن  ْيَب السََّمَواتِ ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم غَ  

واهللا بصــري بأعمــالكم , ال خيفــى عليــه شــيء مــن ذلــك, إن اهللا يعلــم غيــب الســموات واألرض
  .وإن شرًا فشر, إن خريًا فخري, وسيجازيكم عليها

  
  

  سورة ق -50

  
  )1(ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد 

  . على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرةسبق الكالم ) ق ( 

  .أقسم اهللا تعاىل بالقرآن الكرمي ذي اجملد والشرف

  
ُهْم فـََقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيٌب     )2(َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ

, اب اهللابل عجب املكذبون للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن جاءهم منذر مـنهم ينـذرهم عقـ
  .هذا شيء مستغرب يتعجب منه: فقال الكافرون باهللا ورسوله

  
َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َذِلَك َرْجٌع بَِعيٌد     )3(أَِئَذا ِمتـْ

  .كيف ميكن الرجوع بعد ذلك إىل ما كنا عليه؟ ذلك رجع بعيد الوقوع, أإذا متنا وِصْرنا ترابًا

  
  )4(ُهْم َوِعْنَدنَا ِكَتاٌب َحِفيٌظ َقْد َعِلْمَنا َما تـَنـُْقُص اَألْرُض ِمنْـ  
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, وعنـدنا كتـاب حمفـوظ مـن التغيـري والتبـديل, قد علمنا ما تنقص األرض وتُفـين مـن أجسـامهم
م م وبعد مما   .بكل ما جيري عليهم يف حيا

  
بُوا بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم فـَُهْم ِيف أَْمٍر َمرِيٍج     )5(َبْل َكذَّ

ال يثبتـون علـى , فهم يف أمر مضطرب خمـتلط, ن بالقرآن حني جاءهمبل كذَّب هؤالء املشركو 
  .وال يستقر هلم قرار, شيء

  
َناَها َوَزيـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمْن فـُُروٍج     )6(أَفـََلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ

, ف بنيناهــا مســتوية األرجــاءكيــ, فلــم ينظــروا إىل الســماء فــوقهم, أَغَفلــوا حــني كفــروا بالبعــث
  فهي سليمة من التفاوت والعيوب؟, وما هلا من شقوق وفتوق, وزيناها بالنجوم, ثابتة البناء

  
ِيٍج   َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْبتـْ   )7(َواَألْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ

وأنبتنـا فيهـا مـن كـل , لـئال متيـل بأهلهـا; ا جباال ثوابتوجعلنا فيه, واألرض وسَّْعناها وفرشناها
  .َيُسرُّ ويبهج الناظر إليه, نوع حسن املنظر نافع

  
  )8(تـَْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب  

ـا ِمـن عمـى اجلهـل , خلق اهللا السموات واألرض وما فيهما من اآليات العظيمـة عـربة يُتبصـر 
  .رجَّاع إىل اهللا عز وجل, َوِجل وذكرى لكل عبد خاضع خائف

  
َنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَِْصيِد     )9(َونـَزَّْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء ُمَبارَكاً فَأَنـَْبتـْ
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  .وحب الزرع احملصود, فأنبتنا به بساتني كثرية األشجار, ونزَّلنا من السماء مطرًا كثري املنافع

  
  )10(ٌع َنِضيٌد َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت َهلَا طَلْ  

  .وأنبتنا النخل ِطواال هلا طلع مرتاكب بعضه فوق بعضٍ 

  
َنا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َكَذِلَك اْخلُُروُج     )11(رِْزقاً لِْلِعَباِد َوَأْحيَـيـْ

م ذا املاء الذي أنزلناه من السـماء , أنبتنا ذلك رزقًا للعباد يقتاتون به حسب حاجا وأحيينا 
كمـــا أحيينــا بــذلك املــاء األرض امليتـــة , فــال زرع فيهــا وال نبــات, قحطـــتبلــدة قــد أجــدبت و 

  .خنرجكم يوم القيامة أحياء بعد املوت

  
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسِّ َوَمثُوُد    َبْت قـَبـْ ) 13(َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َوِإْخَواُن ُلوٍط ) 12(َكذَّ

  )14(ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد َوَأْصَحاُب األَْيَكِة َوقـَْوُم تـُبٍَّع  

وعــاد وفرعــون وقــوم , كــذَّبت قبــل هــؤالء املشــركني مــن قــريش قــوُم نــوح وأصــحاب البئــر ومثــود
بوا رســلهم, وقــوم تـُبَّــع اِحلْمــَريي, وأصــحاب األيكــة قــوُم شــعيب, لــوط , كــل هــؤالء األقــوام كــذَّ

  .مفحق عليهم الوعيد الذي توعدهم اهللا به على كفره

  
  )15(أَفـََعِييَنا بِاْخلَْلِق اَألوَِّل َبْل ُهْم ِيف لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد  

ـــا عـــن ابتـــداع اخللـــق األول الـــذي خلقنـــاه ومل يكـــن شـــيًئا م خلًقـــا , أفـََعَجْزن فنعجـــز عـــن إعـــاد
ولكـنهم يف َحـْرية وشـك مـن أمـر , بـل حنـن عليـه قـادرون, جديًدا بعد فنائهم؟ ال يعجزنـا ذلـك

  .ث والنشورالبع

  



www.islamguiden.com 

 1125

  )16(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد  

وهو ِعْرق (وحنن أقرب إليه من حبل الوريد , ونعلم ما ُحتَدِّث به نفسه, ولقد خلقنا اإلنسان
  ).يف العنق متصل بالقلب

  
  )17(يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّياِن َعْن اْلَيِمِني َوَعْن الشَِّماِل َقِعيٌد ِإْذ  

َلكان املرتصدان عن ميينه وعن مشاله أعماله
َ
فالذي عن اليمني يكتب . حني يكتب امل

  .والذي عن الشمال يكتب السيئات, احلسنات

  
  )18(َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد  

وهو َمَلك حاضر ُمَعدٌّ , ويكتبه, ما يلفظ من قول فيتكلم به إال لديه َمَلك يرقب قوله
  .لذلك

  
  )19(َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد  

أيها  - ذلك ما كنت منه , وجاءت شدة املوت وَغْمرته باحلق الذي ال مردَّ له وال مناص
  .رب وتروغ -اإلنسان 

  
  )20(َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد  

ذلك النفخ يف يوم وقوع الوعيد الذي توعَّد اهللا به , نفخة البعث الثانية" القرن"ونُفخ يف 
  .الكفار
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  )21(َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد  

واآلخر يشهد عليها مبا عملت , ها إىل احملشرأحدمها يسوق, وجاءت كل نفس معها َمَلكان
  .يف الدنيا من خري وشر

  
  )22(َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد  

فكشفنا عنك غطاءك الذي , لقد كنت يف غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها اإلنسان
  .فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد, زالت الغفلة عنكف, غطَّى قلبك

  
  )23(َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد  

َلك الكاتب الشهيد عليه
َ
وهو لديَّ ُمَعدٌّ حمفوظ , هذا ما عندي من ديوان عمله: وقال امل
  .حاضر

  
الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّه ِإَهلاً ) 25(َخْريِ ُمْعَتٍد ُمرِيٍب َمنَّاٍع لِلْ ) 24(أَْلِقَيا ِيف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد  

  )26(آَخَر َفأَْلِقَياُه ِيف اْلَعَذاِب الشَِّديِد 

ألقيا يف جهنم كل جاحد أن : يقول اهللا للَمَلكني السائق والشهيد بعد أن يفصل بني اخلالئق
منَّاع ألداء ما عليه من احلقوق يف , اهللا هو اإللُه احلقُّ، كثَري الكفر والتكذيب معاند للحق

فعبد معه , الذي أشرك باهللا, شاكٍّ يف وعده ووعيده, ُمْعتٍد على عباد اهللا وعلى حدوده, ماله
  .فألقياه يف عذاب جهنم الشديد, معبوًدا آخر ِمن خلقه

  
  )27(قَاَل َقرِيُنُه َربـََّنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِيف َضالٍل بَِعيٍد  

ولكن كان يف طريق بعيد عن سبيل , ربنا ما أضللته: قال شيطانه الذي كان معه يف الدنيا
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  .اهلدى

  
  )28(قَاَل ال َختَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد  

وقد , إذ ال فائدة من ذلك; ال ختتصموا لديَّ اليوم يف موقف اجلزاء واحلساب: قال اهللا تعاىل
  .دَّْمُت إليكم يف الدنيا بالوعيد ملن كفر يب وعصاينقَ 

  
ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد     )29(َما يـَُبدَّ

فال أعذِّب أحًدا إال بذنبه بعد قيام , ولست أعذِّب أحًدا بذنب أحد, ما يُغريَّ القول لديَّ 
  .احلجة عليه

  
  )30(ْل اْمَتْألِت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد يـَْوَم نـَُقوُل جلََِهنََّم هَ  

هل : هل امتألت؟ وتقول جهنم: لقومك يوم نقول جلهنم يوم القيامة - أيها الرسول- اذكر 
فينزوي بعضها على , قدمه فيها -جل جالله-من زيادة من اجلن واإلنس؟ فيضع الرب 

  .قط, قط: وتقول, بعض

  
َر بَِعيٍد َوأُْزِلَفْت اْجلَنَُّة لِْلُمتَّ     )31(ِقَني َغيـْ

ا زيادة يف املسرَّة هلم, وقـُرِّبت اجلنة للمتقني مكانًا غري بعيد منهم   .فهم يشاهدو

  
َمْن َخِشَي الرَّْمحََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب ) 32(َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ  
)33(  
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حافظ لكل ما , لكل تائب ِمن ذنوبه -أيها املتقون  - ن به هذا الذي كنتم توعدو : يقال هلم
َمن خاف اهللا يف الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب , من الفرائض والطاعات, قـَرَّبه إىل ربه
  .من ذنوبه

  
  )34(اْدُخُلوَها ِبَسالٍم َذِلَك يـَْوُم اْخلُُلوِد  

مأمونًا فيه , بالسالمة من اآلفات والشرورادخلوا اجلنة دخوال مقرونًا : ويقال هلؤالء املؤمنني
  .ذلك هو يوم اخللود بال انقطاع, مجيع املكاره

  
  )35(َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد  

أعَظُمه النظر إىل , ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم, هلؤالء املؤمنني يف اجلنة ما يريدون
  .وجه اهللا الكرمي

  
ُهْم َبْطشاً فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبالِد َهْل ِمْن حمَِيٍص وََكْم أَ   َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ   )36(ْهَلْكَنا قـَبـْ

فطوَّفوا يف , كانوا أشد منهم قوة وسطوة, وأهلكنا قبل هؤالء املشركني من قريش أممًا كثرية
   جاءهم؟هل من مهرب من عذاب اهللا حني, البالد وعمَّروا ودمَّروا فيها

  
  )37(ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد  

وهو حاضر , أو أصغى السمع, إن يف إهالك القرون املاضية لعربة ملن كان له قلب يعقل به
  .غري غافل وال ساهٍ , بقلبه

  
نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوٍب  َواَألْرضَ  َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّمَواتِ     )38(َوَما بـَيـْ
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وما , ولقد خلقنا السموات السبع واألرض وما بينهما من أصناف املخلوقات يف ستة أيام
سبحانه -ويف هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته . أصابنا من ذلك اخللق تعب وال َنَصب

  .باب أوىلعلى إحياء املوتى من  -

  
َوِمْن اللَّْيِل ) 39(فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل اْلُغُروِب  

  )40(َفَسبِّْحُه َوأَْدبَاَر السُُّجوِد 

مًدا له وصلِّ لربك حا, فإن اهللا هلم باملرصاد, على ما يقوله املكذبون -أيها الرسول- فاصرب 
وسبِّْح حبمد , وصلِّ من الليل, صالة الصبح قبل طلوع الشمس وصالة العصر قبل الغروب

  .ربك عقب الصلوات

  
يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة بِاحلَْقِّ َذِلَك يـَْوُم ) 41(َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب  

  )42(اْخلُُروِج 

َلك بنفخه يف  -لرسولأيها ا-واستمع 
َ
يوم يسمعون , من مكان قريب" القرن"يوم ينادي امل

  .ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم, صيحة البعث باحلق الذي ال شك فيه وال امرتاء

  
َنا اْلَمِصُري   ُهْم ِسرَاعًا َذلِ ) 43(ِإنَّا َحنُْن ُحنِْيي َوُمنِيُت َوِإلَيـْ َنا يـَْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعنـْ َك َحْشٌر َعَليـْ

  )44(َيِسٌري 

يوم , وإلينا مصريهم مجيًعا يوم القيامة للحساب واجلزاء, إنَّا حنن حنيي اخللق ومنيتهم يف الدنيا
ا ذلك اجلمع يف , فيخرجون مسرعني إىل الداعي, تتصدع األرض عن املوتى املقبورين 

  .موقف احلساب علينا سهل يسري

  
ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيِد َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا يَـ     )45(ُقوُلوَن َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِجبَبَّاٍر َفذَكِّ
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أيها -وما أنت , حنن أعلم مبا يقول هؤالء املشركون ِمن افرتاء على اهللا وتكذيب بآياته
رآن من خيشى فذكِّر بالق, وإمنا بُِعْثَت مبلًِّغا, لتجربهم على اإلسالم; عليهم مبسلَّط -الرسول
  .ألن َمن ال خياف الوعيد ال يذَّكر; وعيدي

  
  

  سورة الذاريات -51

  
ارِيَاِت َذْروًا  َا ) 4(فَاْلُمَقسَِّماِت أَْمرًا ) 3(فَاْجلَارِيَاِت ُيْسرًا ) 2(فَاْحلَاِمالِت ِوْقرًا ) 1(َوالذَّ ِإمنَّ
يَن َلَواِقٌع ) 5(تُوَعُدوَن َلَصاِدٌق    )6(َوِإنَّ الدِّ

فالسفن , فالسحب احلامالت ثقال عظيًما من املاء, اهللا تعاىل بالرياح املثريات للرتاب أقسم
إن الذي . فاملالئكة اليت تـَُقسِّم أمر اهللا يف خلقه, اليت جتري يف البحار جريًا ذا يسر وسهولة

وإن احلساب والثواب على , من البعث واحلساب لكائن حق يقني -أيها الناس - توعدون به
  .ال لكائن ال حمالةاألعم

  
  )9(يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) 8(ِإنَُّكْم َلِفي قـَْوٍل ُخمَْتِلٍف ) 7(َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبِك  

لفي قول مضطرب يف  - أيها املكذبون -إنكم, وأقسم اهللا تعاىل بالسماء ذات اخلَْلق احلسن
ن القرآن والرسول صلى اهللا عليه ُيصرف ع. ويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم, هذا القرآن

ما؛ إلعراضه عن أدلة اهللا وبراهينه اليقينية فلم يوفَّق إىل اخلري   .وسلم َمن ُصرف عن اإلميان 

  
  )11(الَِّذيَن ُهْم ِيف َغْمَرٍة َساُهوَن ) 10(قُِتَل اْخلَرَّاُصوَن  

  .والضاللة غافلون متمادونالذين هم يف لُـجَّة من الكفر , لُِعن الكذابون الظانون غري احلق
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يِن     )12(َيْسأَُلوَن أَيَّاَن يـَْوُم الدِّ

  مىت يوم احلساب واجلزاء؟: يسأل هؤالء الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب

  
َنَتُكْم َهَذا الَِّذي ُكنُتْم بِِه َتْستَـْعِجُلوَن ) 13(يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنوَن     )14(ُذوُقوا ِفتـْ

ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون : ويقال هلم, يوم يُعذَّبون باإلحراق بالنار, زاءيوم اجل
  .يف الدنيا

  
آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربـُُّهْم ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُحمِْسِنَني ) 15(ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  
)16(  

أعطاهم اهللا مجيع ُمناهم من , وعيون ماء جارية, ةإن الذين اتقوا اهللا يف جنات عظيم
م كانوا قبل ذلك النعيم , َفرِحة به نفوسهم, فأخذوا ذلك راضني به, أصناف النعيم إ

  .حمسنني يف الدنيا بأعماهلم الصاحلة

  
  )18(َوبِاَألْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن ) 17(َكانُوا قَِليًال ِمْن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن   

م قانتني له, كان هؤالء احملسنون قليال من الليل ما ينامون ويف أواخر الليل قبيل , ُيَصلُّون لر
م   .الفجر يستغفرون اهللا من ذنو

  
  )19(َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم  

م والذين ال يسأ, ويف أمواهلم حق واجب ومستحب للمحتاجني الذين يسألون الناس لو
  .حياء
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  )20(َوِيف اَألْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنَني  

ويف األرض عرب ودالئل واضحة على قدرة خلقها ألهل اليقني بأن اهللا هو اإلله احلق وحده 
  .ال شريك له، واملصدِّقني لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  
  )21(َوِيف أَنُفِسُكْم أََفال تـُْبِصُروَن  

وأنه ال , وعرب تدلكم على وحدانية خالقكم, ى قدرة اهللا تعاىلويف خلق أنفسكم دالئل عل
  فتعتربون به؟, فال تبصرون ذلك, أَغَفلتم عنها, إله لكم يستحق العبادة سواه

  
  )22(َوِيف السََّماِء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن  

كتوب وغري ذلك كله م, ويف السماء رزقكم وما توعدون من اخلري والشر والثواب والعقاب
  .مقدَّر

  
  )23(فـََوَربِّ السََّماِء َواَألْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوَن  

فال َتُشكُّوا فيه كما ال َتُشكُّون يف , أقسم اهللا تعاىل بنفسه الكرمية أنَّ ما وعدكم به حق
  .نطقكم

  
ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسالمًا قَاَل َسالٌم ) 24(َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم اْلُمْكَرِمَني  

  )25(قـَْوٌم ُمنَكُروَن 

 - وكانوا من املالئكة الكرام -حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -أيها الرسول- هل أتاك 
, فردَّ عليهم التحية قائال سالم عليكم, سالًما: فحيَّوه قائلني له, حني دخلوا عليه يف بيته
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  .غرباء ال نعرفكم أنتم قوم

  
  )27(فـََقرَّبَُه ِإلَْيِهْم قَاَل َأال تَْأُكُلوَن ) 26(فـَرَاَغ ِإَىل َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل مسٍَِني  

, وشواه بالنار، مث وضعه أمامهم, فعمد إىل عجل مسني فذحبه, فَعَدَل ومال خفية إىل أهله
م إىل الطعام قائال أال تأكلون؟   وتلَّطف يف دعو

  
ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا ال َختَْف َوَبشَُّروُه ِبُغالٍم َعِليٍم     )28(َفَأْوَجَس ِمنـْ

وبشروه , ال َختَْف إنا رسل اهللا: قالوا له, فلما رآهم ال يأكلون أحسَّ يف نفسه خوفًا منهم
وهو إسحاق عليه , سيكون من أهل العلم باهللا وبدينه, ستلد له ولًدا" َسارَةَ "بأن زوجته 

  .مالسال

  
  )29(َفَأقْـبَـَلْت اْمَرأَتُُه ِيف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم  

فلطمت , فلما مسعت زوجة إبراهيم مقالة هؤالء املالئكة بالبشارة أقبلت حنوهم يف صيحة
  كيف ألد وأنا عجوز عقيم ال ألد؟: وقالت, وجهها تعجًبا من هذا األمر

  
  )30(قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليُم  قَاُلوا َكَذِلكَ  

فال عجب من , وهو القادر على ذلك, هكذا قال ربك كما أخربناك: قالت هلا مالئكة اهللا
  .العليم مبصاحل عباده, إنه سبحانه وتعاىل هو احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها. قدرته
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  :اجلزء السابع والعشرون 
  

لِنـُْرِسَل َعَلْيِهْم ) 32(قَاُلوا ِإنَّا أُْرِسْلَنا ِإَىل قـَْوٍم ُجمْرِِمَني ) 31(ا َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسُلوَن قَاَل َفمَ 
  )34(ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك لِْلُمْسرِِفَني ) 33(ِحَجارًَة ِمْن ِطٍني 

إن اهللا أرسلنا إىل قوم : قالوا ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟: ملالئكة اهللا, قال إبراهيم عليه السالم
معلَّمة عند ربك هلؤالء , لنهلكهم حبجارة من طني متحجِّر; قد أجرموا لكفرهم باهللا

  .املتجاوزين احلدَّ يف الفجور والعصيان

  
  )35(َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمْن اْلُمْؤِمِنَني  

  .فأخرجنا َمن كان يف قرية قوم لوط من أهل اإلميان

  
َر بـَْيٍت ِمْن اْلُمْسِلِمَني     )36(َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغيـْ

  .وهو بيت لوط عليه السالم, فما وجدنا يف تلك القرية غري بيت من املسلمني

  
  )37(َوتـَرَْكَنا ِفيَها آيًَة لِلَِّذيَن َخيَافُوَن اْلَعَذاَب األَلِيَم  

, عالمة على قدرة اهللا تعاىل وانتقامه من الكفرةوتركنا يف القرية املذكورة أثًرا من العذاب باقًيا 
  .وذلك عربة ملن خيافون عذاب اهللا املؤمل املوجع

  
فـَتَـَوىلَّ ِبرُْكِنِه َوقَاَل َساِحٌر َأْو َجمُْنوٌن ) 38(َوِيف ُموَسى ِإْذ أَْرَسْلَناُه ِإَىل ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني  
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)39(  

ئه باآليات واملعجزات الظاهرة آية للذين خيافون العذاب ويف إرسالنا موسى إىل فرعون ومل
  .إنه ساحر أو جمنون: وقال عن موسى, فأْعَرَض فرعون مغرتًّا بقوته وجانبه. األليم

  
  )40(َفَأَخْذنَاُه َوُجُنوَدُه فـََنَبْذنَاُهْم ِيف اْلَيمِّ َوُهَو ُمِليٌم  

بسبب كفره وجحوده ; ما يالم عليهوهو آٍت , فطرحناهم يف البحر, فأخذنا فرعون وجنوده
  .وفجوره

  
َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّميِم ) 41(َوِيف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم الرِّيَح اْلَعِقيَم  
)42(  

فيها وال  إذ أرسلنا عليهم الريح اليت ال بركة, ويف شأن عاد وإهالكهم آيات وعرب ملن تأمل
ته كالشيء البايل, تأيت خبري   .ما َتدَُع شيًئا مرَّت عليه إال صريَّ

  
ْم َفَأَخَذتْـُهْم الصَّاِعَقُة َوُهْم ) 43(َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحٍني   فـََعتَـْوا َعْن أَْمِر َرِِّ

  )44(يَنظُُروَن 

. انتفعوا حبياتكم حىت تنتهي آجالكم: ذ قيل هلمإ, ويف شأن مثود وإهالكهم آيات وعرب
م م صاعقة العذاب, فعصوا أمر ر   .وهم ينظرون إىل عقوبتهم بأعينهم, فأخذ

  
  )45(َفَما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَياٍم َوَما َكانُوا ُمنَتِصرِيَن  

  .وما كانوا منتصرين ألنفسهم, فما أمكنهم اهلرب وال النهوض مما هم فيه من العذاب
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  )46(َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقَني  

م كانوا قوًما خمالفني ألمر اهللا, وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤالء   .خارجني عن طاعته, إ

  
َناَها بِأَيْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن     )47(َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

وإنا ملوسعون , َسْقًفا لألرض بقوة وقدرة عظيمةوجعلناها , والسماء خلقناها وأتقناها
  .ألرجائها وأحنائها

  
  )48(َواَألْرَض فـََرْشَناَها فَِنْعَم اْلَماِهُدوَن  

  .فنعم املاهدون حنن, واألرض جعناها فراًشا للخلق لالستقرار عليها

  
  )49(َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن  

  .وتعتربوا, لكي تتذكروا قدرة اهللا; ن كل شيء من أجناس املوجودات خلقنا نوعني خمتلفنيوم

  
  )50(َفِفرُّوا ِإَىل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌني  

, واتباع أمره والعمل بطاعته, من عقاب اهللا إىل رمحته باإلميان به وبرسوله -أيها الناس- ففروا
فزع إىل , وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر.  اإلنذارإين لكم نذير بنيِّ 

  .وهذا فرار إىل اهللا, الصالة

  
  )51(َوال َجتَْعُلوا َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌني  
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  .إين لكم من اهللا نذير بنيِّ اإلنذار, وال جتعلوا مع اهللا معبوًدا آخر

  
  )52(ِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َجمُْنوٌن َكذَ   

, هو شاعر أو ساحر أو جمنون: كما كذبت قريش نبيَّها حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، وقالوا
م نقمته, فعلت األمم املكذبة رسلها من قبل قريش   .فأحلَّ اهللا 

  
  )53(ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن أَتـََواَصْوا  

أتواصى األولون واآلخرون بالتكذيب بالرسول حني قالوا ذلك مجيًعا؟ بل هم قوم طغاة 
م وأعماهلم بالكفر والطغيان ت قلو   .كما قاله متقدموهم, فقال متأخروهم ذلك, تشا

  
ُهْم َفَما أَْنَت ِمبَُلوٍم     )54(فـَتَـَولَّ َعنـْ

, فما أنت مبلوم من أحد, عن املشركني حىت يأتيك فيهم أمر اهللا -رسولأيها ال-فأعرْض 
  .فقد بلَّغت ما أُرسلت به

  
ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَني     )55(َوذَكِّ

داوم على الدعوة إىل , وعدم االلتفات إىل ختذيلهم, عنهم - أيها الرسول-ومع إعراضك 
ما أهل القلوب املؤمنة; هموعلى وعظ من أُرسلَت إلي, اهللا , فإن التذكري واملوعظة ينتفع 

  .وفيهما إقامة احلجة على املعرضني

  
  )56(َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  
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هي عباديت وحدي دون َمن , وما خلقت اجلن واإلنس وبعثت مجيع الرسل إال لغاية سامية
  .سواي

  
  )57(ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  َما أُرِيُد ِمنـُْهمْ  

فهو سبحانه غري حمتاج إىل . فأنا الرزاق املعطي, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
  .فهو خالقهم ورازقهم والغين عنهم, بل هم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلم, اخللق

  
  )58(اْلَمِتُني  ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّةِ  

م, إن اهللا وحده هو الرزاق خللقه فله , ال يـُْقَهر وال يغاَلب, ذو القوة املتني, املتكفل بأقوا
  .القدرة والقوة كلها

  
  )59(فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوباً ِمْثَل َذنُوِب َأْصَحاِِْم َفال َيْستَـْعِجُلوِن  

حممًدا صلى اهللا عليه وسلم نصيًبا من عذاب اهللا نازال فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول 
م الذين مَضْوا من قبلهم فهو آتيهم ال , فال يستعجلون بالعذاب, م مثل نصيب أصحا

  .حمالة

  
  )60(فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن يـَْوِمِهْم الَِّذي يُوَعُدوَن  

مفهالك وشقاء للذين كفروا باهللا ورسوله من يومهم ا وهو , لذي يوعدون فيه بنزول العذاب 
  .يوم القيامة
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  سورة الطور -52

  
َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع ) 4(َواْلبَـْيِت اْلَمْعُموِر ) 3(ِيف َرقٍّ َمْنُشوٍر ) 2(وَِكَتاٍب َمْسطُوٍر ) 1(َوالطُّوِر 

  )6(َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر ) 5(

, وبكتاب مكتوب, اهللا سبحانه وتعاىل موسى عليه وهو اجلبل الذي كلَّم, أقسم اهللا بالطور
وهو القرآن يف صحف منشورة، وبالبيت املعمور يف السماء باملالئكة الكرام الذين يطوفون به 

  .وبالبحر املسجور اململوء باملياه, وبالسقف املرفوع وهو السماء الدنيا, دائًما

  
َوَتِسُري اْجلَِباُل َسْرياً ) 9(يـَْوَم َمتُوُر السََّماُء َمْوراً ) 8(َداِفٍع  َما َلُه ِمنْ ) 7(ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع  
)10(  

يوم , بالكفار َلواقع، ليس له ِمن مانع مينعه حني وقوعه - أيها الرسول-إن عذاب ربك 
اية احلياة الدنيا, تتحرك السماء فيختلُّ نظامها وتضطرب أجزاؤها وتزول , وذلك عند 

  .وتسري كسري السحاب, ماكنهااجلبال عن أ

  
ِبَني     )12(الَِّذيَن ُهْم ِيف َخْوٍض يـَْلَعُبوَن ) 11(فـََوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

ويتخذون دينهم , فهالك يف هذا اليوم واقع باملكذبني الذين هم يف خوض بالباطل يلعبون به
  .هزًوا ولعًبا

  
بُوَن ) 13(اً يـَْوَم يَُدعُّوَن ِإَىل نَاِر َجَهنََّم َدعّ   َا ُتَكذِّ   )14(َهِذِه النَّاُر الَِّيت ُكنُتْم ِ

هذه هي : يوم يُْدَفع هؤالء املكذبون دفًعا بعنف وَمهانة إىل نار جهنم، ويقال توبيًخا هلم
ا تكذِّبون   .النار اليت كنتم 
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َا ُجتَْزْوَن  اْصَلْوَها فَاْصِربُوا) 15(أََفِسْحٌر َهَذا أَْم أَنـُْتْم ال تـُْبِصُروَن   َأْو ال َتْصِربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإمنَّ

  )16(َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

فاصربوا على أملهـا , أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم أنتم ال تنظرون؟ ذوقوا حرَّ هذه النار
ا كم سـواء علـي, أو ال تصربوا على ذلك، فلن ُخيَفَّف عنكم العذاب، ولن خترجوا منها, وشد

  .إمنا ُجتزون ما كنتم تعملون يف الدنيا, صربمت أم مل تصربوا

  
فَاِكِهَني ِمبَا آتَاُهْم َربـُُّهْم َوَوقَاُهْم َربـُُّهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم ) 17(ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َونَِعيٍم  
)18 (  

م مـــن أصـــناف املـــالذِّ يتفكهـــون مبـــا آتـــاهم اهللا مـــن النعـــي, إن املتقـــني يف جنـــات ونعـــيم عظـــيم
  .وجنَّاهم اهللا من عذاب النار, املختلفة

  
ُمتَِّكِئَني َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعٍني ) 19(ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئًا ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

)20(  

ــا وهــم . مــال صــاحلة يف الــدنياواشــربوا شــرابًا ســائًغا؛ جــزاء مبــا عملــتم مــن أع, كلــوا طعاًمــا هنيًئ
نَّ , متكئون على سرر متقابلة   .وزوَّجناهم بنساء بيض واسعات العيون حسا

  
َناُهْم ِمْن َعمَ   ُهْم ُذرِّيـَّتـُُهْم بِِإميَاٍن َأحلَْْقَنا ِِْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ ِلِهْم ِمْن َشْيٍء  َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتـَّبَـَعتـْ

  )21(ا َكَسَب َرِهٌني ُكلُّ اْمرٍِئ مبَِ 

ـــم ذريـــتهم يف منـــزلتهم يف اجلنـــة, والـــذين آمنـــوا واتبعـــتهم ذريـــتهم يف اإلميـــان وإن مل , وأحلقنـــا 
لتَـَقـرَّ أعـني اآلبـاء باألبنـاء عنـدهم يف منـازهلم، فُيْجَمـع بيـنهم علـى أحسـن ; يبلغوا عمل آبائهم
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ال حيمــل ذنــب , مرهــون بعملــه كــل إنســان. ومــا نقصــناهم شــيًئا مــن ثــواب أعمــاهلم, األحــوال
  .غريه من الناس

  
يـَتَـَناَزُعوَن ِفيَها َكْأسًا ال َلْغٌو ِفيَها َوال تَْأثِيٌم ) 22(َوأَْمَدْدنَاُهْم ِبَفاِكَهٍة َوحلٍَْم ِممَّا َيْشتَـُهوَن  
)23(  

ــم  وزدنــاهم علــى مــا ذُكــر مــن النعــيم فواكــه وحلوًمــا ممــا يســتطاب وُيشــتهى، ومــن هــذا النعــيم أ
يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب , يتعاَطْون يف اجلنة كأًسا من اخلمر

وال حيصــل بســببه لغــو، وال كــالم فيــه إمث أو , خمــالف خلمــر الــدنيا، فــال يــزول بــه عقــل صــاحبه
  .معصية

  
  )24(َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َهلُْم َكأَنـَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن  

م يف الصفاء والبيـاض والتناسـق لؤلـؤ مصـون يف , عليهم غلمان ُمَعدُّون خلدمتهمويطوف  كأ
  .أصدافه

  
َفَمنَّ ) 26(قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف َأْهِلَنا ُمْشِفِقَني ) 25(َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  

َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّمومِ    )28(ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيُم ) 27( اللَُّه َعَليـْ

إنــا كنــا قبــل يف : قــالوا, يســأل بعضــهم بعًضــا عــن عظــيم مــا هــم فيــه وســببه, وأقبــل أهــل اجلنــة
فمنَّ اهللا علينـا . خائفني ربنا، مشفقني من عذابه وعقابه يوم القيامة -وحنن بني أهلينا -الدنيا
ـا, داية والتوفيق، ووقانا عـذاب مسـوم جهـنمباهل إنـا كنـا مـن قبـُل نضـرع إليـه . وهـو نارهـا وحرار

وحده ال نشرك معه غريه أن يقينا عـذاب السَّـموم ويوصـلنا إىل النعـيم، فاسـتجاب لنـا وأعطانـا 
  .طه والنارووقانا ِمن سخ, فمن ِبره ورمحته إيانا أنالنا رضاه واجلنة. إنه هو البَـرُّ الرحيم, سؤالنا
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ْر َفَما أَْنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِبَكاِهٍن َوال َجمُْنوٍن     )29(َفذَكِّ

َمـن أُرسـلت إلـيهم بـالقرآن، فمـا أنـت بإنعـام اهللا عليـك بـالنبوة ورجاحـة  -أيها الرسـول-فذكِّر 
  .العقل بكاهن خيرب بالغيب دون علم، وال جمنون ال يعقل ما يقول كما َيدَّعون

  
ُقْل تـََربَُّصوا فَِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمتَـَربِِّصَني ) 30(وُلوَن َشاِعٌر نـَتَـَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن أَْم يـَقُ  
)31(  

انتظــروا : هــو شــاعر ننتظــر بــه نــزول املــوت؟ قــل هلــم: -أيهــا الرســول-أم يقــول املشــركون لــك 
  .عاقبةمويت فإين معكم من املنتظرين بكم العذاب، وسرتون ملن تكون ال

  
ََذا أَْم ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن     )32(أَْم تَْأُمُرُهْم َأْحالُمُهْم ِ

ذا القول املتناقض  ذلك أن صفات الكهانة والشعر (بل أتأمر هؤالء املكذبني عقوهلم 
  .، بل هم قوم متجاوزون احلدَّ يف الطغيان)واجلنون ال ميكن اجتماعها يف آن واحد

  
  )33(وََّلُه َبل ال يـُْؤِمُنوَن أَْم يـَُقوُلوَن تـَقَ  

فلو آمنوا , اختلق حممد القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم ال يؤمنون, بل أيقول هؤالء املشركون
  .مل يقولوا ما قالوه

  
  )34(فـَْلَيْأتُوا ِحبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقَني  

  .حممًدا اختلقهأن  -يف زعمهم - فليأتوا بكالم مثل القرآن، إن كانوا صادقني
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  )35(أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهْم اْخلَاِلُقوَن  

أم هم اخلالقون ألنفسهم؟ وكال األمرين , أُخِلق هؤالء املشركون من غري خالق هلم وموجد
ذا يتعنيَّ أن اهللا سبحانه هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي ال تنبغي . باطل ومستحيل و
  .لح إال لهالعبادة وال تص

  
  )36(َواَألْرَض َبل ال يُوِقُنوَن  أَْم َخَلُقوا السََّمَواتِ  

فهم , أم َخَلقوا السموات واألرض على هذا الصنع البديع؟ بل هم ال يوقنون بعذاب اهللا
  .مشركون

  
  )37(أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َربَِّك أَْم ُهْم اْلُمَسْيِطُروَن  

أم هم اجلبارون املتسلطون على خلق اهللا بالقهر , فيها أم عندهم خزائن ربك يتصرفون
  .والغلبة؟ ليس األمر كذلك، بل هم العاجزون الضعفاء

  
  )38(أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه فـَْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني  

فليأت َمن يزعم أنه أم هلم مصعد إىل السماء يستمعون فيه الوحي بأن الذي هم عليه حق؟ 
  .استمع ذلك حبجة بينة تصدِّق دعواه

  
  )39(أَْم َلُه اْلبَـَناُت َوَلُكْم اْلبَـُنوَن  

  ألِلِه سبحانه البنات ولكم البنون كما تزعمون افرتاء وكذبًا؟
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  )40(أَْم َتْسَأُهلُْم َأْجراً فـَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلوَن  

فهم يف جهد ومشقة من , ملشركون أجًرا على تبليغ الرسالةهؤالء ا -أيها الرسول-بل أتسأل 
  التزام غرامة تطلبها منهم؟

  
  )41(أَْم ِعْنَدُهْم اْلَغْيُب فـَُهْم َيْكتُُبوَن  

م به؟ ليس األمر كذلك فإنه ال يعلم ; أم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس وخيربو
  .الغيب يف السموات واألرض إال اهللا

  
  )42(يُدوَن َكْيداً فَالَِّذيَن َكَفُروا ُهْم اْلَمِكيُدوَن أَْم يُرِ  

  .بل يريدون برسول اهللا وباملؤمنني مكرًا، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم

  
ُر اللَِّه ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن     )43(أَْم َهلُْم ِإَلٌه َغيـْ

تنزَّه وتعاىل عما يشركون، فليس له شريك ىف امللك،  أم هلم معبود يستحق العبادة غري اهللا؟
  .وال شريك يف الوحدانية والعبادة

  
  )44(َوِإْن يـََرْوا ِكْسفاً ِمْن السََّماِء َساِقطاً يـَُقولُوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم  

وإن ير هؤالء املشركون قطًعا من السماء ساقطًا عليهم عذابًا هلم مل ينتقلوا عما هم عليه من 
  .هذا سحاب مرتاكم بعضه فوق بعض: ولقالوا, كذيبالت

  
  )45(َفَذْرُهْم َحىتَّ ُيالُقوا يـَْوَمُهْم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقوَن  
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  .هؤالء املشركني حىت يالقوا يومهم الذي فيه يـُْهلكون، وهو يوم القيامة - أيها الرسول-فدع 

  
ُهْم َكْيُدُهْم َشْيئاً َوال هُ     )46(ْم يُنَصُروَن يـَْوَم ال يـُْغِين َعنـْ

  .ويف ذلك اليوم ال َيْدفع عنهم كيدهم من عذاب اهللا شيًئا، وال ينصرهم ناصر من عذاب اهللا

  
  )47(َوِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َعَذاباً ُدوَن َذِلَك َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن  

لقيامة من القتل والسيب وعذاب وإن هلؤالء الظلمة عذابًا يلقونه يف الدنيا قبل عذاب يوم ا
  .الربزخ وغري ذلك، ولكن أكثرهم ال يعلمون ذلك

  
َوِمْن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه ) 48(َواْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك ِحَني تـَُقوُم  

  )49(َوِإْدبَاَر النُُّجوِم 

ك وأمره فيما َمحَّلك من الرسالة، وعلى ما يلحقك من أذى حلكم رب -أيها الرسول-واصرب 
قومك، فإنك مبرأى منا وحفظ واعتناء، وسبِّح حبمد ربك حني تقوم إىل الصالة، وحني تقوم 

وصلِّ له، وافعل ذلك عند صالة الصبح , من نومك، ومن الليل فسبِّح حبمد ربك وعظِّمه
ة العينني هللا تعاىل مبا يليق به، دون تشبيه ويف هذه اآلية إثبات لصف. وقت إدبار النجوم

وأمجع عليه سلف األمة، , كما ثبت ذلك بالسنة, سبحانه وحبمده, خبلقه أو تكييف لذاته
  .واللفظ ورد هنا بصيغة اجلمع للتعظيم

  
  

  سورة النجم -53
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ِإْن ُهَو ِإالَّ ) 3(َعْن اْهلََوى  َوَما يـَْنِطقُ ) 2(َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ) 1(َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى 
  )4(َوْحٌي يُوَحى 

مــا حــاد حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم عــن طريــق اهلدايــة , أقســم اهللا تعــاىل بــالنجوم إذا غابــت
ولــيس نطقــه , بــل هــو يف غايــة االســتقامة واالعتــدال والســداد, ومــا خــرج عــن الرشــاد, واحلــق

 وحــي مــن اهللا إىل نبيــه حممــد صــلى اهللا عليــه مــا القــرآن ومــا الســنة إال. صــادرًا عــن هــوى نفســه
  .وسلم

  
) 8(ُمثَّ َدنَا فـََتَدىلَّ ) 7(َوُهَو بِاألُُفِق اَألْعَلى ) 6(ُذو ِمرٍَّة فَاْستَـَوى ) 5(َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  

َذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى َما كَ ) 10(َفَأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما أَْوَحى ) 9(َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ أَْو أَْدَىن 
)11(  

وهـــو جربيـــل عليـــه , ذو منظـــر حســـن, علَّـــم حممـــًدا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم َمَلـــك شـــديد القـــوة
الـــذي ظهـــر واســـتوى علـــى صـــورته احلقيقيـــة للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف األفـــق , الســـالم
يه وسـلم، فـزاد مث دنا جربيل من الرسول صلى اهللا عل, وهو أفق الشمس عند مطلعها, األعلى

فأوحى اهللا سبحانه وتعـاىل إىل عبـده . فكان دنوُّه مقدار قوسني أو أقرب من ذلك, يف القرب
ما كـذب قلـب حممـد صـلى . حممد صلى اهللا عليه وسلم ما أوحى بواسطة جربيل عليه السالم

  .اهللا عليه وسلم ما رآه بصره

  
ِعْنَدَها ) 14(ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى ) 13(ُه نـَْزَلًة ُأْخَرى َوَلَقْد َرآ) 12(أَفـَُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى  

َلَقْد ) 17(َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى ) 16(ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشى ) 15(َجنَُّة اْلَمْأَوى 
  )18(رََأى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكبـَْرى 

فتجادلونه علـى مـا يـراه ويشـاهده مـن آيـات ربـه؟ ولقـد , مأُتكذِّبون حممًدا صلى اهللا عليه وسل
 -رأى حممـد صــلى اهللا عليـه وســلم جربيـل علــى صـورته احلقيقيــة مـرة أخــرى عنـد ســدرة املنتهــى

وينتهـي إليهـا مـا , ينتهـي إليهـا مـا يـُْعـرَج بـه مـن األرض, وهـي يف السـماء السـابعة -شجرة نـَْبق
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ــا املتقــونعنــدها جنــة املــأوى , يـُْهــَبط بــه مــن فوقهــا إذ يغشــى الســدرة مــن أمــر اهللا . الــيت ُوِعــد 
وكــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى صــفة . ال يعلــم وصــفه إال اهللا عــز وجــل, شــيء عظــيم

لقـد رأى . فمـا مـال بصـره ميينًـا وال مشـاال وال جـاوز مـا أُِمـر برؤيتـه, عظيمة من الثبات والطاعـة
ن آيات ربه الكربى الدالة على قدرة اهللا وعظمته مـن حممد صلى اهللا عليه وسلم ليلة املعراج م

  .اجلنة والنار وغري ذلك

  
  )20(َوَمَناَة الثَّالَِثَة اُألْخَرى ) 19(أَفـََرأَيـُْتْم الالََّت َواْلُعزَّى  

ا -أيهــا املشــركون -أفــرأيتم هــل , الــالت والعــزَّى ومنــاة الثالثــة األخــرى: هــذه اآلهلــة الــيت تعبــدو
  حىت تكون شركاء هللا؟ نفعت أو ضرَّت

  
ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاٌء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم ) 22(تِْلَك ِإذاً ِقْسَمٌة ِضيَزى ) 21(أََلُكْم الذََّكُر َوَلُه األُنَثى  

َا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنْـ  ُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َوآبَاؤُُكْم َما أَنَزَل اللَُّه ِ
ْم اْهلَُدى    )23(َرِِّ

ا ألنفســكم؟ , أجتعلــون لكــم الــذَّكر الــذي ترضــونه وجتعلــون هللا بــزعمكم األنثــى الــيت ال ترضــو
إمنـا هـي , ما هذه األوثان إال أمساء ليس هلا من أوصاف الكمال شـيء. تلك إًذا قسمة جائرة

ـــا ِمـــن حجـــة تصـــدق , أهـــوائكم الباطلـــةأمســـاء مسيتموهـــا أنـــتم وآبـــاؤكم مبقتضـــى  مـــا أنـــزل اهللا 
, وهوى أنفسهم املنحرفة عـن الفطـرة السـليمة, ما يتبع هؤالء املشركون إال الظن. دعواكم فيها

ــم علــى لســان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فمــا انتفعــوا , مــا فيــه هــدايتهم, ولقــد جــاءهم مــن ر
  .به

  
  )25(فَِللَِّه اآلِخَرُة َواُألوَىل ) 24(أَْم ِلِإلنَساِن َما َمتَىنَّ  



www.islamguiden.com 

 1148

ــواه نفســه فللــه أمــر الــدنيا , لــيس لإلنســان مــا متنــاه مــن شــفاعة هــذه املعبــودات أو غريهــا ممــا 
  .واآلخرة

  
 ال تـُْغِين َشَفاَعتـُُهْم َشْيئًا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َيَشاءُ  وََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف السََّمَواتِ  

  )26(َويـَْرَضى 

ال تنفع شفاعتهم شيًئا إال من بعد أن يـأذن , وكثري من املالئكة يف السموات مع علوِّ منزلتهم
  .ويرضى عن املشفوع له, اهللا هلم بالشفاعة

  
ِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َوَما َهلُْم بِ ) 27(ِإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة لَُيَسمُّوَن اْلَمالِئَكَة َتْسِمَيَة األُنـَْثى  

  )28(يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمْن احلَْقِّ َشْيئاً 

إن الذين ال يصدِّقون باحلياة اآلخرة من كفار العـرب وال يعملـون هلـا ليسـمُّون املالئكـة تسـمية 
ــــم بنـــات اهللا, اإلنـــاث؛ العتقــــادهم جهــــال أن املالئكـــة إنــــاث هلــــم بـــذلك مــــن علــــم ومــــا . وأ

  .وال يقوم أبًدا مقام احلق, ما يتبعون إال الظن الذي ال جيدي شيًئا, صحيح يصدِّق ما قالوه

  
نـَْيا   َلُغُهْم ِمْن اْلِعْلِم ِإنَّ ) 29(َفَأْعِرْض َعْن َمْن تـََوىلَّ َعْن ِذْكرِنَا وَملَْ يُرِْد ِإالَّ اْحلََياَة الدُّ َذِلَك َمبـْ

  )30(َلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِمبَْن اْهَتَدى َربََّك ُهَو َأعْ 

ذلـك الـذي هـم عليـه هـو . ومل يُرِْد إال احلياة الـدنيا, وهو القرآن, فأْعِرْض عمَّن توىل عن ذكرنا
وهـو أعلـم مبـن اهتـدى , إن ربك هو أعلم مبن حاَد عـن طريـق اهلـدى. منتهى علمهم وغايتهم
وسـنة , ويف هـذا إنـذار شـديد للعصـاة املعرضـني عـن العمـل بكتـاب اهللا. موسلك طريق اإلسال

  .رسوله صلى اهللا عليه وسلم، املؤثرين هلوى النفس وحظوظ الدنيا على اآلخرة

  
ْحَسُنوا َوَما ِيف اَألْرِض لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا َوَجيْزَِي الَِّذيَن أَ  َولِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ  
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الَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اِإلمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو ) 31(بِاحلُْْسَىن 
وا أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكْم ِمْن اَألْرِض َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َفال تـُزَكُّ 

  )32(َأْعَلُم ِمبَْن اتـََّقى 

م علـى  واهللا سبحانه وتعاىل ملك ما يف السموات وما يف األرض؛ ليجزي الـذين أسـاؤوا بعقـا
وهــم الــذين يبتعــدون عــن كبــائر الــذنوب , وجيــزي الــذي أحســنوا باجلنــة, مــا عملــوا مــن الســوء
ــا العبــد , ُيِصــرُّ صــاحبها عليهــا وهــي الــذنوب الصــغار الــيت ال, والفــواحش إال اللمــم أو يلــمُّ 
يغفرهــا اهللا هلــم ويســرتها , فــإن هــذه مــع اإلتيــان بالواجبــات وتــرك احملرمــات, علــى وجــه النــدرة

وحــني , هــو أعلــم بــأحوالكم حــني خلــق أبــاكم آدم مــن تــراب, إن ربــك واســع املغفــرة, علــيهم
هـو أعلـم مبـن , وها وَتِصـُفوها بـالتقوىفال تزكُّوا أنفسكم فتمـدح, أنتم أجنَّة يف بطون أمهاتكم

  .اتقى عقابه فاجتنب معاصيه من عباده

  
  )34(َوَأْعَطى قَِليًال َوَأْكَدى ) 33(أَفـََرأَْيَت الَِّذي تـََوىلَّ  

مث توقــف عــن , الــذي أعــرض عــن طاعــة اهللا وأعطــى قلــيال ِمــن مالــه -أيهــا الرســول-أفرأيــت 
  العطاء وقطع معروفه؟

  
  )35(ُم اْلَغْيِب فـَُهَو يـََرى َأِعْنَدُه ِعلْ  

فهـو يـرى , أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينَفد ما يف يـده حـىت أمسـك معروفـه
  .خبال وُشحًّا; وإمنا أمسك عن الصدقة واملعروف والرب والصلة, ذلك ِعيانًا؟ ليس األمر كذلك

  
  )37(اِهيَم الَِّذي َوىفَّ َوِإبـْرَ ) 36(أَْم َملْ يـَُنبَّْأ ِمبَا ِيف ُصُحِف ُموَسى  

  أم مل ُخيَربَّ مبا جاء يف أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وىفَّ ما أُمر به وبلَّغه؟
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  )39(َوَأْن لَْيَس ِلِإلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى ) 38(َأالَّ َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى  

وأنه ال حيصـل لإلنسـان مـن األجـر , أحدأنه ال تؤخذ نفس مبأمث غريها، ووزرها ال حيمله عنها 
  .إال ما كسب هو لنفسه بسعيه

  
  )40(َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى  

  .فيميَّز َحَسنه من سيئه؛ تشريًفا للمحسن وتوبيًخا للمسيء, وأن سعيه سوف يُرى يف اآلخرة

  
  )42(تَـَهى َوَأنَّ ِإَىل َربَِّك اْلُمنْ ) 41(ُمثَّ ُجيْزَاُه اجلََْزاَء اَألْوَىف  

 -أيهـــا الرســـول-وأنَّ إىل ربـــك , مث ُجيــزى اإلنســـان علـــى ســـعيه اجلـــزاء املســـتكمل جلميـــع عملـــه
  .انتهاء مجيع خلقه يوم القيامة

  
  )43(َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى  

  .وأبكى من شاء بأن َغمَّه, وأنه سبحانه وتعاىل أضحك َمن شاء يف الدنيا بأن سرَّه

  
  )44(َو أََماَت َوَأْحَيا َوأَنَُّه هُ  

فهـو املتفـرِّد سـبحانه , وأحيـا َمـن أراد حياتـه مـنهم, وأنه سبحانه أمات َمن أراد موته ِمن خلقـه
  .باإلحياء واإلماتة

  
  )46(ِمْن نُْطَفٍة ِإَذا ُمتَْىن ) 45(َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواألُنـَْثى  
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  .من نطفة ُتَصبُّ يف الرحم, نثى من اإلنسان واحليوانالذكر واأل: وأنه خلق الزوجني

  
  )47(َوَأنَّ َعَلْيِه النَّْشَأَة اُألْخَرى  

م - أيها الرسول-وأن على ربك    .وهي النشأة األخرى يوم القيامة, إعادة خلقهم بعد مما

  
  )48(َوأَنَُّه ُهَو َأْغَىن َوأَقْـَىن  

  .وملَّكه هلم وأرضاهم به, وأنه هو أغىن َمن شاء ِمن خلقه باملال

  
  )49(َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى  

كان بعض أهل اجلاهلية يعبدونه من , وهو جنم مضيء, وأنه سبحانه وتعاىل هو رب الشِّْعرى
  .دون اهللا

  
ُهْم َكانُوا ُهْم َأْظَلَم َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإنـَّ ) 51(َوَمثُوَد َفَما أَبـَْقى ) 50(َوأَنَُّه َأْهَلَك َعاداً اُألوَىل  

  )54(فـََغشَّاَها َما َغشَّى ) 53(َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى ) 52(َوَأْطَغى 

فلم يـُْبِق , وهم قوم صاحل, وأهلك مثود, وهم قوم هود, وأنه سبحانه وتعاىل أهلك عاًدا األوىل
ا من الذين جاؤوا من هؤالء كانوا أشد مترًدا وأعظم كفرً . وأهلك قوم نوح قبلُ , منهم أحًدا

فألبسها ما ألبسها من , وجعل عاليها سافلها, ومدائن قوم لوط قلبها اهللا عليهم. بعدهم
  .احلجارة

  
  )55(فَِبَأيِّ آالِء رَبَِّك تـََتَماَرى  
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  َتُشك؟ -أيها اإلنسان املكذب -فبأيِّ نعم ربك عليك

  
  )56(َهَذا َنِذيٌر ِمْن النُُّذِر األُوَىل  

فليس ببدع من , نذير باحلق الذي أنذر به األنبياء قبله, لى اهللا عليه وسلمهذا حممد ص
  .الرسل

  
  )58(لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفٌة ) 57(أَزَِفْت اآلزَِفُة  

وال َيطَِّلع على وقت وقوعها إال , ال يدفعها إًذا من دون اهللا أحد, قربت القيامة ودنا وقتها
  .اهللا

  
) 61(َوأَنـُْتْم َساِمُدوَن ) 60(َوَتْضَحُكوَن َوال تـَْبُكوَن ) 59(َهَذا احلَِْديِث تـَْعَجُبوَن  أََفِمنْ  

  )62(فَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدوا 

وتضحكون منه سخرية , من أن يكون صحيًحا -أيها املشركون-أفِمن هذا القرآن تعجبون 
ون معرضون عنه؟ فاسجدوا هللا وأخلصوا وأنتم اله, وال تبكون خوفًا من وعيده, واستهزاءً 

  .وسلِّموا له أموركم, العبادة له وحده

  
  

  سورة القمر -54

  
  )1(اقْـتَـَرَبْت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أن " مكة"حني سأل كفار , وانفلق القمر فلقتني, دنت القيامة
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  .ةفأراهم تلك اآلي, فدعا اهللا, يريهم آية

  
  )2(َوِإْن يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ  

وإن ير املشركون دليال وبرهانًا على صدق الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، يُعرضوا عن 
هذا سحر باطل ذاهب : ويقولوا بعد ظهور الدليل, اإلميان به وتصديقه مكذبني منكرين

  .مضمحل ال دوام له

  
  )3(بُوا َواتـَّبَـُعوا َأْهَواَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر ُمْسَتِقرٌّ وََكذَّ  

بوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، واتبعوا ضاللتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب , وكذَّ
  .وكلُّ أمر من خري أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب

  
  )4(اِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن األَنـْبَ  

ا من العذاب, ولقد جاء كفار قريش من أنباء األمم املكذبة برسلها ما فيه كفاية , وما حلَّ 
  .لردعهم عن كفرهم وضالهلم

  
  )5(ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تـُْغِن النُُّذُر 

قوم أعرضوا  فأي شيء تغين النذر عن, هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها
ا؟ بوا    وكذَّ

  
ُهْم يـَْوَم َيدُْع الدَّاِعي ِإَىل َشْيٍء ُنُكٍر     )6(فـَتَـَولَّ َعنـْ
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م يوًما عظيًما, عنهم - أيها الرسول- فأعرض  " القرن"يوم يدعو امللك بنفخه يف . وانتظر 
  .وهو موقف احلساب, إىل أمر فظيع منكر

  
ُمْهِطِعَني ِإَىل الدَّاِعي يـَُقوُل ) 7(اَألْجَداِث َكأَنـَُّهْم َجرَاٌد ُمنَتِشٌر ُخشَّعًا أَْبَصارُُهْم َخيُْرُجوَن ِمْن  

  )8(اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم َعِسٌر 

م يف انتشارهم وسرعة سريهم للحساب جراٌد منتشر  ذليلة أبصارهم خيرجون من القبور كأ
  .يوم عسر شديد اهلول هذا: يقول الكافرون, مسرعني إىل ما ُدُعوا إليه, يف اآلفاق

  
بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجَر    َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ   )9(َكذَّ

بوا عبدنا نوًحا -أيها الرسول- كذَّبت قبل قومك  وانتهروه , هو جمنون: وقالوا, قوم نوح فكذَّ
  .إن مل ينته عن دعوته, متوعدين إياه بأنواع األذى

  
  )10(َعا َربَُّه َأينِّ َمْغُلوٌب فَانـَْتِصْر َفدَ  

  .فانتصر يل بعقاب من عندك على كفرهم بك, فدعا نوح ربه أينِّ ضعيف عن مقاومة هؤالء

  
َهِمٍر   ْرنَا اَألْرَض ُعُيونًا فَاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ) 11(فـََفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماِء ِمبَاٍء ُمنـْ َوَفجَّ

  )12(َر ُقدِ 

, وشققنا األرض عيونًا متفجرة باملاء, ففتحنا أبواب السماء مباء كثري متدفق, فأجبنا دعاءه
  .فالتقى ماء السماء وماء األرض على إهالكهم الذي قدَّره اهللا هلم؛ جزاء شركهم

  
  )14(ْن َكاَن ُكِفَر َجتْرِي بَِأْعيُِنَنا َجزَاًء ِلمَ ) 13(َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر  
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ا , جتري مبرأى منا وحفظ, ومحلنا نوًحا وَمن معه على سفينة ذات ألواح ومسامري ُشدَّت 
ويف هذا دليل على . وأغرقنا املكذبني؛ جزاء هلم على كفرهم وانتصارًا لنوح عليه السالم

  . كما يليق به, إثبات صفة العينني هللا سبحانه وتعاىل

  
  )16(َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر ) 15(اَها آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر َوَلَقْد تـَرَْكنَ  

ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عربة ودليال على قدرتنا ملن بعد نوح ؛ ليعتربوا ويتعظوا مبا حلَّ 
ا فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذايب ونذري ملن كفر يب , ذه األمة اليت كفرت بر

ا, وكذب رسلي
ً
  .ومل يتعظ مبا جاءت به؟ إنه كان عظيًما مؤمل

  
  )17(َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر  

ْلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ , ملن أراد أن يتذكر ويعترب, ومعانيه للفهم والتدبر, ولقد َسهَّ
  فهل من متعظ به؟

  
َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن      )18(َعَذاِيب َونُُذِر َكذَّ

ونذري على تكذيب , فكيف كان عذايب هلم على كفرهم, كذبت عاد هوًدا فعاقبناهم
ا, رسوهلم

ً
  .وعدم اإلميان به؟ إنه كان عظيًما مؤمل

  
َأْعَجاُز َخنٍْل تَنزُِع النَّاَس َكأَنـَُّهْم ) 19(ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِحيًا َصْرَصرًا ِيف يـَْوِم َحنٍْس ُمْسَتِمرٍّ  

َقِعٍر    )20(ُمنـْ

تقتلع الناس , يف يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب واهلالك, إنَّا أرسلنا عليهم رًحيا شديدة الربد
م على رؤوسهم ويفصل رؤوسهم عن , فتدق أعناقهم, من مواضعهم على األرض فرتمي 
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  .فترتكهم كالنخل املنقلع من أصله, أجسادهم

  
  )21(َذاِيب َونُُذِر َفَكْيَف َكاَن عَ  

ا, فكيف كان عذايب ونذري ملن كفر يب
ً
م؟ إنه كان عظيًما مؤمل   .وكذَّب رسلي ومل يؤمن 

  
  )22(َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر  

, ويعتربملن أراد أن يتذكر , ومعانيه للفهم وللتدبر, ولقد َسهَّلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ
  .فهل من متعظ به؟ ويف هذا حثٌّ على االستكثار من تالوة القرآن وتعلمه وتعليمه

  
َبْت َمثُوُد بِالنُُّذِر      )24(فـََقاُلوا أََبَشراً ِمنَّا َواِحداً نـَتَِّبُعُه ِإنَّا ِإذاً َلِفي َضالٍل َوُسُعٍر ) 23(َكذَّ

أبشرًا منا واحًدا نتبعه حنن : فقالوا, اباآليات اليت أُنذرِوا  -وهم قوم صاحل-كذبت مثود 
  .اجلماعة الكثرية وهو واحد؟ إنا إذا لفي بـُْعٍد عن الصواب وجنون

  
َسيَـْعَلُموَن َغدًا َمْن اْلَكذَّاُب اَألِشُر ) 25(أَُؤْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشٌر  
)26(  

. وهو واحد منا؟ بل هو كثري الكذب والتجرب, بالنبوة ِمن بينناأأُنزل عليه الوحي وُخصَّ 
م يف الدنيا ويوم القيامة َمِن الكذاب املتجرب؟   َسَريون عند نزول العذاب 

  
ُهْم َواْصَطِربْ   َنًة َهلُْم فَاْرَتِقبـْ   )27(ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفتـْ

م من  -يا صاحل - فانتظر, ا هلمإنا خمرجو الناقة اليت سألوها من الصخرة؛ اختبارً  ما حيلُّ 
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  .واصطرب على دعوتك إياهم وأذاهم لك, العذاب

  
نَـُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُحمَْتَضٌر   ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيـْ   )28(َونـَبِّئـْ

كل ِشْرب حيضره َمن  , وهلم يوم, للناقة يوم: وأخربهم أن املاء مقسوم بني قومك والناقة
  .وُحيظر على من ليس بقسمة له ,كانت قسمته

  
  )30(َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر ) 29(فـََناَدْوا َصاِحبَـُهْم فـَتَـَعاَطى فـََعَقَر  

فكيف كان عقايب , فنحرها فعاقـَْبُتهم, فتناول الناقة بيده, فنادوا صاحبهم باحلض على عقرها
  وإنذاري ملن عصى رسلي؟, هلم على كفرهم

  
  )31(َنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر ِإنَّا أَْرَسلْ  

م صيحة واحدة, إنا أرسلنا عليهم جربيل فكانوا كالزرع اليابس , فبادوا عن آخرهم, فصاح 
  .الذي ُجيْعل ِحظارًا على اإلبل واملواشي

  
  )32(ِكٍر َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَّ  

ْلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ , ومعانيه للفهم والتدبر ملن أراد أن يتذكر ويعترب, ولقد َسهَّ
  فهل ِمن متعظ به؟

  
َبْت قـَْوُم لُوٍط بِالنُُّذِر      )33(َكذَّ

ا   .كذَّبت قوم لوط بآيات اهللا اليت أنِذروا 



www.islamguiden.com 

 1158

  
َناُهْم ِبَسَحٍر  ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصباً ِإالَّ آلَ   نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َكَذِلَك َجنْزِي َمْن ) 34(ُلوٍط َجنَّيـْ

  )35(َشَكَر 

نعمة من عندنا , جنَّيناهم من العذاب يف آخر الليل, إنا أرسلنا عليهم حجارًة إال آل لوط
  .بنا وشكرنا نُثيب َمن آمن, فأجنيناهم ِمن عذابنا, كما أثبنا لوطًا وآله وأنعمنا عليهم, عليهم

  
  )36(َوَلَقْد أَنَذَرُهْم َبْطَشتَـَنا فـََتَماَرْوا بِالنُُّذِر  

  .وكذَّبوه, بل شكُّوا يف ذلك, فلم يسمعوا له, ولقد خوَّف لوط قومه بأس اهللا وعذابه

  
  )37(َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعيـُنَـُهْم َفُذوُقوا َعَذاِيب َونُُذِر  

, فطمسنا أعينهم فلم يُبصروا شيًئا, طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من املالئكة ولقد
  .ذوقوا عذايب وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السالم: فقيل هلم

  
  )39(َفُذوُقوا َعَذاِيب َونُُذِر ) 38(َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ  

م إىل عذاب اآلخرةولقد جاءهم وقت الصباح  , عذاب دائم استقر فيهم حىت يُفضي 
ذوقوا : فقيل هلم, وذلك العذاب هو رمجهم باحلجارة وقلب قُراهم وجعل أعالها أسفلها

  .وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السالم, عذايب الذي أنزلته بكم ؛ لكفركم وتكذيبكم

  
  )40(َهْل ِمْن ُمدَِّكٍر َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَـ  

ْلنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ فهل ِمن , ومعانيه للفهم والتدبر ملن أراد أن يتذكر, ولقد َسهَّ
  متعظ به؟
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  )41(َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر  

  .ولقد جاء أتباَع فرعون وقوَمه إنذارُنا بالعقوبة هلم على كفرهم

  
بُوا بِآيَاتِنَ      )42(ا ُكلَِّها َفَأَخْذنَاُهْم َأْخَذ َعزِيٍز ُمْقَتِدٍر َكذَّ

بوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز ال , كذَّ
  .مقتدر على ما يشاء, يغاَلب

  
ٌر ِمْن أُْولَِئُكْم أَْم َلُكْم بـَرَاَءٌة ِيف الزُّبُِر     )43(َأُكفَّارُُكْم َخيـْ

أم لكم , خري ِمَن الذين تقدَّم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم -يا معشر قريش - أكفاركم
  براءة ِمن عقاب اهللا يف الكتب املنزلة على األنبياء بالسالمة من العقوبة؟

  
يٌع ُمْنَتِصٌر     )44(أَْم يـَُقوُلوَن َحنُْن مجَِ

فنحن مجاعة منتصرة ال يغلبنا من , حنن أولو حزم ورأي وأمرنا جمتمع": مكة"بل أيقول كفار 
  أرادنا بسوء؟

  
بـَُر     )45(َسيـُْهَزُم اجلَْْمُع َويـَُولُّوَن الدُّ

  ".بدر"وقد حدث هذا يوم , ويولُّون األدبار, أمام املؤمنني" مكة"سيهزم مجع كفار 

  
  )46(َبْل السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة أَْدَهى َوأََمرُّ  
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والساعة أعظم وأقسى مما حلقهم من , الذي ُجيازون فيه مبا يستحقونوالساعة موعدهم 
  ".بدر"العذاب يوم 

  
يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر ) 47(ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َضالٍل َوُسُعٍر  
)48(  

: ويقال هلم, يف النار على وجوههم يوم ُجيرُّون. إن اجملرمني يف تيه عن احلق وعناء وعذاب
  .ذوقوا شدة عذاب جهنم

  
  )49(ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر  

  .وسبق علمنا به، وكتابتنا له يف اللوح احملفوظ, إنَّا كل شيء خلقناه مبقدار قدرناه وقضيناه

  
  )50(َوَما أَْمرُنَا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر  

ال , فيكون كلمح البصر, "كن"مرنا للشيء إذا أردناه إال أن نقول قولة واحدة وهي وما أ
  .يتأخر طرفة عني

  
  )51(َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر  

م من النَّكال , ولقد أهلكنا أشباهكم يف الكفر من األمم اخلالية فهل من متعظ مبا حلَّ 
  والعذاب؟

  
  )52(َشْيٍء فـََعُلوُه ِيف الزُّبُِر  وَُكلُّ  
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  .وكل شيء فعله أشباهكم املاضون من خري أو شرٍّ مكتوب يف الكتب اليت كتبتها احلفظة

  
  )53(وَُكلُّ َصِغٍري وََكِبٍري ُمْسَتَطٌر  

  .وسيجازون به, وكل صغري وكبري من أعماهلم ُمَسطَّر يف صحائفهم

  
  )54(َونـََهٍر  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاتٍ  

ار واسعة يوم القيامة, إن املتقني يف بساتني عظيمة   .وأ

  
  )55(ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر  

ِلك العظيم, يف جملس حق
َ
املقتدر على , اخلالق لألشياء كلها, ال لغو فيه وال تأثيم عند اهللا امل

  .كل شيء تبارك وتعاىل

  
  

  سورة الرحمن -55

  
  )2(َعلََّم اْلُقْرآَن ) 1(ْمحَُن الرَّ 

  .الرمحن علَّم اإلنسان القرآن؛ بتيسري تالوته وحفظه وفهم معانيه

  
  )4(َعلََّمُه اْلبَـَياَن ) 3(َخَلَق اِإلنَساَن  
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  .علَّمه البيان عمَّا يف نفسه متييزًا له عن غريه, خلق اإلنسان

  
  )5(الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن  

  .ال خيتلف وال يضطرب, لقمر جيريان متعاقَبني حبساب متقنالشمس وا

  
  )6(َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن  

ا وتسجد له, والنجم الذي يف السماء وأشجار األرض وتنقاد ملا سخرَّها له ِمن , تعرف ر
  .مصاحل عباده ومنافعهم

  
  )7(َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن  

  .ووضع يف األرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده, ء رفعها فوق األرضوالسما

  
  )9(َوأَِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال ُختِْسُروا اْلِميزَاَن ) 8(َأالَّ َتْطَغْوا ِيف اْلِميزَاِن  

  .َزنتم للناسوال تـُْنِقصوا امليزان إذا وَ , وأقيموا الوزن بالعدل, لئال تعتدوا وختونوا َمن َوَزنتم له

  
َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف ) 11(ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اَألْكَماِم ) 10(َواَألْرَض َوَضَعَها ِلألَنَاِم  

  )12(َوالرَّْحيَاُن 

فيها فاكهة النخل ذات األوعية اليت يكون . واألرض وضعها ومهَّدها؛ ليستقر عليها اخللق
  .وفيها كل نبت طيب الرائحة, القشر؛ رزقًا لكم وألنعامكم وفيها احلب ذو, منها الثمر
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بَاِن     )13(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

بان؟ وما أحسن جواب  -يا معشر اجلن واإلنس -فبأي نَِعم ربكما الدينية والدنيوية تكذِّ
ذه اآل, اجلن حني تال عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه السورة : قالوا, يةفكلما مر 

وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم اهللا , "فلك احلمد, وال بشيء من آالئك ربَّنا نكذب"
ا, وآالؤه   .ويشكر اهللا وحيمده عليها, أن يُقرَّ 

  
  )15(َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر ) 14(َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر  

وهو من اجلن من هلب , وخلق إبليس, وهو آدم من طني يابس كالَفخَّار, نسانخلق أبا اإل
  .النار املختلط بعضه ببعض

  
بَاِن     )16(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

بان؟ -يا معشر اإلنس واجلن - فبأي نَِعم ربكما   تكذِّ

  
  )17(َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ  

فاجلميع , عاىل ربُّ مشرَقي الشمس يف الشتاء والصيف، ورب مغربَيها فيهماهو سبحانه وت
  .حتت تدبريه وربوبيته

  
بَاِن     )18(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما
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نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ ) 19(َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَياِن     )20( بـَيـْ

فال يطغى أحدمها على , بينهما حاجز. يلتقيان -العذب وامللح -خلط اهللا ماء البحرين 
  .وامللح ملًحا مع تالقيهما, بل يبقى العذب عذبًا, ويذهب خبصائصه, اآلخر

  
بَاِن     )21(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن َخيْرُُج مِ     )22(نـْ

ْرجان
َ
  .خيرج من البحرين بقدرة اهللا اللؤلؤ وامل

  
بَاِن     )23(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )24(َوَلُه اجلََْوارِي اْلُمنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاَألْعالِم  

رافعة قالعها وأشرعتها  ,  السفن الضخمة اليت جتري يف البحر مبنافع الناسوله سبحانه وتعاىل
  .كاجلبال

  
بَاِن     )25(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما
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َها فَاٍن      )27(َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َواِإلْكرَاِم ) 26(ُكلُّ َمْن َعَليـْ

ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكربياء والفضل , كل َمن على وجه األرض ِمن اخللق هالك
  .دون تشبيه وال تكييف, ويف اآلية إثبات صفة الوجه هللا تعاىل مبا يليق به سبحانه. واجلود

  
بَاِن     )28(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )29(َواَألْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن  َيْسأَلُُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  

م كل يوم هو . فال غىن ألحد منهم عنه سبحانه, يسأله َمن يف السموات واألرض حاجا
  .ويعطي وَميْنع, يُِعزُّ ويُِذلُّ : يف شأن 

  
بَاِن     )30(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - ربكما فبأي نَِعم

  
  )31(َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيـَُّها الثـََّقالِن  

اإلنس  - أيها الثقالن, سنفرُغ حلسابكم وجمازاتكم بأعمالكما اليت عملتمومها يف الدنيا
  .ونُثيب أهل الطاعة, فنعاقب أهل املعاصي, -واجلن

  
بَاِن     )32(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
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  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - ي نَِعم ربكمافبأ

  
َواَألْرِض فَانُفُذوا ال  يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواِإلنِس ِإْن اْسَتَطْعُتْم َأْن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّمَواتِ  

بَاِن ) 33(تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن    )34(فَِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

إن َقَدْرمت على النفاذ من أمر اهللا وحكمه هاربني من أطراف , نسيا معشر اجلن واإل
وأمر من اهللا تعاىل , ولستم قادرين على ذلك إال بقوة وحجة, السموات واألرض فافعلوا

أيها  - فبأي نَِعم ربكما ). وأىنَّ لكم ذلك وأنتم ال متلكون ألنفسكم نفًعا وال ضرًا؟(
بان؟ -الثقالن   تكذِّ

  
بَاِن ) 35(ْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوُحنَاٌس َفال تَنَتِصرَاِن يـُْرَسُل َعلَ     )36(فَِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

فال ينصر بعضكم بعًضا يا , وحناس مذاب ُيَصبُّ على رؤوسكم, يـُْرَسل عليكم هلب من نار
بان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما. معشر اجلن واإلنس   تكذِّ

  
َهاِن  فَِإَذا    )37(انَشقَّْت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ

وكالزيت املغلي , فكانت محراء كلون الورد, فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة
  .والرصاص املذاب؛ من شدة األمر وهول يوم القيامة

  
بَاِن     )38(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -قالنأيها الث - فبأي نَِعم ربكما

  
  )39(فـَيَـْوَمِئٍذ ال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإنٌس َوال َجانٌّ  
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م   .ففي ذلك اليوم ال تسأل املالئكة اجملرمني من اإلنس واجلن عن ذنو

  
بَاِن     )40(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )41(وَن ِبِسيَماُهْم فـَيـُْؤَخُذ بِالنـََّواِصي َواَألْقَداِم يـُْعَرُف اْلُمْجرِمُ  

م   .فرتميهم يف النار, فتأخذهم مبقدمة رؤوسهم وبأقدامهم, َتعِرف املالئكة اجملرمني بعالما

  
بَاِن     )42(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َا اْلُمْجرُِموَن  َهِذِه َجَهنَّمُ   يٍم آٍن ) 43(الَِّيت ُيَكذُِّب ِ نَـَها َوبـَْنيَ محَِ   )44(َيطُوُفوَن بـَيـْ

ا اجملرمون يف الدنيا: -توبيًخا وحتقريًا هلم-يقال هلؤالء اجملرمني  تارة : هذه جهنم اليت يكذِّب 
يقطِّع األمعاء , رةوهو شراب بلغ منتهى احلرا, وتارة ُيسقون من احلميم, يُعذَّبون يف اجلحيم

  .واألحشاء

  
بَاِن     )45(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )46(َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن  
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, وترك معاصيه, فأطاعه, فخاف مقامه بني يديه, وملن اتقى اهللا من عباده من اإلنس واجلن
  .جنتان

  
بَاِن     )47(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )48(َذَواَتى أَفْـَناٍن  

  .اجلنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار

  
بَاِن     )49(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َناِن َجتْرِيَاِن ِفيهِ     )50(َما َعيـْ

  .يف هاتني اجلنتني عينان من املاء جتريان خالهلما

  
بَاِن     )51(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )52(ِفيِهَما ِمْن ُكلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن  
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  .انيف هاتني اجلنتني من كل نوع من الفواكه صنف

  
بَاِن     )53(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َرٍق َوَجَىن اْجلَنَّتَـْنيِ َداٍن     )54(ُمتَِّكِئَني َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنـَُها ِمْن ِإْسَتبـْ

م جنتان يتنعمون فيهما , غليظ الديباجمتكئني على فرش مبطَّنة من , وللذين خافوا مقام ر
  .ومثر اجلنتني قريب إليهم

  
بَاِن     )55(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َلُهْم َوال َجانٌّ     )56(ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ

م, جهنيف هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزوا , ال ينظرن إىل غريهم متعلقات 
  .مل يطأهن إنس قبلهم وال جان

  
بَاِن     )57(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )58(َكأَنـَُّهنَّ اْلَياقُوُت َواْلَمْرَجاُن   
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ْرجاُن يف صفا
َ
  .ئهن ومجاهلنكأن هؤالء الزوجاِت من احلور الياقوُت وامل

  
بَاِن     )59(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
بَاِن ) 60(َهْل َجزَاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَساُن     )61(فَِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

-  اآلخرة؟ فبأي نَِعم ربكما هل جزاء َمن أحسن بعمله يف الدنيا إال اإلحسان إليه باجلنة يف
بان؟ -أيها الثقالن   تكذِّ

  
بَاِن ) 62(َوِمْن ُدوَِِما َجنََّتاِن     )63(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

بان؟ - أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما . ومن دون اجلنتني السابقتني جنتان أخريان   تكذِّ

  
بَاِن فَِبَأيِّ آالِء رَ ) 64(ُمْدَهامََّتاِن     )65(بُِّكَما ُتَكذِّ

ما حىت مالت إىل السواد, هاتان اجلنتان خضراوان - فبأي نَِعم ربكما . قد اشتدَّت خضر
بان؟ -أيها الثقالن   تكذِّ

  
َناِن َنضَّاَخَتاِن   بَاِن ) 66(ِفيِهَما َعيـْ   )67(فَِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن- فبأي نَِعم ربكما . فيهما عينان فوَّارتان باملاء ال تنقطعان

  
  )68(ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل َوُرمَّاٌن  
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  .يف هاتني اجلنتني أنواع الفواكه وخنل ورمان

  
بَاِن     )69(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )70(ِفيِهنَّ َخيـْرَاٌت ِحَساٌن  

  .يف هذه اجلنان األربع زوجات طيبات األخالق حسان الوجوه

  
بَاِن     )71(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )72(ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِيف اْخلَِياِم  

  .حور مستورات مصونات يف اخليام

  
بَاِن     )73(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َلُهْم َوال َجانٌّ     )74(َملْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإنٌس قـَبـْ

  .مل يطأ هؤالء احلور إنس قبل أزواجهن وال جان
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بَاِن     )75(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
َقرِيٍّ ِحَساٍن ُمتَِّكِئَني َعَلى     )76(َرفْـَرٍف ُخْضٍر َوَعبـْ

  .متكئني على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان

  
بَاِن     )77(فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن - فبأي نَِعم ربكما

  
  )78(تـََباَرَك اْسُم رَبَِّك ِذي اجلَْالِل َواِإلْكرَاِم  

  .واإلكرام ألوليائه, واجملد الكامل, ذي اجلالل الباهر, ثر خريهتكاثرت بركة اسم ربك وك

  
  

  سورة الواقعة -56

  
  )3(َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة ) 2(لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبٌَة ) 1(ِإَذا َوقـََعْت اْلَواِقَعُة 

رافعة , هي خافضة ألعداء اهللا يف النار, ليس لقيامها أحد يكذِّب به, إذا قامت القيامة
  .وليائه يف اجلنةأل
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  )6(َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثّاً ) 5(َوُبسَّْت اْجلَِباُل َبّساً ) 4(ِإَذا ُرجَّْت اَألْرُض َرّجاً  

فصارت غبارًا متطايرًا يف اجلو , وفـُتِّتت اجلبال تفتيًتا دقيًقا, إذا ُحرِّكت األرض حتريًكا شديًدا
  .قد َذَرْته الريح

  
  )7(الثًَة وَُكنُتْم أَْزَواجاً ثَ  

  :أصنافًا ثالثة -أيها اخللق - وكنتم

  
  )9(َوَأْصَحاُب اْلَمْشَئَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَئَمِة ) 8(َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة  

أهل املنزلة , وأصحاب الشمال!! ما أعظم مكانتهم , أهل املنزلة العالية, فأصحاب اليمني
  !!ا أسوأ حاهلم م, الدنيئة

  
  )12(ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم ) 11(أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ) 10(َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن  

أولئك هم املقربون , والسابقون إىل اخلريات يف الدنيا هم السابقون إىل الدرجات يف اآلخرة
م يف جنات النعيم, عند اهللا   .يُْدخلهم ر

  
َها ) 15(َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ) 14(َوقَِليٌل ِمْن اآلِخرِيَن ) 13(وَِّلَني ثـُلٌَّة ِمْن األَ   ُمتَِّكِئَني َعَليـْ

  )16(ُمتَـَقابِِلَني 

وقليل من آخر هذه , وغريهم من األمم األخرى, يدخلها مجاعة كثرية من صدر هذه األمة
  .امتكئني عليها يقابل بعضهم بعضً , األمة على سرر منسوجة بالذهب
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ال ُيَصدَُّعوَن ) 18(بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعٍني ) 17(َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن  

َها َوال يُنزِفُوَن    )19(َعنـْ

بأقداح وأباريق وكأس من عني مخر , يطوف عليهم خلدمتهم غلمان ال يهرمون وال ميوتون
  .وال تذهب بعقوهلم, منها رؤوسهمال ُتَصدَُّع , جارية يف اجلنة

  
َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ ) 22(َوُحوٌر ِعٌني ) 21(َوحلَِْم َطْريٍ ِممَّا َيْشتَـُهوَن ) 20(َوفَاِكَهٍة ِممَّا يـََتَخيـَُّروَن  

  )24(َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ) 23(اْلَمْكُنوِن 

وهلم . وبلحم طري ممَّا ترغب فيه نفوسهم, ويطوف عليهم الغلمان مبا يتخريون من الفواكه
كأمثال اللؤلؤ املصون يف أصدافه صفاًء ومجاال؛ جزاء هلم مبا كانوا , نساء ذوات عيون واسعة

  .يعملون من الصاحلات يف الدنيا

  
  )26(ِإالَّ ِقيًال َسالماً َسالماً ) 25(ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً َوال تَْأثِيماً  

ا من هذه العيوب, جلنة باطال وال ما يتأمثون بسماعهال يسمعون يف ا
ً
وتسليم , إال قوال سامل

  .بعضهم على بعض

  
) 29(َوطَْلٍح َمْنُضوٍد ) 28(ِيف ِسْدٍر َخمُْضوٍد ) 27(َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني َما َأْصَحاُب اْلَيِمِني  

) 33(ال َمْقطُوَعٍة َوال َممُْنوَعٍة ) 32(ٍة َوفَاِكَهٍة َكِثريَ ) 31(َوَماٍء َمْسُكوٍب ) 30(َوِظلٍّ َممُْدوٍد 
  )34(َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة 

وموز مرتاكب , هم يف ِسْدر ال شوك فيه!! ما أعظم مكانتهم وجزاءهم, وأصحاب اليمني
وفاكهة كثرية ال تنَفد وال تنقطع , وماء جار ال ينقطع, وظلٍّ دائم ال يزول, بعضه على بعض

  .وفرٍش مرفوعة على السرر, مانعوال مينعهم منها , عنهم
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َألْصَحاِب اْلَيِمِني ) 37(ُعرُبًا أَتْـرَابًا ) 36(َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا ) 35(ِإنَّا أَنَشْأنَاُهنَّ ِإنَشاًء  
)38(  

, نشأة كاملة ال تقبل الفناء, إنا أنشأنا نساء أهل اجلنة نشأة غري النشأة اليت كانت يف الدنيا
  .خلقناهن ألصحاب اليمني, يف سنٍّ واحدة, متحببات إىل أزواجهن, رًافجعلناهن أبكا

  
  )40(َوثـُلٌَّة ِمْن اآلِخرِيَن ) 39(ثـُلٌَّة ِمْن اَألوَِّلَني  

  .ومجاعة كثرية من اآلخرين, وهم مجاعة كثرية من األولني

  
يمٍ ) 41(َوَأْصَحاُب الشَِّماِل َما َأْصَحاُب الشَِّماِل   َوِظلٍّ ِمْن َحيُْموٍم ) 42( ِيف َمسُوٍم َومحَِ
  )44(ال بَارٍِد َوال َكِرٍمي ) 43(

يف ريح حارة من َحرِّ نار جهنم تأخذ !! وأصحاب الشمال ما أسوأ حاهلم جزاءهم 
  .وال كرمي املنظر, ال بارد املنزل, وظلٍّ من دخان شديد السواد, وماء حار يغلي, بأنفاسهم

  
َرِفَني ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك     )45(ُمتـْ

م كانوا يف الدنيا متنعِّمني باحلرام م به الرسل, إ   .معِرضني عما جاء

  
  )46(وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِنِث اْلَعِظيِم  

  .وال ينوون التوبة من ذلك, وكانوا يقيمون على الكفر باهللا واإلشراك به ومعصيته
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َنا َو   ُعوثُوَن وََكانُوا يـَُقولُوَن أَِئَذا ِمتـْ   )47(ُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمبـْ

أنُبعث إذا متنا وصرنا ترابًا وعظاًما بالية؟ وهذا استبعاد منهم : وكانوا يقولون إنكارًا للبعث
  .ألمر البعث وتكذيب له

  
  )48(أَْو آبَاُؤنَا اَألوَُّلوَن  

  تفرَّق يف األرض؟ قد, أنُبعث حنن وآبناؤنا األقدمون الذين صاروا ترابًا

  
  )50(َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم ) 49(ُقْل ِإنَّ اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَن  

إن األولني واآلخرين من بين آدم سُيجَمعون يف يوم مؤقت بوقت : - أيها الرسول-قل هلم 
  .وهو يوم القيامة, حمدد

  
بُوَن  ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها الضَّالُّونَ   َها ) 52(آلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم ) 51(اْلُمَكذِّ َفَمالُِئوَن ِمنـْ

  )55(َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيِم ) 54(َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمْن احلَِْميِم ) 53(اْلُبطُوَن 

آلكلون من شجر من , مث إنكم أيها الضالون عن طريق اهلدى املكذبون بوعيد اهللا ووعده
فشاربون عليه ماء متناهًيا , لشدة اجلوع; فمالئون منها بطونكم , وهو من أقبح الشجر, زقوم

كشرب اإلبل العطاش اليت ال تـَْروى لداء , فشاربون منه بكثرة, يف احلرارة ال يـَْروي ظمأ
  .يصيبها

  
يِن     )56(َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدِّ

كُّم . م من الزاد يوم القيامةهذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أُعدَّ هل ويف هذا توبيخ هلم و
  .م
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ُقوَن     )57(َحنُْن َخَلْقَناُكْم فـََلْوال ُتَصدِّ

  .فهال تصدِّقون بالبعث, ومل تكونوا شيًئا -أيها الناس -حنن خلقناكم

  
  )59( أَأَنـُْتْم َختُْلُقونَُه أَْم َحنُْن اْخلَاِلُقونَ ) 58(أَفـََرأَيـُْتْم َما ُمتُْنوَن  

ا يف أرحام نسائكم   هل أنتم ختلقون ذلك بشرًا أم حنن اخلالقون؟, أفرأيتم النَُّطف اليت تقذفو

  
َنُكْم اْلَمْوَت َوَما َحنُْن ِمبَْسُبوِقَني   ْرنَا بـَيـْ َل أَْمثَاَلُكْم َونـُْنِشَئُكْم ِيف َما ) 60(َحنُْن َقدَّ َعَلى َأْن نـَُبدِّ

  )61(ال تـَْعَلُموَن 

وننشئكم فيما ال , وما حنن بعاجزين عن أن نغريِّ خلقكم يوم القيامة, رنا بينكم املوتحنن َقدَّ 
  .تعلمونه من الصفات واألحوال

  
  )62(َوَلَقْد َعِلْمُتْم النَّْشَأَة اُألوَىل فـََلْوال َتذكَُّروَن  

اهللا على  فهال تذكَّرون قدرة, ولقد علمتم أن اهللا أنشأكم النشأة األوىل ومل تكونوا شيًئا
  .إنشائكم مرة أخرى

  
َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ُحطَاماً ) 64(أَأَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن ) 63(أَفـََرأَيـُْتْم َما َحتْرُثُوَن  

  )67(َبْل َحنُْن َحمُْروُموَن ) 66(ِإنَّا َلُمْغَرُموَن ) 65(َفظََلْلُتْم تـَتَـَفكَُّهوَن 

. حلرث الذي حترثونه هل أنتم تُنبتونه يف األرض؟ بل حنن نُِقرُّ قراره وننبته يف األرضأفرأيتم ا
فأصبحتم تتعجبون مما نزل , ال يُنتفع به يف مطعم, لو نشاء جلعلنا ذلك الزرع هشيًما

  .بل حنن حمرومون من الرزق, إنا خلاسرون معذَّبون: وتقولون, بزرعكم
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  )69(أَأَنـُْتْم أَنَزْلُتُموُه ِمْن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمنزُِلوَن ) 68(ِذي َتْشَربُوَن أَفـََرأَيـُْتْم اْلَماَء الَّ  

أم حنن , أأنتم أنزلتموه من السحاب إىل قرار األرض, أفرأيتم املاء الذي تشربونه لتْحَيوا به
  الذين أنزلناه رمحة بكم؟

  
  )70(ُروَن َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً فـََلْوال َتْشكُ  

فهال تشكرون ربكم , ال يُنتفع به يف شرب وال زرع, لو نشاء جعلنا هذا املاء شديد امللوحة
  .على إنزال املاء العذب لنفعكم

  
  )72(أَأَنـُْتْم أَنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها أَْم َحنُْن اْلُمنِشُئوَن ) 71(أَفـََرأَيـُْتْم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن  

ا اليت تقدح منها النار,  توقدونأفرأيتم النار اليت   أم حنن املوجدون هلا؟, أأنتم أوجدمت شجر

  
  )73(َحنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاعاً لِْلُمْقِويَن  

  .حنن جعلنا ناركم اليت توقدون تذكريًا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين

  
  )74(َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم  

  .كثري اإلحسان واخلريات, ربك العظيم كامل األمساء والصفات - أيها النيب-فنزِّه 

  
  )76(َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيٌم ) 75(َفال أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجوِم  

ا يف السماء   .وإنه َلَقسم لو تعلمون َقَدره عظيم, أقسم اهللا تعاىل مبساقط النجوم يف مغار



www.islamguiden.com 

 1179

  
  )79(ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن ) 78(ِيف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن ) 77(َلُقْرآٌن َكِرٌمي  ِإنَّهُ  

يف كتاب , غزير العلم, كثري اخلري, إن هذا القرآن الذي نزل على حممد لقرآن عظيم املنافع
ال ال َميَسُّ القرآن إ. وهو الكتاب الذي بأيدي املالئكة, َمُصون مستور عن أعني اخللق

وال َميَسُّه أيًضا إال املتطهرون من , املالئكة الكرام الذين طهرهم اهللا من اآلفات والذنوب
  .الشرك واجلنابة واحلدث

  
  )80(تَنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  

  .فهو احلق الذي ال مرية فيه, وهذا القرآن الكرمي منزل من رب العاملني

  
  )81(ُمْدِهُنوَن أَفَِبَهَذا احلَِْديِث أَنـُْتْم  

  مكذِّبون؟ -أيها املشركون- أفبهذا القرآن أنتم 

  
بُوَن     )82(َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

ا وتكفرون؟ ويف هذا إنكار على من  وجتعلون شكركم لنعم اهللا عليكم أنكم تكذِّبون 
  .يتهاون بأمر القرآن وال يبايل بدعوته

  
َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن ال ) 84(َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُروَن ) 83(اْحلُْلُقوَم  فـََلْوال ِإَذا بـََلَغتْ  

  )85(تـُْبِصُروَن 

أن , وأنتم حضور تنظرون إليه, فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم احللقوم عند النزع
ولكنكم ال , م مبالئكتناوحنن أقرب إليه منك, متسكوا روحه يف جسده؟ لن تستطيعوا ذلك
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م   .ترو

  
َر َمِديِنَني     )87(تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني ) 86(فـََلْوال ِإْن ُكنُتْم َغيـْ

إن  , وهل تستطيعون إن كنتم غري حماسبني وال جمزيني بأعمالكم أن تعيدوا الروح إىل اجلسد
  .كنتم صادقني؟ لن ترجعوها

  
  )89(فـََرْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم ) 88(اْلُمَقرَِّبَني  َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمنْ  

فله عند موته الرمحة الواسعة والفرح وما تطيب به , فأما إن كان امليت من السابقني املقربني
  .وله جنة النعيم يف اآلخرة, نفسه

  
  )91(َأْصَحاِب اْلَيِمِني  َفَسالٌم َلَك ِمنْ ) 90(َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني  

لكونك من أصحاب ; سالمة لك وأمن: فيقال له, وأما إن كان امليت من أصحاب اليمني
  .اليمني

  
ِبَني الضَّالَِّني   يٍم ) 92(َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذِّ   )94(َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم ) 93(فـَنـُُزٌل ِمْن محَِ

فله ضيافة من شراب جهنم , الضالني عن اهلدى, لبعثوأما إن كان امليت من املكذبني با
ا, املغلي املتناهي احلرارة ا الشديد, والنار حيرق    .ويقاسي عذا

  
  )96(َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم ) 95(ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقِني  

فسبِّح باسم , مرية فيههلو حق اليقني الذي ال  - أيها الرسول- إن هذا الذي قصصناه عليك 
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  .تعاىل اهللا عما يقولون علًوا كبريًا, ونزِّهه عما يقول الظاملون واجلاحدون, ربك العظيم

  
  

  سورة الحديد -57

  
  )1(َواَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َسبََّح لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ 

, وهو العزيز على خلقه, مجيع خملوفاتهنزَّه اهللا عن السوء كلُّ ما يف السموات واألرض من 
  .احلكيم يف تدبري أمورهم

  
  )2(َواَألْرِض ُحيِْي َوُميِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  

وهو , حييي ومييت, فهو املالك املتصرف يف خلقه, له ملك السموات واألرض وما فيهما
  .وما مل يشأ مل يكن, فما شاءه كان, ر عليه شيء أرادهال يتعذَّ , على كل شيء قدير

  
  )3(ُهَو اَألوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  

والظاهر الذي ليس فوقه , واآلخر الذي ليس بعده شيء, هو األول الذي ليس قبله شيء
وهو , ليه خافية يف األرض وال يف السماءوال ختفى ع, والباطن الذي ليس دونه شيء, شيء

  .بكل شيء عليم

  
َواَألْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج ِيف  ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  

َها َوَما يـَْنزُِل ِمْن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيهَ  ا َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّه ِمبَا اَألْرِض َوَما َخيْرُُج ِمنـْ
  )4(تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 
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على  -أي عال وارتفع-مث استوى , هو الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام
يعلـم مـا يـدخل يف األرض مـن حـب ومطـر وغـري , عرشه فـوق مجيـع خلقـه اسـتواء يليـق جباللـه

ومـا يعـرج , ومـا ينـزل مـن السـماء مـن مطـر وغـريه, ن نبـات وزرع ومثـارومـا خيـرج منهـا مـ, ذلك
واهللا بصـري بأعمـالكم الـيت , وهو سبحانه معكم بعلمه أينما كنتم, فيها من املالئكة واألعمال

ا   .وسيجازيكم عليها, تعملو

  
  )5(َواَألْرِض َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع األُُموُر  َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  

وســــيجازيهم علــــى , وإىل اهللا مصــــري أمــــور اخلالئــــق يف اآلخــــرة, ك الســــموات واألرضلــــه ملــــ
  .أعماهلم

  
  )6(يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  

ص مــن ســاعات ويُــْدِخل مــا نقــ, يُــْدِخل مــا نقــص مــن ســاعات الليــل يف النهــار فيزيــد النهــار
  .وهو سبحانه عليم مبا يف صدور خلقه, النهار يف الليل فيزيد الليل

  
َهلُْم َأْجٌر  آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا  

  )7(َكِبٌري 

وأنفقــوا ممــا رزقكــم اهللا مــن املــال واســتخلفكم , هللا عليــه وســلمآمنــوا بــاهللا ورســوله حممــد صــلى ا
  .هلم ثواب عظيم, وأنفقوا من ماهلم, فالذين آمنوا منكم أيها الناس, فيه

  
ُمْؤِمِنَني ْم َوَما َلُكْم ال تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم لِتـُْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم ِإْن ُكْنتُ  
)8(  
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, والرســول يــدعوكم إىل ذلــك, وأيُّ عــذر لكــم يف أن ال تصــدقوا بوحدانيــة اهللا وتعملــوا بشــرعه
  إن كنتم مؤمنني باهللا خالقكم؟, وقد أخذ اهللا ميثاقكم على ذلك

  
لنُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم ُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل َعَلى َعْبِدِه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت لُِيْخرَِجُكْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل ا 

  )9(َلَرُءوٌف َرِحيٌم 

هو الذي ينزل على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم آيات مفصـالت واضـحات مـن القـرآن؛ 
إن اهللا بكــم يف إخــراجكم مــن الظلمــات , ليخــرجكم بــذلك مــن ظلمــة الكفــر إىل نــور اإلميــان
  .فيجازيكم أحسن اجلزاء إىل النور لَيَـْرمحكم رمحة واسعة يف عاجلكم وآجلكم،

  
َواَألْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق  َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِمريَاُث السََّمَواتِ  

قَاتـَُلوا وَُكالًّ َوَعَد اللَُّه ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمْن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد وَ 
  )10(احلُْْسَىن َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

وأيُّ شـــيء ميـــنعكم مـــن اإلنفـــاق يف ســـبيل اهللا؟ وهللا مـــرياث الســـموات واألرض يـــرث كـــلَّ مـــا 
ال يســتوي يف األجــر واملثوبــة مــنكم َمــن أنفــق مــن . وال يبقــى أحــد مالًكــا لشــيء فيهمــا, فيهمــا

أولئك أعظم درجة عند اهللا من الذين أنفقوا يف سـبيل اهللا مـن , وقاتل الكفار" مكة" قبل فتح
واهللا بأعمــالكم خبــري ال خيفــى , وكــال مــن الفــريقني وعــد اهللا اجلنــة, بعــد الفــتح وقــاتلوا الكفــار

  .وسيجازيكم عليها, عليه شيء منها

  
  )11(ِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِرٌمي َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضا 

فيضــاعف لــه ربــه األجــر , مــن ذا الــذي ينفــق يف ســبيل اهللا حمتســًبا مــن قلبــه بــال َمــنٍّ وال أذى
  وهو اجلنة؟, وله جزاء كرمي, والثواب
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  ِِ ْم ُبْشرَاُكْم اْليَـْوَم َجنَّاٌت َجتِْري يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوبَِأْميَا
  )12(ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

م بقــــدر , يــــوم تــــرى املــــؤمنني واملؤمنــــات يســــعى نــــورهم علــــى الصــــراط بــــني أيــــديهم وعــــن أميــــا
ـاربشراكم اليوم دخول جنات واسعة جتـر : ويقال هلم, أعماهلم ال , ي مـن حتـت أشـجارها األ

  .ذلك اجلزاء هو الفوز العظيم لكم يف اآلخرة, خترجون منها أبًدا

  
اءَُكْم يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَ  

نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب فَاْلَتِمُسوا نُوراً َفُضِرَب    ) 13(بـَيـْ

, انتظرونـا نستضـْئ مـن نـوركم: وهـم علـى الصـراط, يوم يقول املنـافقون واملنافقـات للـذين آمنـوا
, بيـنهم بسـور لـه بـابفـَُفِصـل , )سخرية منهم(ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورًا : فتقول هلم املالئكة

  .وظاهره مما يلي املنافقني من جهته العذاب, باطنه مما يلي املؤمنني فيه الرمحة

  
ْتُكْم اَألَماِينُّ يـَُناُدونـَُهْم َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بـََلى َوَلِكنَُّكْم فـَتَـْنُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَْبُتْم َوَغرَّ 

  )14(أَْمُر اللَِّه َوَغرَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر َحىتَّ َجاَء 

نــؤدي شــعائر الــدين مــثلكم؟ قــال , أمل نكــن معكــم يف الــدنيا: ينــادي املنــافقون املــؤمنني قــائلني
, ولكــنكم أهلكــتم أنفســكم بالنفــاق واملعاصــي, بلــى قــد كنــتم معنــا يف الظــاهر: املؤمنــون هلــم

وخـدعتكم أمـانيكم , وشككتم يف البعث بعـد املـوت, ئروتربصتم بالنيب املوت وباملؤمنني الدوا
  .وبقيتم على ذلك حىت جاءكم املوت وخدعكم باهللا الشيطان, الباطلة

  
 فَاْليَـْوَم ال يـُْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا َمْأَواُكْم النَّاُر ِهَي َمْوالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  
)15(  
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وال من الـذين  , قبل من أحد منكم أيها املنافقون عوض؛ ليفتدي به من عذاب اهللافاليوم ال يُ 
  .وبئس املصري هي, هي أوىل بكم من كل منزل, مصريكم مجيًعا النار, كفروا باهللا ورسوله

  
َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا  َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمْن احلَْقِّ  

ُهْم فَاِسُقوَن    )16(اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم اَألَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

م عنــد ذكــر اهللا ومســاع , أمل حيــن الوقــت للــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله واتـََّبعــوا هديــه أن تلــني قلــو
 -مـن اليهـود والنصـارى - قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قـبلهموال يكونوا يف, القرآن

لوا كــالم اهللا م, الــذين طــال علــيهم الزمــان فبــدَّ وكثــري مــنهم خــارجون عــن طاعــة , فقســت قلــو
, اهللا؟ ويف اآلية احلث على الرقة واخلشوع هللا سبحانه عند مساع ما أنزله مـن الكتـاب واحلكمـة

م, د والنصارىواحلذر من التشبه باليهو    .وخروجهم عن طاعة اهللا, يف قسوة قلو

  
َا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن     )17(اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُحيِْي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ

ـــا فكـــذلك اهللا , فُتخـــرِج النبـــات, اعلمـــوا أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل حييـــي األرض بـــاملطر بعـــد مو
ا, در على إحياء املوتى يوم القيامةقا قـد بينَّـا لكـم . وهو القادر على تليني القلـوب بعـد قسـو

ا فتتعظوا   .دالئل قدرتنا؛ لعلكم تعقلو

  
قَاِت َوأَقْـَرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َهلُْم َوَهلُْم َأْجٌر َكِرٌمي   ِقَني َواْلُمصَّدِّ   )18(ِإنَّ اْلُمصَّدِّ

ا نفوسهم؛ ابتغاء , ملتصدتقني من أمواهلم واملتصدقاتإن ا وأنفقوا يف سبيل اهللا نفقات طيبة 
  .وهو اجلنة, وهلم فوق ذلك ثواب جزيل, يضاعف هلم ثواب ذلك, وجه اهللا تعاىل

  
يُقوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرِِّ   ْم َهلُْم َأْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُْولَِئَك ُهْم الصِّدِّ

بُوا بِآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم    )19(َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
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أولئــــك هــــم الصــــديقون الــــذين كُمــــل , والــــذين آمنــــوا بــــاهللا ورســــله ومل يفرِّقــــوا بــــني أحــــد مــــنهم
م اجلزيـل تصديقهم مبا جـاءت بـه الرسـل، اعتقـاًدا وقـوال وعمـال، والشـهداء  ـم هلـم ثـوا عنـد ر

بوا بأدلتنــا وحججنــا أولئــك أصــحاب , ونــورهم العظــيم يــوم القيامــة, عنــد اهللا والــذين كفــروا وكــذَّ
  .وال نور, فال أجر هلم, اجلحيم

  
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اَألمْ   نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا اْحلََياُة الدُّ َواِل َواَألْوالِد َكَمَثِل اْعَلُموا أَمنَّ

ٌد َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ُمثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفرًّا ُمثَّ َيُكوُن ُحطَامًا َوِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِدي
نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر    )20(َوَمْغِفَرٌة ِمْن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما اْحلََياُة الدُّ

ـا القلـوب, أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو -أيها الناس-لموا اع ـا األبـدان وتلهـو  وزينـة , تلعـب 
ـــا مثلهـــا كمثـــل مطـــر , وتكـــاثر بالعـــدد يف األمـــوال واألوالد, وتفـــاخر بيـــنكم مبتاعهـــا, تتزينـــون 

ــا مث يكــون فُ , فــرتاه مصــفرًا بعــد خضــرته, مث يهــيج هــذا النبــات فييــبس, أعجــب الــزُّرَّاع نباتــه تاًت
ومـا . ويف اآلخـرة عـذاب شـديد للكفـار ومغفـرة مـن اهللا ورضـوان ألهـل اإلميـان, يابًسا متهشًما

  .احلياة الدنيا ملن عمل هلا ناسًيا آخرته إال متاع الغرور

  
ِذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َساِبُقوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواَألْرِض أُِعدَّْت لِلَّ  

  )21(َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

يف السعي إىل أسباب املغفرة من التوبة النصـوح واالبتعـاد عـن املعاصـي؛  -أيها الناس-سابقوا 
ــدوا اهللا , األرضلُِتْجــَزْوا مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها كعــرض الســماء و  وهــي ُمَعــدَّة للــذين وحَّ

فاجلنــة ال تُنــال إال برمحــة اهللا , ذلــك فضــل اهللا الــذي يؤتيــه َمــن يشــاء ِمــن خلقــه, واتـََّبعــوا رســله
  .واهللا ذو الفضل العظيم على عباده املؤمنني. والعمل الصاحل, وفضله

  
َرَأَها ِإنَّ َذِلَك  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اَألْرِض َوال ِيف أَنـُْفِسُكمْ   ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ

  )22(َعَلى اللَِّه َيِسٌري 
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مــــن مصــــيبة يف األرض وال يف أنفســــكم مــــن األمــــراض واجلــــوع  -أيهــــا النــــاس -مــــا أصــــابكم
إن ذلـك علـى اهللا تعـاىل . واألسقام إال هو مكتوب يف اللوح احملفوظ من قبـل أن ُختْلَـق اخلليقـة

  .يسري

  
الَِّذيَن ) 23(ِلَكْيال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا ِمبَا آتَاُكْم َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر  

  )24(يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميُد 

واهللا ال حيـب  . وال تفرحـوا مبـا آتـاكم فـرَح بطـر وأشـر, وا علـى مـا فـاتكم مـن الـدنيالكي ال حتزنـ
, هـؤالء املتكـربون هـم الـذين يبخلـون مبـاهلم. كل متكرب مبا أويت من الدنيا فخور بـه علـى غـريه

ومــن يتــولَّ عــن طاعــة اهللا ال . ويــأمرون النــاس بالبخــل بتحســينه هلــم, وال ينفقونــه يف ســبيل اهللا
احلميد الـذي لـه كـل وصـف , فإن اهللا هو الغين عن خلقه, ولن يضر اهللا شيًئا, نفسه يضر إال

  .وفعل مجيل يستحق أن حيمد عليه, حسن كامل

  
احلَِْديَد أَنـَْزْلَنا َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ  

  )25(َعزِيٌز ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ 

ـــا , وأنزلنـــا معهـــم الكتـــاب باألحكـــام والشـــرائع, لقـــد أرســـلنا رســـلنا بـــاحلجج الواضـــحات وأنزلن
ومنـــافع للنـــاس , فيـــه قـــوة شـــديدة, وأنزلنـــا هلـــم احلديـــد, هم بالعـــدلامليـــزان؛ ليتعامـــل النـــاس بيـــن

, إن اهللا قـوي ال يـُْقَهـر. وليعلم اهللا علًما ظاهرًا للخلـق مـن ينصـر دينـه ورسـله بالغيـب, متعددة
  .عزيز ال يغاَلب

  
ُهْم َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا َوِإبـْرَاِهيَم َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِهَما النُّبـُوََّة وَ   ُهْم ُمْهَتٍد وََكِثٌري ِمنـْ اْلِكَتاَب َفِمنـْ

  )26(فَاِسُقوَن 
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فِمن ذريتهما , وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتب املنزلة, ولقد أرسلنا نوًحا وإبراهيم إىل قومهما
  .وكثري منهم خارجون عن طاعة اهللا, مهتٍد إىل احلق

  
َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا   َناُه اِإلِجنيَل َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن ُمثَّ قـَفَّيـْ َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوآتـَيـْ َوقـَفَّيـْ

َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء رِْضَواِن اللَّهِ  َفَما َرَعْوَها َحقَّ  اتـَّبَـُعوُه رَْأَفًة َوَرْمحًَة َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَهاَما َكَتبـْ
ُهْم فَاِسُقوَن رَِعايَِتَها  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري ِمنـْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ   )27(َفآتـَيـْ

, وقفَّينــا بعيســى بــن مــرمي, مث أتبعنــا علــى آثــار نــوح وإبــراهيم برســلنا الــذين أرســلناهم بالبينــات
ــا وشــفقة, وآتينــاه اإلجنيــل فيمــا فكــانوا متــوادِّين , وجعلنــا يف قلــوب الــذين اتبعــوه علــى دينــه ليًن

ــا مــن , وابتــدعوا رهبانيــة بــالغلوِّ يف العبــادة مــا فرضــناها علــيهم, بيــنهم بــل هــم الــذين التزمــوا 
ــا حــق القيــام، فآتينــا الــذين آمنــوا مــنهم , َقْصــُدهم بــذلك رضــا اهللا, تلقــاء أنفســهم فمــا قــاموا 

م مــد وكثــري مــنهم خــارجون عــن طاعــة اهللا مكــذبون بنيــه حم, بــاهللا ورســله أجــرهم حســب إميــا
  .صلى اهللا عليه وسلم

  
نُوراً َمتُْشوَن ِبِه  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ ِمْن َرْمحَِتِه َوَجيَْعْل َلُكمْ  

  )28(َويـَْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

, يـؤتكم ضـعفني مـن رمحتـه, ر اهللا واجتنبوا نواهيه وآمنوا برسـولهامتثلوا أوام, يا أيها الذين آمنوا
تدون به م, واهللا غفور لعباده, ويغفر لكم ذنوبكم, وجيعل لكم نورًا    .رحيم 

  
يـُْؤتِيِه َمْن َألالَّ يـَْعَلَم أَْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل اللَِّه َوَأنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه  

  )29(َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 



www.islamguiden.com 

 1189

ـــيعلم أهـــل الكتـــاب الـــذين مل يؤمنـــوا مبحمـــد صـــلى اهللا عليـــه  أعطـــاكم اهللا تعـــاىل ذلـــك كلـــه؛ ل
م ال يقـدرون علـى شـيء ِمـن فضـل اهللا يكسـبونه ألنفسـهم أو مينحونـه لغـريهم وأن , وسلم، أ

  .واهللا ذو الفضل العظيم على خلقه, ن يشاء من عبادهالفضل كله بيد اهللا وحده يؤتيه مَ 
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  :اجلزء الثامن والعشرون 
  
  

  سورة المجادلة -58

  
َع اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَىل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما ِإنَّ  يٌع َقْد مسَِ  اللََّه مسَِ

  )1(َبِصٌري 

وفيمــا , د مســع اهللا قــول خولــة بنــت ثعلبــة الــيت تراجعــت يف شــأن زوجهــا أوس بــن الصــامتقــ
يف حرمـــة : ، أي"أنـــت علـــيَّ كظهـــر أمـــي: "صـــدر عنـــه يف حقهـــا مـــن الظِّهـــار، وهـــو قولـــه هلـــا

إن . لتفــريج كربتهــا، واهللا يســمع ختاطبكمــا ومراجعتكمــا; النكــاح، وهــي تتضــرع إىل اهللا تعــاىل
  .بصري بكل شيء، ال ختفى عليه خافيةاهللا مسيع لكل قول، 

  
ِإنـَُّهْم الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاِِْم ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَُهْم وَ  

  )2(لَيَـُقوُلوَن ُمْنَكراً ِمْن اْلَقْوِل َوُزوراً َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر 

أي -" أنت عليَّ كظهر أمـي: "الذين يُظاهرون منكم من نسائهم، فيقول الرجل منهم لزوجته
م -يف حرمة النكاح إمنـا هـن , قد عصـوا اهللا وخـالفوا الشـرع، ونسـاؤهم َلْسـَن يف احلقيقـة أمهـا

م م, زوجــا م إال الالئــي ولــد ال وإن هــؤالء املظــاِهرين ليقولــون قــوال كاذبًــا فظيًعــا . مــا أمهــا
ــــن صــــدر منــــه بعــــض املخالفــــات، فتــــداركها بالتوبــــة . تُعــــرف صــــحته وإن اهللا لعفــــو غفــــور عمَّ

  .النصوح

  
ِلُكْم َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم ُمثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا ذَ  
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  )3(ْعَمُلوَن َخِبٌري تُوَعظُوَن ِبِه َواللَُّه ِمبَا تَـ 

مث يرجعــون عــن قــوهلم ويعزمــون علــى , والــذين حيرِّمــون نســاءهم علــى أنفســهم باملظــاَهرة مــنهن
كفـارة التحـرمي، وهـي عتـق رقبـة مؤمنـة عبـد   -واحلالة هـذه -وطء نسائهم، فعلى الزوج املظاِهر

ن زوجتـــه أو أمـــة قبـــل أن يطـــأ زوجتـــه الـــيت ظـــاهر منهـــا، ذلكـــم هـــو حكـــم اهللا فـــيمن ظـــاهر ِمـــ
ـــروا إن وقعـــتم فيـــه، ; توعظـــون بـــه، أيهـــا املؤمنـــون لكـــي ال تقعـــوا يف الظهـــار وقـــول الـــزور، وُتَكفِّ

  .ولكي ال تعودوا إليه، واهللا ال خيفى عليه شيء من أعمالكم، وهو جمازيكم عليها

  
ا َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستَِّني َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّ  

  )4(ِمْسِكيناً َذِلَك لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم 

فمـن مل , فمن مل جيد رقبة يُعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليني من قبل أن يطأ زوجه
فعليـه أن يطعـم سـتني مسـكيًنا مـا يشـبعهم، ذلـك الـذي , الشهرين لعـذر شـرعي يستطع صيام

قوا بـاهللا وتتبعـوا رسـوله وتعملـوا مبـا شـرعه اهللا; بينَّاه لكم من أحكام الظهار , من أجل أن تصـدِّ
وتلـــك األحكـــام املـــذكورة هـــي أوامـــر اهللا وحـــدوده فـــال , وترتكـــوا مـــا كنـــتم عليـــه يف جـــاهليتكم

ا عذاب موجعوللجاح, تتجاوزوها   .دين 

  
َناٍت ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَقْد أَنـَْزْلَنا آيَاٍت بـَيـِّ  

  )5(َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌني 

ُخـِذل الـذين مـن قـبلهم مـن  إن الذين يشاقون اهللا ورسوله وخيالفون أمرمها ُخـِذلوا وأُهينـوا، كمـا
ـــة تـــدل علـــى أن شـــرع اهللا , األمـــم الـــذين حـــادُّوا اهللا ورســـله وقـــد أنزلنـــا آيـــات واضـــحات اُحلجَّ

  .وحدوده حق، وجلاحدي تلك اآليات عذاب ُمذلٌّ يف جهنم

  
يعاً فـَيـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوهُ   َعثـُُهْم اللَُّه مجَِ   )6(َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  يـَْوَم يـَبـْ
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وجيمــع األولــني واآلخــرين يف , يــوم حييــي اهللا املــوتى مجيًعــا, يــوم القيامــة -أيهــا الرســول-واذكــر 
صعيد واحد، فيخربهم مبا عملـوا مـن خـري وشـر، أحصـاه اهللا وكتبـه يف اللـوح احملفـوظ، وحفظـه 

علـــى كـــل شـــيء شـــهيد، ال خيفـــى عليـــه واهللا . علـــيهم يف صـــحائف أعمـــاهلم، وهـــم قـــد نســـوه
  .شيء

  
َوَما ِيف اَألْرِض َما َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو  َأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ  

َو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ُمثَّ رَاِبُعُهْم َوال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدَىن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثـََر ِإالَّ هُ 
  )7(يـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ـــة ِمـــن خلقـــه  أمل تعلـــم أن اهللا تعـــاىل يعلـــم كـــل شـــيء يف الســـموات واألرض؟ مـــا يتنـــاجى ثالث
إال هــو سادســهم، وال أقــلُّ مــن هــذه وال مخســة , حبــديث ســرٍّ إال هــو رابعهــم بعلمــه وإحاطتــه

ال خيفـى عليـه شـيء , األعداد املذكورة وال أكثـُر منهـا إال هـو معهـم بعلمـه يف أيِّ مكـان كـانوا
إن اهللا بكــل . مث خيـربهم تعــاىل يـوم القيامــة مبــا عملـوا مــن خـري وشــر وجيـازيهم عليــه, مـن أمــرهم
  .شيء عليم

  
النَّْجَوى ُمثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن بِاِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن  َأملَْ تـََرى ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعنْ  

بـَُنا اللَُّه َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوِإَذا َجاُءوَك َحيـَّْوَك ِمبَا ملَْ ُحيَيَِّك ِبِه اللَُّه َويـَُقوُلوَن ِيف أَنُفِسِهْم َلْوال يـُعَ  ذِّ
  )8(ْم َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمِصُري ِمبَا نـَُقوُل َحْسبـُهُ 

ــــوا عـــن احلــــديث ســــرًّا مبـــا يثــــري الشــــك يف نفــــوس  -أيهــــا الرســــول-أمل تـــر  ُ إىل اليهـــود الــــذين 
وا عنه، ويتحدثون سرًّا مبا هو إمث وعـدوان وخمالفـة ألمـر الرسـول؟ , املؤمنني ُ مث يرجعون إىل ما 

ليهـود ألمـر مـن األمـور حيَّـوك بغـري التحيـة الـيت جعلهـا اهللا هـؤالء ا -أيها الرسـول-وإذا جاءك 
هــال يعاقبنــا اهللا مبــا : ويقولــون فيمــا بيــنهم, املــوت لــك: أي) الســام عليــك: (لــك حتيــة، فقــالوا

ا, نقــول حملمـــد إن كـــان رســـوال حًقـــا ويقاســـون حرهـــا، فبـــئس املرجـــع , تكفـــيهم جهــنم يـــدخلو
  .هي



www.islamguiden.com 

 1193

  
ِإَذا تـََناَجْيُتْم َفال تـَتَـَناَجْوا بِاِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتـََناَجْوا بِاْلِربِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  

  )9(َوالتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

تتحـدثوا مبـا  إذا حتـدثتم فيمـا بيـنكم سـرًا، فـال, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشـرعه
أو خمالفة ألمـر الرسـول، وحتـدثوا مبـا فيـه خـري , فيه إمث من القول، أو مبا هو عدوان على غريكم

وطاعة وإحسان، وخافوا اهللا بامتثالكم أوامـره واجتنـابكم نواهيـه، فإليـه وحـده مـرجعكم جبميـع 
ا, أعمالكم وأقوالكم اليت أحصاها عليكم   .وسيجازيكم 

  
َا النَّْجوَ   ى ِمْن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارِِّهْم َشْيئًا ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه ِإمنَّ

  )10(فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

; واحلامــل عليهـــا, إمنــا التحــدث خفيــة بــاإلمث والعـــدوان مــن وسوســة للشــيطان، فهـــو املــزيِّن هلــا
لـــى قلـــوب املـــؤمنني، ولـــيس ذلـــك مبـــؤذي املـــؤمنني شـــيًئا إال مبشـــيئة اهللا تعـــاىل لُيـــْدِخل احلـــزن ع

  .وعلى اهللا وحده فليعتمد املؤمنون به. وإرادته

  
يَل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسْح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا قِ  

ٌري انُشُزوا يـَْرَفْع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخبِ انُشُزوا فَ 
)11(  

إذا طُلــب مــنكم أن يوســع بعضــكم لــبعض , يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
أن  -أيهــا املؤمنــون -يا واآلخــرة، وإذا طلــب مــنكماجملــالس فأوســعوا، يوســع اهللا علــيكم يف الــدن

تقومـــوا مـــن جمالســـكم ألمـــر مـــن األمـــور الـــيت يكـــون فيهـــا خـــري لكـــم فقومـــوا، يرفـــع اهللا مكانـــة 
, املؤمنني املخلصني منكم، ويرفع مكانة أهـل العلـم درجـات كثـرية يف الثـواب ومراتـب الرضـوان

ويف اآليــة تنويــه . وهــو جمــازيكم عليهــا, واهللا تعــاىل خبــري بأعمــالكم ال خيفــى عليــه شــيء منهــا
م   .مبكانة العلماء وفضلهم، ورفع درجا
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ٌر َلكُ   ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخيـْ ْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتْم الرَُّسوَل فـََقدِّ

  )12(وٌر َرِحيٌم َوَأْطَهُر فَِإْن َملْ جتَُِدوا فَِإنَّ اللََّه َغفُ 

إذا أردمت أن ُتكلِّموا رسول اهللا صلى اهللا عليـه , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
ذلــك خــري لكــم ملــا فيــه مــن , وســلم ســرًّا بيــنكم وبينــه، فقــدِّموا قبــل ذلــك صــدقة ألهــل احلاجــة

 حــرج علــيكم؛ فــإن اهللا وأزكــى لقلــوبكم مــن املــآمث، فــإن مل جتــدوا مــا تتصــدقون بــه فــال, الثــواب
م, غفور لعباده املؤمنني   .رحيم 

  
ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّه َعَلْيُكْم فَأَِقي  ُموا أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدِّ

  )13(َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن  الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواللَّهُ 

أخشـيتم الفقــر إذا قــدَّمتم صـدقة قبــل مناجــاتكم رسـول اهللا؟ فــإْذ مل تفعلــوا مـا أُمــرمت بــه، وتــاب 
ورخَّص لكم يف أال تفعلوه، فـاثبتوا وداومـوا علـى إقـام الصـالة وإيتـاء الزكـاة وطاعـة , اهللا عليكم

  .وجمازيكم عليها, بري بأعمالكمواهللا سبحانه خ, اهللا ورسوله يف كل ما أُمرمت به

  
ُهْم َوَحيِْلُفوَن َعَلى   َأملَْ تـََرى ِإَىل الَِّذيَن تـََولَّْوا قـَْومًا َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم َوال ِمنـْ

  )14(اْلَكِذِب َوُهْم يـَْعَلُموَن 

قون يف احلقيقـــة ليســـوا مـــن أمل تـــر إىل املنـــافقني الـــذين اختـــذوا اليهـــود أصـــدقاء ووالـــوهم؟ واملنـــاف
ــم مســلمون، وأنــك رســول اهللا ــم  , املســلمني وال مــن اليهــود، وحيلفــون كــذبًا أ وهــم يعلمــون أ

  .كاذبون فيما حلفوا عليه

  
  )15(َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َعَذاباً َشِديداً ِإنـَُّهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  
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ـــا ـــم ســـاء مـــا كـــانوا يعملـــون مـــن النفـــاق , لغ الشـــدة واألملأعـــدَّ اهللا هلـــؤالء املنـــافقني عـــذابًا ب إ
  .واحللف على الكذب

  
  )16(اختََُّذوا أَْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه فـََلُهْم َعَذاٌب ُمِهٌني  

م الكاذبــة وقايــة هلــم مــن القتــل بســبب كفــرهم وملنــع املســلمني عــن قتــاهلم , اختــذ املنــافقون أميــا
فبسبب ذلك صدُّوا أنفسهم وغريهم عن سبيل اهللا وهو اإلسالم، فلهم عذاب , ذ أمواهلموأخ

  .ُمذلٌّ يف النار؛ الستكبارهم عن اإلميان باهللا ورسوله وصدِّهم عن سبيله

  
ُهْم أَْمَواُهلُْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن اللَِّه َشْيئًا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر   ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َلْن تـُْغِينَ َعنـْ
)17(  

ا  لــن تــدفع عــن املنــافقني أمــواهلم وال أوالدهــم ِمــن عــذاب اهللا شــيًئا، أولئــك أهــل النــار يــدخلو
  .وهذا اجلزاء يعم كلَّ من صدَّ عن دين اهللا بقوله أو فعله. ال خيرجون منها, فيبقون فيها أبدا

  
يعاً فـََيْحِلُفونَ   َعثـُُهْم اللَُّه مجَِ َلُه َكَما َحيِْلُفوَن َلُكْم َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم َعَلى َشْيٍء َأال ِإنـَُّهْم ُهْم  يـَْوَم يـَبـْ

  )18(اْلَكاِذبُوَن 

ـم كـانوا مـؤمنني، كمـا  , يوم القيامة يبعث اهللا املنافقني مجيًعـا مـن قبـورهم أحيـاء فيحلفـون لـه أ
ك يـنفعهم عنـد اهللا كمـا كـان ويعتقـدون أن ذلـ, يف الـدنيا -أيهـا املؤمنـون -كانوا حيلفـون لكـم

م هم البالغون يف الكذب حًدا مل يبلغه غريهم, ينفعهم يف الدنيا عند املسلمني   . أال إ

  
 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشَّْيطَاُن َفأَنَساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُْولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَانِ  

  )19(ُهْم اْخلَاِسُروَن 
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أولئــك حــزب , حــىت تركــوا أوامــر اهللا والعمــل بطاعتــه, غلــب علــيهم الشــيطان، واســتوىل علــيهم
  .أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة. الشيطان وأتباعه

  
  )20(ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُْولَِئَك ِيف اَألَذلَِّني  

اهللا ورســـــوله، أولئـــــك مـــــن مجلـــــة األذالء املغلـــــوبني املهـــــانني يف الـــــدنيا إن الـــــذين خيـــــالفون أمـــــر 
  .واآلخرة

  
  )21(َكَتَب اللَُّه َألْغِلَنبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز   

إن اهللا . كتـــب اهللا يف اللـــوح احملفـــوظ وَحَكـــم بـــأن النصـــرة لـــه ولكتابـــه ورســـله وعبـــاده املـــؤمنني
  .عزيز على خلقه, جزه شيءسبحانه قوي ال يع

  
ُهْم َأْو ال جتَُِد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاءَ  

َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم  أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُْولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوِِْم اِإلميَانَ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُْولَِئَك ِحْزُب اللَّ  ِه َأال َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  )22(ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

حيبون , قون باهللا واليوم اآلخر، ويعملون مبا شرع اهللا هلمقوًما يصدِّ  - أيها الرسول- ال جتد 
م أو , ويوالون َمن عادى اهللا ورسوله وخالف أمرمها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا

م اإلميان وقوَّاهم بنصر منه , أقرباءهم، أولئك املوالون يف اهللا واملعادون فيه ثـَبََّت يف قلو
اروتأييد على عدوهم يف ال , دنيا، ويدخلهم يف اآلخرة جنات جتري من حتت أشجارها األ

ورضوا عن , ماكثني فيها زمانًا ممتًدا ال ينقطع، أحلَّ اهللا عليهم رضوانه فال يسخط عليهم
م مبا أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات وأولئك هم , أولئك حزب اهللا وأولياؤه, ر

  .الفائزون بسعادة الدنيا واآلخرة
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  سورة الحشر -59

  
  )1(َوَما ِيف اَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َسبََّح لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ 

وهو العزيز الذي ال , نزَّه اهللا عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السموات وما يف األرض
  .يضع األمور يف مواضعها, احلكيم يف َقَدره وتدبريه وصنعه وتشريعه, يغاَلب

  
ُجوا ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَارِِهْم َألوَِّل احلَْْشِر َما ظَنَـْنُتْم َأْن َخيْرُ  

قـُُلوِِْم  َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َمانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ِمْن اللَِّه َفأَتَاُهْم اللَُّه ِمْن َحْيُث ملَْ َحيَْتِسُبوا َوَقَذَف ِيف 
  )2(الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني فَاْعَتِربُوا يَا أُوِيل األَْبَصاِر 

الذي أخرج الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، من أهل  -سبحانه -هو
ا امل, وهم يهود بين النضري, الكتاب , "املدينة"سلمني حول من مساكنهم اليت جاوروا 

أن  -أيها املسلمون  -ما ظننتم, "الشام"إىل " جزيرة العرب"وذلك أول إخراج هلم من 
ذا الذل واهلوان م , لشدة بأسهم وقوة منعتهم; خيرجوا من ديارهم  وظن اليهود أن حصو

وألقى يف  ,فأتاهم اهللا من حيث مل خيطر هلم ببال, تدفع عنهم بأس اهللا وال يقدر عليها أحد
م اخلوف والفزع الشديد م بأيديهم وأيدي املؤمنني, قلو فاتعظوا يا أصحاب , ُخيْربون بيو

  .البصائر السليمة والعقول الراجحة مبا جرى هلم

  
نـَْيا َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة َعَذاُب النَّ   بـَُهْم ِيف الدُّ   )3(اِر َوَلْوال َأْن َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهْم اجلَْالَء َلَعذَّ

م يف الدنيا بالقتل والسيب, ولوال أن كتب اهللا عليهم اخلروج ِمن ديارهم وقضاه وهلم , َلعذَّ
  .يف اآلخرة عذاب النار
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  )4(َذِلَك بِأَنـَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاقَّ اللََّه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب  

ـــم خــالفوا أمـــر اهللا وأمـــر  - الــدنيا ومـــا ينتظـــرهم يف اآلخــرةالـــذي أصــاب اليهـــود يف -ذلــك أل
ومـن خيـالف اهللا ورسـوله فـإن اهللا شـديد , وحاربومها وسَعوا يف معصـيتهما, رسوله أشدَّ املخالفة

  .العقاب له

  
  )5(لُِيْخزَِي اْلَفاِسِقَني َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة أَْو تـَرَْكُتُموَها قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن اللَِّه وَ  

, مـن غـري أن تتعرضـوا هلـا, من خنلـة أو تركتموهـا قائمـة علـى سـاقها -أيها املؤمنون-ما قطعتم 
يه حيـث سـلَّطكم علـى , فبإذن اهللا وأمره؛ ولُيذلَّ بذلك اخلارجني عن طاعته املخالفني أمره و

  .قطع خنيلهم وحتريقها

  
ُهْم َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوال رَِكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َوَما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرسُ   ولِِه ِمنـْ

  )6(َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

فلم تركبوا لتحصيله خيال وال إبال ولكن , وما أفاءه اهللا على رسوله من أموال يهود بين النضري
والفــيء مــا ُأخــذ مــن , فيستســلمون هلــم بــال قتــال, هللا يســلِّط رســله علــى َمــن يشــاء ِمــن أعدائــها

  .واهللا على كل شيء قدير ال يعجزه شيء. أموال الكفار حبق من غري قتال

  
َيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َوالْ  

السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه 
  )7(فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

ل مشـــركي أهـــل القـــرى مـــن غـــري ركـــوب خيـــل وال إبـــل فللـــه مـــا أفـــاءه اهللا علـــى رســـوله مـــن أمـــوا
ولــذي قرابــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، , ُيْصــرف يف مصــاحل املســلمني العامــة, ولرســوله



www.islamguiden.com 

 1199

, وهــم أهــل احلاجــة والفقــر, واملســاكني, وهــم األطفــال الفقــراء الــذين مــات آبــاؤهم, واليتــامى
نفقته وانقطع عنه مالـه؛ وذلـك حـىت ال يكـون وهو الغريب املسافر الذي نَِفدت , وابن السبيل

ومــا أعطــاكم الرســول . وحيــرم منــه الفقــراء واملســاكني, املــال ملًكــا متــداوال بــني األغنيــاء وحــدهم
ـاكم عـن َأْخـذه أو ِفْعلـه فـانتهوا عنـه, فخـذوه, أو شرعه لكم ِمن شـرع, من مال واتقـوا , ومـا 

يــهإن اهللا شــد. اهللا بامتثــال أوامــره وتــرك نواهيــه واآليــة . يد العقــاب ملــن عصــاه وخــالف أمــره و
  .قوال أو فعال أو تقريرًا: أصل يف وجوب العمل بالسنة

  
ناً لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَوا 

  )8(ُه أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدُقوَن َويـَْنُصُروَن اللََّه َوَرُسولَ 

الـذين اضـطرهم كفـار , وكذلك يُعطى من املـال الـذي أفـاءه اهللا علـى رسـوله الفقـراء املهـاجرون
إىل اخلـــروج مـــن ديـــارهم وأمـــواهلم يطلبـــون مـــن اهللا أن يتفضـــل علـــيهم بـــالرزق يف الـــدنيا " مكـــة"

أولئــك هــم الصــادقون , يف ســبيل اهللا وينصــرون ديــن اهللا ورســوله باجلهــاد, والرضــوان يف اآلخــرة
  .الذين صدَّقوا قوهلم بفعلهم

  
اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِهِ   ْم َحاَجًة َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

اَن ِِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه َفُأْولَِئَك ُهْم ِممَّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو كَ 
  )9(اْلُمْفِلُحوَن 

, حيبون املهـاجرين -وهم األنصار-وآمنوا من قبل هجرة املهاجرين , "املدينة"والذين استوطنوا 
م بـــأمواهلم , وال جيـــدون يف أنفســـهم حســـًدا هلـــم ممـــا أُْعطـــوا مـــن مـــال الفـــيء وغـــريه, ويواســـو

ــم حاجــة وفقــر, يـَُقــدِّمون املهــاجرين وذوي احلاجــة علــى أنفســهمو  ومــن َســِلم مــن , ولــو كــان 
م   .البخل وَمْنِع الفضل من املال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا مبطلو

  
نَا بِاِإلميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقو  
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  )10(قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

, ربنـا اغفـر لنـا ذنوبنـا: والذين جاؤوا مـن املـؤمنني مـن بعـد األنصـار واملهـاجرين األولـني يقولـون
 قلوبنـا حسـًدا وحقـًدا ألحـد مـن وال جتعـل يف, واغفر إلخواننا يف الدين الـذين سـبقونا باإلميـان

ـم, ربنا إنك رؤوف بعبادك, أهل اإلميان ويف اآليـة داللـة علـى أنـه ينبغـي للمسـلم أن . رحـيم 
صـلى اهللا عليـه وسـلم، ويـذكرهم , وأن حيـب صـحابة رسـول اهللا, ويـدعو هلـم, يذكر سلفه خبري

  .ويرتضى عنهم, خبري

  
ِِْم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب لَِئْن ُأْخرِْجُتْم َأملَْ َترى ِإَىل الَِّذيَن نَافـَُقوا يَـ   ُقوُلوَن ِإلْخَوا

َلَكاِذبُوَن  لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال نُِطيُع ِفيُكْم َأَحدًا أََبدًا َوِإْن ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصَرنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد ِإنـَُّهمْ 
)11(  

م يف الكفـر مــن يهـود بـين النضـرييق, أمل تنظـر إىل املنـافقني لـئن أخـرجكم حممــد : ولـون إلخـوا
وال نطيــع فــيكم أحــًدا أبــًدا ســألَنا ِخــْذالنكم أو تــرك , وَمــن معــه ِمــن منــازلكم لنخــرجن معكــم

ولئن قـاتلوكم لنعـاوننكم علـيهم؟ واهللا يشـهد إن املنـافقني لكـاذبون فيمـا وعـدوا , اخلروج معكم
  .به يهود بين النضري

  
ال ُأْخرُِجوا ال َخيُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن ُقوتُِلوا ال يـَْنُصُرونـَُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَيـَُولُّنَّ اَألْدبَاَر ُمثَّ  لَِئنْ  

  )12(يـُْنَصُروَن 

ولــئن قوتلــوا ال يقــاتلون معهــم كمــا , ال خيــرج املنــافقون معهــم" املدينــة"لــئن ُأخــرج اليهــود مــن 
  .ويُِذهلُّم, بل خيذهلم, مث ال ينصرهم اهللا, هم ليوُلنَّ األدبار فرارًا منهزمنيولئن قاتلوا مع, َوَعدوا

  
  )13(ألَنـُْتْم َأَشدُّ َرْهَبًة ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن اللَِّه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهوَن  
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م أعظـــم وأشـــد يف صـــدورهم مـــن خـــوفه -أيهـــا املؤمنـــون -َخلـــوُف املنـــافقني وخشـــيتهم إيـــاكم
ـــم قـــوم ال يفقهـــون عظمـــة اهللا واإلميـــان بـــه وال يرهبـــون , وخشـــيتهم مـــن اهللا؛ وذلـــك بســـبب أ

  .عقابه

  
نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبـُُهمْ   يعاً ِإالَّ ِيف قـًُرى ُحمَصََّنٍة أَْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بـَيـْ يعاً  ال يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ مجَِ

  )14(أَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعِقُلوَن َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ َذِلَك بِ 

أو مــــن خلــــف , ال يـــواجهكم اليهــــود بقتــــال جمتمعـــني إال يف قــــرى حمصــــنة باألســـوار واخلنــــادق
م فيمــا بيــنهم شــديدة, احليطــان ــم جمتمعــون علــى كلمــة واحــدة, عــداو م , تظــن أ ولكــن قلــو

م قوم ال يعقلون أمر اهللا وال يتدبرون آيا   .تهمتفرقة؛ وذلك بسبب أ

  
  )15(َكَمَثِل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َقرِيباً َذاُقوا َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم   

ـــم مـــن عقوبـــة اهللا كمثـــل كفـــار قـــريش يـــوم  ويهـــود بـــين , "بـــدر"مثـــل هـــؤالء اليهـــود فيمـــا حـــلَّ 
م لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه , قينقــاع , وســلم يف الــدنياحيــث ذاقــوا ســوء عاقبــة كفــرهم وعــداو

  .وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجع

  
 َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلِإلنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينِّ بَرِيٌء ِمْنَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ   

  )16(اْلَعاَلِمَني 

ر علــى رســول اهللا صــلى اهللا ومثــل هــؤالء املنــافقني يف إغــراء اليهــود علــى القتــال وَوْعــدهم بالنصــ
إين بـريء : فلمـا كفـر قـال, عليه وسلم، كمثـل الشـيطان حـني زيـَّن لإلنسـان الكفـر ودعـاه إليـه

  .إين أخاف اهللا رب اخللق أمجعني, منك

  
  )17(َفَكاَن َعاِقَبتَـُهَما أَنـَُّهَما ِيف النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمَني  
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مــا يف النــار, بــة أمــر الشــيطان واإلنســان الــذي أطاعــه فكفــرفكــان عاق , مــاكثـَْني فيهــا أبــًدا, أ
  .وذلك جزاء املعتدين املتجاوزين حدود اهللا

  
تـَْعَمُلوَن  ٌري ِمبَايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ  
)18(  

واحـذروا عقابـه بفعـل مـا أمـركم بـه , خافوا اهللا, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
اكم عنه وخـافوا اهللا يف كـل , ولتتدبر كل نفس ما قدمت من األعمال ليوم القيامـة, وترك ما 

, عليــه شــيء مــن أعمــالكمال خيفــى , إن اهللا ســبحانه خبــري مبــا تعملــون, مــا تــأتون ومــا تَــَذرون
  .وهو جمازيكم عليها

  
  )19(َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن  

فأنسـاهم بسـبب , كالـذين تركـوا أداء حـق اهللا الـذي أوجبـه علـيهم  -أيهـا املؤمنـون -وال تكونوا
أولئـك هـم املوصـوفون , اليت تنجيهم من عذاب يوم القيامة ذلك حظوظ أنفسهم من اخلريات

  .اخلارجون عن طاعة اهللا طاعة ورسوله, بالفسق

  
  )20(ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم اْلَفائُِزوَن  

أصــحاب اجلنــة هــم الظــافرون , وأصــحاب اجلنــة املنعَّمــون, ال يســتوي أصــحاب النــار املعــذَّبون
  .الناجون من كل مكروه, بكل مطلوب

  
َنْضرِبـَُها َلْو أَنـَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اَألْمثَاُل  

  )21(لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن 
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ألبَصـْرته علـى قوتـه , ففهـم مـا فيـه ِمـن وعـد ووعيـد, ن على جبل مـن اجلبـاللو أنزلنا هذا القرآ
ا. وشدة صالبته وضخامته، خاضًعا ذليال متشقًقا من خشية اهللا تعـاىل , وتلـك األمثـال نضـر

, ويف اآليــة حــث علــى تــدبر القــرآن. ونوضــحها للنــاس ؛ لعلهــم يتفكــرون يف قــدرة اهللا وعظمتــه
  . والعمل به, وتفهم معانيه

  
  )22(ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم  

يعلـم مـا غـاب ومـا , عـامل السـر والعلـن, هو اهللا سبحانه وتعاىل املعبـود حبـق الـذي ال إلـه سـواه
  .به الرحيم بأهل اإلميان, هو الرمحن الذي وسعت رمحته كل شيء, حضر

  
ْلُمَتَكبـُِّر ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر ا 

  )23(ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا يُْشرُِكوَن 

ف فيهـا بـال ممانعـة وال املتصـر , امللـك جلميـع األشـياء, الـذي ال إلـه إال هـو, هو اهللا املعبود حبق
املصـدِّق رسـله وأنبيـاءه مبـا ترسـلهم بـه , الذي سِلم من كل عيب, املنزَّه عن كل نقص, مدافعة

اجلبـار الـذي , العزيـز الـذي ال يغالَـب, الرقيب على كل خلقه يف أعماهلم, من اآليات البينات
تنـزَّه اهللا تعـاىل عـن  . ء والعظمةاملتكربِّ الذي له الكربيا, وأذعن له سائر اخللق, قهر مجيع العباد

  .كل ما يشركونه به يف عبادته

  
َواَألْرِض َوُهَو  ُهَو اللَُّه اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُِّر َلُه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن ُيَسبُِّح َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  

  )24(اْلَعزِيُز احلَِْكيُمْ ِب 

, در للخلق، البارئ املنشئ املوجد هلم على مقتضى حكمتـههو اهللا سبحانه وتعاىل اخلالق املق
يسـبِّح لـه مجيـع مـا يف , له سبحانه األمسـاء احلسـىن والصـفات العلـى, املصوِّر خلقه كيف يشاء

  .احلكيم يف تدبريه أمور خلقه, وهو العزيز شديد االنتقام ِمن أعدائه, السموات واألرض
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  سورة الممتحنة -60

  
ِذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا يَا أَيـَُّها الَّ 

دًا ِيف َجاءَُكْم ِمْن احلَْقِّ ُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأْن تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َربُِّكْم ِإْن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَها
ْن يـَْفَعْلُه ِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِيت ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِمبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َومَ سَ 

  )1(ِمْنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل 

, خلصـاء وأحبـاءال تتخـذوا عـدوي وعـدوكم , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه
م بأخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وسائر املسلمني, تـُْفضون إليهم باملودة وهـم , فتخربو

خيرجــون , قــد كفــروا مبــا جــاءكم مــن احلــق مــن اإلميــان بــاهللا ورســوله ومــا نــزل عليــه مــن القــرآن
إن  , ونـهوتوحد, ؛ ألنكـم تصـدقون بـاهللا ربكـم"مكـة"من  -أيها املؤمنون -الرسول وخيرجونكم

فـال توالـوا أعـدائي , طـالبني مرضـايت عـنكم, هاجرمت جماهدين يف سـبيلي -أيها املؤمنون -كنتم
ومــن يفعــل ذلــك , وأنــا أعلــم مبــا أخفيــتم ومــا أظهــرمت, تـُْفضــون إلــيهم بــاملودة ســرًّا, وأعــداءكم

  .وضلَّ عن قصد السبيل, منكم فقد أخطأ طريق احلق والصواب

  
ونُوا َلُكْم َأْعَداًء َويـَْبُسطُوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسَنتَـُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ِإْن يـَثْـَقُفوُكْم َيكُ  
)2(  

وميــدوا إلــيكم أيــديهم , إن يظفــر بكــم هــؤالء الــذين ُتســرُّون إلــيهم بــاملودة يكونــوا حربًــا علــيكم
  .لو تكفرون مثلهم -على كل حال -ْواوهم قد متنـَّ , وألسنتهم بالسب والشتم, بالقتل والسيب

  
َنُكْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري     )3(َلْن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َوال َأْوالدُُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ
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يـوم القيامـة يفـرق اهللا , لن تنفعكم قراباتكم وال أوالدكـم شـيًئا حـني توالـون الكفـار ِمـن أجلهـم
ال خيفـى عليـه , واهللا مبـا تعملـون بصـري. وأهـل معصـيته النـار, فُيْدخل أهل طاعته اجلنـة, كمبين

  .شيء من أقوالكم وأعمالكم

  
ِممَّا َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم وَ  

َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبدًا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِالتـَْعُبُدوَن  نَـَنا َوبـَيـْ لَِّه ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
ْيَك َوْحَدُه ِإالَّ قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم ألَبِيِه َألْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمْن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربـََّنا َعلَ 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ   )4(تـَوَكَّ

, قدوة حسـنة يف إبـراهيم عليـه السـالم والـذين معـه مـن املـؤمنني -أيها املؤمنون-قد كانت لكم
إنــــا بريئــــون مــــنكم وممَّــــا تعبــــدون مــــن دون اهللا مــــن اآلهلــــة : حــــني قــــالوا لقــــومهم الكــــافرين بــــاهللا

وظهـر بيننـا وبيـنكم العـداوة والبغضـاء , أنكرنـا مـا أنـتم عليـه مـن الكفـرو , كفرنا بكـم, واألنداد
لكن ال يدخل يف االقتداء استغفار إبـراهيم , حىت تؤمنوا باهللا وحده, أبًدا ما دمتم على كفركم

فلمــا تبــني لــه أنــه عــدو هللا , فــإن ذلــك إمنــا كــان قبــل أن يتبــني إلبــراهيم أن أبــاه عــدو هللا; ألبيــه
  .وإليك املرجع يوم القيامة, وإليك رجعنا بالتوبة, عليك اعتمدناربنا , تربأ منه

  
َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َربـََّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم     )5(َربـََّنا ال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

عــن ديننــا، أو  ربنــا ال جتعلنــا فتنــة للــذين كفــروا بعــذابك لنــا أو تســلط الكــافرين علينــا فيفتنونــا
م هـــذا العـــذاب, لـــو كـــان هـــؤالء علـــى حـــق: يظهـــروا علينـــا فُيفتنـــوا بـــذلك، ويقولـــوا , مـــا أصـــا

احلكـيم , إنـك أنـت العزيـز الـذي ال يغالَـب, واسرت علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنـا, فيزدادوا كفرًا
  .يف أقواله وأفعاله

  
َكاَن يـَْرُجوا اللََّه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوَمن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو   َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمنْ  

  )6(اْلَغِينُّ احلَِْميُد 
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يف إبراهيم عليه السـالم والـذين معـه قـدوة محيـدة ملـن يطمـع يف  -أيها املؤمنون -لقد كان لكم
ويــوال , مــن التأســي بأنبيائــه ومــن يـُْعــِرض عمــا ندبــه اهللا إليــه, اخلــري مــن اهللا يف الــدنيا واآلخــرة

  .احملمود على كل حال, احلميد يف ذاته وصفاته, فإن اهللا هو الغينُّ عن عباده, أعداء اهللا

  
ُهْم َمَودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر   َنُكْم َوبـَْنيَ الَِّذيَن َعاَديـُْتْم ِمنـْ   )7(َرِحيٌم َعَسى اللَُّه َأْن َجيَْعَل بـَيـْ

وبـني الـذين عـاديتموهم مـن أقـاربكم مـن املشـركني  -أيهـا املؤمنـون -هللا أن جيعل بيـنكمعسى ا
, واهللا قدير على كـل شـيء, وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم لإلسالم, حمبة بعد البغضاء
م, واهللا غفور لعباده   .رحيم 

  
َهاُكْم اللَُّه َعْن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف ال  يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ال يـَنـْ دِّ

  )8(ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 

ومل , مل يقـــاتلوكم مــن الكفـــار بســبب الـــدين 550عـــن الــذين -أيهـــا املؤمنــون-ال ينهــاكم اهللا 
ــموتعــدلوا فــي, خيرجــوكم مــن ديــاركم أن تكرمــوهم بــاخلري إن اهللا . هم بإحســانكم إلــيهم وبــرِّكم 
  .حيب الذين يعدلون يف أقواهلم وأفعاهلم

  
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإخْ   َهاُكْم اللَُّه َعْن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ َا يـَنـْ َراِجُكْم ِإمنَّ

ُْم فَ    )9(ُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

وعـاونوا الكفـار علـى , إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قـاتلوكم بسـبب الـدين وأخرجـوكم مـن ديـاركم
فأولئك هـم , ومن يتخذهم أنصارًا على املؤمنني وأحبابًا, إخراجكم أن تولوهم بالنصرة واملودة

  .اخلارجون عن حدود اهللا, الظاملون ألنفسهم

  
ِِنَّ فَِإْن يَا أَيـُّ   َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإميَا
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ا ْم مَ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ َوآتُوهُ 
 أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ 

َنُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ    )10( َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه َحيُْكُم بـَيـْ

إذا جــاءكم النســاء املؤمنــات مهــاجرات مــن , يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
ن, دار الكفر إىل دار اإلسالم ن, فاختربوهن؛ لتعلموا صدق إميـا فـإن , اهللا أعلـم حبقيقـة إميـا

ن فـال تـردُّوهن إىل أزواجهـ, علمتموهن مؤمنات حبسب ما يظهـر لكـم مـن العالمـات والبينـات
وال حيــــلُّ للكفــــار أن يتزوجــــوا , فالنســــاء املؤمنــــات ال حيــــلُّ هلــــن أن يتــــزوجن الكفــــار, الكــــافرين
وال إمث علـــيكم أن , وأعطـــوا أزواج الـــاليت أســـلمن مثـــل مـــا أنفقـــوا علـــيهن مـــن املهـــور, املؤمنــات

ــــوا مــــن , وال متســــكوا بنكــــاح أزواجكــــم الكــــافرات. تتزوجــــوهن إذا دفعــــتم هلــــنَّ مهــــورهن واطلب
ـماملشر  وليطلبـوا هـم مـا , كني ما أنفقتم من مهور نسائكم الاليت ارتددن عن اإلسالم وحلقـن 

ذلكـم احلكـم املـذكور يف اآليـة , أنفقوا من مهور نسائهم املسلمات الاليت أسلمن وحلقن بكـم
حكــيم يف أقوالــه , واهللا علــيم ال خيفــى عليــه شــيء. هــو حكــم اهللا حيكــم بــه بيــنكم فــال ختــالفوه

  .وأفعاله

  
ا َوِإْن فَاَتُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم ِإَىل اْلُكفَّاِر فـََعاقـَْبُتْم َفآتُوا الَِّذيَن َذَهَبْت أَْزَواُجُهْم ِمْثَل مَ  

  )11(أَنَفُقوا َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن 

رهن الــيت دفعتموهــا ومل يعطكــم الكفــار مهــو , وإن حلقــت بعــض زوجــاتكم مرتــدات إىل الكفــار
ــؤالء الكفــار أو غــريهم وانتصــرمت علــيهم, هلــن فــأعطوا الــذين ذهبــت أزواجهــم مــن , مث َظِفــرمت 

وخافوا اهللا الـذي أنـتم بـه , املسلمني من الغنائم أو غريها مثل ما أعطوهن من املهور قبل ذلك
  .مؤمنون

  
اِيْعَنَك َعَلى َأْن ال ُيْشرِْكَن بِاللَِّه َشْيئاً َوال َيْسرِْقَن َوال يـَْزِنَني يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـُبَ  

 َمْعُروٍف َوال يـَْقتـُْلَن أَْوالَدُهنَّ َوال يَْأِتَني بِبـُْهَتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوال يـَْعِصيَنَك ِيف 
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  )12(اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ 

يا أيها النيب إذا جاءك النساء املؤمنات باهللا ورسوله يعاهدنك على أال جيعلن مع اهللا شريًكا 
وال يُلحقن , وال يقتلن أوالدهن بعد الوالدة أو قبلها, وال يزنني, وال يسرقن شيًئا, يف عبادته

, فعاهدهن على ذلك,  خيالفنك يف معروف تأمرهن بهوال, بأزواجهن أوالًدا ليسوا منهم
م, إن اهللا غفور لذنوب عباده التائبني. واطلب هلن املغفرة من اهللا   .رحيم 

  
ُكفَّاُر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَـَولَّْوا قـَْومًا َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمْن اآلِخَرِة َكَما يَِئَس الْ  

  )13(ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر 

لكفرهم أصدقاء ; ال تتخذوا الذين غضب اهللا عليهم, يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله
من رمحة اهللا يف , كما يئس الكفار املقبورون, قد يئسوا من ثواب اهللا يف اآلخرة, وأخالء

م ال نصيب, اآلخرة؛ حني شاهدوا حقيقة األمر هلم منها، أو كما  وعلموا علم اليقني أ
  .؛ العتقادهم عدم البعث - أصحاب القبور- يئس الكفار ِمن بـَْعث موتاهم 

  
  

  سورة الصف -61

  
  )1(َوَما ِيف اَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َسبََّح لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ 

و العزيز الذي ال وه, نزَّه اهللا عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السموات وما يف األرض
  .احلكيم يف أقواله وأفعاله, يغاَلب

  
  )2(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلوَن  
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أو تقولون قوال وال تفون , ِملَ َتِعدون وعًدا, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
  .هوهذا إنكار على َمن خيالف فعُله قولَ ! به؟

  
  )3(َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما ال تـَْفَعُلوَن   

  .َعُظم بغًضا عند اهللا أن تقولوا بألسنتكم ما ال تفعلونه

  
  )4(ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصّفاً َكأَنـَُّهْم بُنَياٌن َمْرُصوٌص  

م بنيان مرتاص حمكم ال ينفذ منه العدو إن اهللا حيب الذين يقاتلون ويف . يف سبيله صًفا كأ
اآلية بيان فضل اجلهاد واجملاهدين؛ حملبة اهللا سبحانه لعباده املؤمنني إذا صفُّوا مواجهني 

م يف سبيله, ألعداء اهللا   .يقاتلو

  
ُموَن َأينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين َوَقْد تـَْعلَ  

  )5(اللَُّه قـُُلوبـَُهْم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 

ِملَ تؤذونين بالقول : حني قال نيب اهللا موسى عليه السالم لقومه - أيها الرسول-واذكر لقومك 
وأصرُّوا على , إليكم؟ فلما عدلوا عن احلق مع علمهم بهوأنتم تعلمون أين رسول اهللا , والفعل

م عن قَبول اهلداية؛ عقوبة هلم على زيغهم الذي اختاروه ألنفسهم . ذلك، صرف اهللا قلو
  .واهللا ال يهدي القوم اخلارجني عن الطاعة ومنهاج احلق

  
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل ِإينِّ َرسُ   وُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ

ا َجاَءُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت قَاُلوا َهَذا سِ  ْحٌر ُمِبٌني التـَّْورَاِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد فـََلمَّ
)6(  
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, إين رســـول اهللا إلــــيكم :حـــني قــــال عيســـى ابــــن مـــرمي لقومــــه -أيهــــا الرســـول لقومــــك-واذكـــر 
قًا ملــا جــاء قبلــي مــن التــوراة وهــو , "أمحــد"وشــاهًدا بصــدق رســول يــأيت مــن بعــدي امســه , مصــدِّ

فلما جاءهم حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم , حممد صلى اهللا عليه وسلم، وداعًيا إىل التصديق به
  .هـذا الذي جئتنا به سحر بنيِّ : قالوا, باآليات الواضحات

  
َلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعى ِإَىل اِإلْسالِم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم َوَمْن َأظْ  

  )7(الظَّاِلِمَني 

وهــو , وجعــل لــه شــركاء يف عبادتــه, وال أحــد أشــد ظلًمــا وعــدونًا ممــن اختلــق علــى اهللا الكــذب
واهللا ال يوفِّـــــق الـــــذين ظلمـــــوا . حـــــدهيُـــــدعى إىل الـــــدخول يف اإلســـــالم وإخـــــالص العبـــــادة هللا و 

  .إىل ما فيه فالحهم, أنفسهم بالكفر والشرك

  
  )8(يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن  

 -وهـو القـرآن -وسـلم يريد هؤالء الظاملون أن يبطلوا احلق الذي بُِعَث به حممد صلى اهللا عليـه
  .واهللا مظهر احلق بإمتام دينه ولو كره اجلاحدون املكذِّبون, بأقواهلم الكاذبة

  
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن     )9(ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

, بالقرآن ودين اإلسالم؛ ليعليه علـى كـل األديـان املخالفـة لـهاهللا هو الذي أرسل رسوله حممًدا 
  .ولو كره املشركون ذلك

  
  )10(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  



www.islamguiden.com 

 1211

مــــة الشــــأن هــــل أُرِشــــدكم إىل جتــــارة عظي, يــــا أيهــــا الــــذين صــــدَّقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه
  تنجيكم من عذاب موجع؟

  
ٌر َلُكْم ِإنْ    ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

  )11(تـَْعَلُموَن 

متلكـــون مـــن وجتاهـــدون يف ســـبيل اهللا؛ لنصـــرة دينـــه مبـــا , تـــداومون علـــى إميـــانكم بـــاهللا ورســـوله
, إن كنتم تعلمـون مضـارَّ األشـياء ومنافعهـا, ذلك خري لكم من جتارة الدنيا, األموال واألنفس

  .فامتثلوا ذلك

  
ٍن يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعدْ  

  )13(َوُأْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنَني ) 12(اْلَعِظيُم  َذِلَك اْلَفْوزُ 

ويـدخلكم جنـات جتـري مـن , ما أمركم اهللا به يسرت عليكم ذنوبكم -أيها املؤمنون-إن فعلتم 
ار ذلك هو الفـوز , طعومساكن طاهرة زكية يف جنات إقامة دائمة ال تنق, حتت أشجارها األ
ــا هــي نصــر مــن اهللا يــأتيكم -أيهــا املؤمنــون -ونعمــة أخــرى لكــم. الــذي ال فــوز بعــده , حتبو

واجلنــة , بالنصــر والفــتح يف الــدنيا -أيهــا النــيب-وبشِّــر املـؤمنني . وفـتح عاجــل يــتم علــى أيــديكم
  .يف اآلخرة

  
ا قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ لِْلَحَوارِيَِّني َمْن أَنَصارِي ِإَىل اللَِّه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اللَِّه َكمَ  

الَِّذيَن َآَمُنوا  قَاَل احلََْوارِيُّوَن َحنُْن أَنَصاُر اللَِّه َفَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة َفأَيَّْدنَا
  )14(اِهرِيَن َعَلى َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظَ 

كمــا كــان أصــفياء , كونــوا أنصــارًا لــدين اهللا, يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا اهللا ورســوله وعملــوا بشــرعه
َمن يتوىل مـنكم نصـري وإعـانيت فيمـا يُقـرِّب إىل : عيسى أنصارًا لدين اهللا حني قال هلم عيسى
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فأيـــدنا , طائفـــة وضـــلَّت, فاهتـــدت طائفـــة مـــن بـــين إســـرائيل, حنـــن أنصـــار ديـــن اهللا: اهللا؟ قـــالوا
فأصــبحوا ظــاهرين , ونصــرناهم علــى َمــن عــاداهم ِمــن فــرق النصــارى, الــذين آمنــوا بــاهللا ورســوله

  .عليهم؛ وذلك ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
  

  سورة الجمعة -62

  
  )1(يِم َوَما ِيف اَألْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَْكِ  ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ 

وهــو وحــده املالــك , ينـزِّه اهللا تعــاىل عــن كـل مــا ال يليــق بــه كـلُّ مــا يف الســموات ومـا يف األرض
احلكـيم يف , العزيـز الـذي ال يغالَـب, املنزَّه عـن كـل نقـص, املتصرف فيه بال منازع, لكل شيء

  .تدبريه وصنعه

  
ُهْم يـَتْـ   ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف األُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ

ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا ِِْم َوُهَو اْلَعزِيُز ) 2(َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبٍني  َوآَخرِيَن ِمنـْ
  )3(احلَِْكيُم 

وال كتـــاب عنـــدهم وال أثـــر رســـالة , رؤوناهللا ســـبحانه هـــو الـــذي أرســـل يف العـــرب الـــذين ال يقـــ
ويطهـــرهم مـــن العقائـــد الفاســـدة , يقـــرأ علـــيهم القـــرآن, رســـوال مـــنهم إىل النـــاس مجيًعـــا, لـــديهم

ـم كـانوا مـن قبـل بعثتـه لفـي احنـراف واضـح عـن , ويعلِّمهـم القـرآن والسـنة, واألخالق السيئة إ
واهللا . يئون مـن العـرب ومـن غـريهموسـيج, وأرسله سبحانه إىل قوم آخـرين مل جييئـوا بعـدُ . احلق
  .احلكيم يف أقواله وأفعاله, هو العزيز الغالب على كل شيء -وحده -تعاىل

  
  )4(َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  
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يعطيـه َمـن , فضـل مـن اهللا, يف أمـة العـرب وغـريهم, ذلك البعث للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم
  .ذو اإلحسان والعطاء اجلزيل -وحده -وهو . يشاء من عباده

  
بُوا َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفاراً بِْئَس َمَثُل اْلَقوْ   ِم الَِّذيَن َكذَّ

  )5(ْوَم الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلقَ 

ــا كَشــبه احلمــار الــذي حيمــل كتبًــا ال , َشــَبُه اليهــود الــذين ُكلِّفــوا العمــل بــالتوراة مث مل يعملــوا 
بوا بآيــات اهللا, يــدري مــا فيهــا ــُبَح َمَثــُل القــوم الــذين كــذَّ ــا, قـَ واهللا ال يوفِّــق القــوم , ومل ينتفعــوا 

  .عن طاعتهوخيرجون , الظاملني الذين يتجاوزون حدوده

  
ِإْن ُكنُتْم ُقْل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء لِلَِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَّْوا اْلَمْوَت  

  )6(َصاِدِقَني 

 أنكـم أحبـاء اهللا -كـذبًا  -إن ادَّعيـتم: للـذين متسـكوا بامللـة اليهوديـة احملرَّفـة -أيها الرسول-قل 
  .فتمنَّوا املوت إن كنتم صادقني يف ادِّعائكم حب اهللا لكم, دون غريكم من الناس

  
  )7(َوال يـََتَمنـَّْونَُه أََبداً ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني  

اب اهللا هلـم؛ وخوفًا من عقـ, وال يتمىن هؤالء اليهود املوت أبًدا إيثارًا للحياة الدنيا على اآلخرة
ال خيفــى عليــه مــن ظلمهــم , واهللا علــيم بالظــاملني. بســبب مــا قــدَّموه مــن الكفــر وســوء الفعــال

  .شيء

  
فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة  

  )8(تـَْعَمُلوَن  ُكنُتمْ 
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ربون منه ال مفـرَّ منـه: قل مث ترجعـون , فإنـه آٍت إلـيكم عنـد جمـيء آجـالكم, إن املوت الذي 
  .وسيجازيكم عليها, فيخربكم بأعمالكم, يوم البعث إىل اهللا العامل مبا غاب وما حضر

  
َعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُْمُ  

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن    )9(َخيـْ

, إذا نادى املؤذن للصالة يف يوم اجلمعة, يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
, اء ومجيع ما َيْشَغُلكم عنهاوكذلك الشر , واتركوا البيع, فامضوا إىل مساع اخلطبة وأداء الصالة

إن كنتم تعلمون , ذلك الذي أُمرمت به خري لكم؛ ملا فيه من غفران ذنوبكم ومثوبة اهللا لكم
  .ويف اآلية دليل على وجوب حضور اجلمعة واستماع اخلطبة. مصاحل أنفسكم فافعلوا ذلك

  
ا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم فَِإَذا ُقِضَيْت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِيف اَألْرِض َوابـْتَـُغو  

  )10(تـُْفِلُحوَن 

, واطلبوا من رزق اهللا بسعيكم, فانتشروا يف األرض, وأدَّيتم الصالة, فإذا مسعتم اخلطبة
  .واذكروا اهللا كثريًا يف مجيع أحوالكم؛ لعلكم تفوزون خبريي الدنيا واآلخرة

  
ٌر ِمْن اللَّْهِو َوِمْن التَِّجاَرةِ َوِإَذا رَأَْوا ِجتَ   َها َوتـَرَُكوَك قَاِئماً ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ  ارًَة أَْو َهلْواً انَفضُّوا ِإلَيـْ

ُر الرَّازِِقَني    )11(َواللَُّه َخيـْ

 - أيها النيب-وتركوك , إذا رأى بعض املسلمني جتارة أو شيًئا ِمن هلو الدنيا وزينتها تفرَّقوا إليها
ما عند اهللا من الثواب والنعيم أنفع لكم من : -أيها النيب-قل هلم, قائًما على املنرب ختطب

واستعينوا بطاعته على , فاطلبوا منه, خري َمن رزق وأعطى - وحده -واهللا, اللهو ومن التجارة
  .نيل ما عنده من خريي الدنيا واآلخرة
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  سورة المنافقون -63

  
وَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفقُ 

  )1(اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن 

واهللا , نشهد إنك لرسول اهللا, قالوا بألسنتهم - أيها الرسول- إذا حضر جملسك املنافقون 
م لكواهللا يشه, يعلم إنك لرسول اهللا , د إن املنافقني لكاذبون فيما أظهروه من شهاد
  .وأضمروا الكفر به, وحلفوا عليه بألسنتهم

  
َذِلَك بِأَنـَُّهْم آَمُنوا ) 2(اختََُّذوا أَْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنـَُّهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  

  )3(قـُُلوِِْم فـَُهْم ال يـَْفَقُهوَن  ُمثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى

م اليت أقسموها سرتة ووقاية هلم من املؤاخذة والعذاب ومنعوا , إمنا جعل املنافقون أميا
م آمنوا , ومنعوا الناس عن طريق اهللا املستقيم, أنفسهم م بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك أل إ

م بسبب كفرهمفختم اهللا على قل, مث كفروا يف الباطن, يف الظاهر فهم ال يفهمون ما فيه , و
  .صالحهم

  
َن ُكلَّ َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َحيَْسُبو  

  )4( يـُْؤَفُكوَن َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهْم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهْم اللَُّه َأىنَّ 

م ومناظرهم ; وإن يتحدثوا تسمع حلديثهم , وإذا نظرت إىل هؤالء املنافقني تعجبك هيئا
م من اإلميان, لفصاحة ألسنتهم وعقوهلم من الفهم والعلم النافع  , وهم لفراغ قلو

يظنون كل صوت عال واقًعا عليهم , اليت ال حياة فيها, كاألخشاب امللقاة على احلائط
م؛ لعلمهم حبقيقة حاهلموض م, ولفرط جبنهم, ارًا  هم , والرعب الذي متكَّن من قلو
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أخزاهم اهللا وطردهم , فخذ حذرك منهم, األعداء احلقيقيون شديدو العداوة لك وللمؤمنني
  كيف ينصرفون عن احلق إىل ما هم فيه من النفاق والضالل؟, من رمحته

  
ْستَـْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللَِّه َلوَّْوا ُرُءوَسُهْم َورَأَيـْتَـُهْم َيُصدُّوَن َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا يَ  
)5(  

ــــا بــــدر مــــنكم مــــن ســــيِّئ القــــول وســــفه : وإذا قيــــل هلــــؤالء املنــــافقني أقبلــــوا تــــائبني معتــــذرين عمَّ
أمـالوا رؤوسـهم , وبكميستغفر لكم رسول اهللا ويسأل اهللا لكم املغفـرة والعفـو عـن ذنـ, احلديث

م , وحركوهــا اســتهزاًء واســتكبارًا وهــم مســتكربون عــن , يعرضــون عنــك -أيهــا الرســول-وأبصــر
  .االمتثال ملا طُِلب منهم

  
ْوَم اْلقَ َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم أَْم ملَْ َتْستَـْغِفْر َهلُْم َلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي  

  )6(اْلَفاِسِقَني 

إن اهللا , أم مل تطلب هلـم -أيها الرسول-سواء على هؤالء املنافقني أطلبت هلم املغفرة من اهللا 
م أبـــًدا  إن اهللا ال يوفِّـــق . إلصـــرارهم علـــى الفســـق ورســـوخهم يف الكفـــر; لـــن يصـــفح عـــن ذنـــو

  .اخلارجني عن طاعته, لإلميان القوم الكافرين به

  
 يـَُقوُلوَن ال تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َحىتَّ يـَنـَْفضُّوا َولِلَِّه َخَزاِئُن السََّمَواتِ  ُهْم الَِّذينَ  

  )7(َواَألْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني ال يـَْفَقُهوَن 

ال تنفقـــوا علـــى أصـــحاب رســـول اهللا مـــن ": املدينـــة"هـــؤالء املنـــافقون هـــم الـــذين يقولـــون ألهـــل 
يعطيها , وهللا وحده خزائن السموات واألرض وما فيهما من أرزاق. ين حىت يتفرقوا عنهاملهاجر 

  .ولكن املنافقني ليس لديهم فقه وال ينفعهم ذلك, من يشاء ومينعها عمَّن يشاء
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َها اَألَذلَّ َولِلَِّه اْلعِ   زَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنَني َوَلِكنَّ يـَُقوُلوَن لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنـْ
  )8(اْلُمَناِفِقَني ال يـَْعَلُموَن 

, ليخرجنَّ فريقنـا األعـزُّ منهـا فريـق املـؤمنني األذل" املدينة"لئن ُعْدنا إىل : يقول هؤالء املنافقون
ـــه وســـلم ولكـــن , هموللمـــؤمنني بـــاهللا ورســـوله ال لغـــري , وهللا تعـــاىل العـــزة ولرســـوله صـــلى اهللا علي

  .املنافقني ال يعلمون ذلك؛ لفرط جهلهم

  
لَِئَك يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك َفُأوْ  

  )9(ُهْم اْخلَاِسُروَن 

ْشـَغْلكم أمـوالكم وال أوالدكـم عـن عبـادة ال تَ , يا أيها الذين صـدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا بشـرعه
فأولئـك هـم املغبونـون حظـوظهم مـن كرامـة , ومن تشـَغله أموالـه وأوالده عـن ذلـك, اهللا وطاعته
  .اهللا ورمحته

  
ْرَتِين   ِإَىل َأَجٍل َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ َأَحدَُكْم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوال َأخَّ

  )10(َقرِيٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكْن ِمْن الصَّاِحلَِني 

مبــادرين بــذلك مــن , بــاهللا ورســوله بعــض مــا أعطينــاكم يف طــرق اخلــري -أيهــا املؤمنــون-وأنفقــوا 
وأجَّلـت , ربِّ هـال أمهلتـين: فيقول نادًما, ويرى دالئله وعالماته, قبل أن جييء أحدكم املوت

  .وأكن من الصاحلني األتقياء, فأتصدق من مايل, مويت إىل وقت قصري

  
َر اللَُّه نـَْفساً ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواللَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن     )11(َوَلْن يـَُؤخِّ

ا واهللا سـبحانه خبـري بالـذي تعملونـه , وانقضـى عمرهـا, ولن يؤخر اهللا نفًسا إذا جاء وقت مو
  .وسيجازيكم على ذلك, من خري وشر
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  سورة التغابن -64

  
  )1(َوَما ِيف اَألْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِيف السََّمَواتِ 

لــه ســبحانه التصــرف املطلــق يف  , ينــزِّه اهللا عمــا ال يليــق بــه كــل مــا يف الســموات ومــا يف األرض
  .وهو على كل شيء قدير, سن اجلميلوله الثناء احل, كل شيء

  
  )2(ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري  

وبعضـــكم مصـــدِّق بـــه عامـــل , فبعضـــكم جاحـــد أللوهيتـــه, اهللا هـــو الـــذي أوجـــدكم مـــن العـــدم
ا, شيء منهاوهو سبحانه بصري بأعمالكم ال خيفى عليه , بشرعه   .وسيجازيكم 

  
  )3(َواَألْرَض بِاحلَْقِّ َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َوِإلَْيِه اْلَمِصُري  َخَلَق السََّمَواتِ  

إليـــه املرجـــع يـــوم , وخلقكـــم يف أحســـن صـــورة, خلـــق اهللا الســـموات واألرض باحلكمـــة البالغـــة
  .فيجازي كال بعمله, القيامة

  
  )4(َواَألْرِض َويـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنوَن َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  لسََّمَواتِ يـَْعَلُم َما ِيف ا 

فيمـــا  -أيهـــا النـــاس-ويعلـــم مـــا ختفونـــه , يعلـــم ســـبحانه وتعـــاىل كـــل مـــا يف الســـموات واألرض
  .واهللا عليم مبا تضمره الصدور وما ختفيه النفوس. بينكم وما تظهرونه

  
  )5( يَْأِتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َفَذاقُوا َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َأملَْ  
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ـــم ســـوء , خـــرب الـــذين كفـــروا مـــن األمـــم املاضـــية قـــبلكم -أيهـــا املشـــركون -أمل يـــأتكم إذ حـــلَّ 
  جع؟وهلم يف اآلخرة عذاب أليم مو , عاقبة كفرهم وسوء أفعاهلم يف الدنيا

  
تَـْغَىن اللَُّه َذِلَك بِأَنَُّه َكاَنْت تَْأتِيِهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََقاُلوا أََبَشٌر يـَْهُدونـََنا َفَكَفُروا َوتـََولَّْوا َواسْ  

يٌد    )6(َواللَُّه َغِينٌّ محَِ

م يف الــدنيا ــم كانــت تــأتيهم رســل اهللا, ذلــك الــذي أصــا  ومــا يصــيبهم يف اآلخــرة؛ بســبب أ
أبشــر مثلنــا يرشــدوننا؟ فكفــروا بــاهللا : فقــالوا منكــرين, باآليــات البينــات واملعجــزات الواضــحات

لــه الغــىن التــام , واهللا غــين, واســتغىن اهللا. وأعرضــوا عــن احلــق فلــم يقبلــوه, وجحــدوا رســالة رســله
م, املطلق   .وال يضره ضالهلم شيًئا, محيد يف أقواله وأفعاله وصفاته ال يبايل 

  
َعُثنَّ ُمثَّ لَتـَُنبـَُّؤنَّ ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعلَ  َزَعمَ   َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَتُبـْ ى اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

  )7(َيِسٌري 

م لن ُخيَْرجوا من قبورهم بعد املوت : -أيها الرسـول-قل هلم , ادَّعى الذين كفروا باهللا باطال أ
وذلـــك علـــى اهللا , مث لُتْخبَــــُرنَّ بالـــذي عملـــتم يف الـــدنيا, ُجنَّ مـــن قبـــوركم أحيـــاءبلـــى وريب لُتْخـــرَ 

  .يسري هنيِّ 

  
  )8(َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري  

واهللا مبـا تفعلـون , لـى رسـولهواهتدوا بـالقرآن الـذي أنزلـه ع -أيها املشركون -فآمنوا باهللا ورسوله
  .وهو جمازيكم عليها يوم القيامة, خبري ال خيفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم

  
ُه َسيَِّئاتِِه يـَْوَم َجيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اجلَْْمِع َذِلَك يـَْوُم التـََّغابُِن َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويـَْعَمْل َصاِحلًا ُيَكفِّْر َعنْ  

  )9(َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َويُْدِخْلهُ 
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ذلــك اليــوم الــذي يظهــر فيــه الُغــْنب , اذكــروا يــوم احلشــر الــذي حيشــر اهللا فيــه األولــني واآلخــرين
يــدخلون اجلنــة برمحــة فأهــل اإلميــان : والتفــاوت بــني اخللــق، فيغــنب املؤمنــون الكفــار والفاســقني

, ميــح عنــه ذنوبــه, ومــن يــؤمن بــاهللا ويعمــل بطاعتــه. اهللا، وأهــل الكفــر يــدخلون النــار بعــدل اهللا
ــار ذلــك اخللــود يف اجلنــات , خالــدين فيهــا أبــًدا, ويدخلــه جنــات جتــري مــن حتــت قصــورها األ

  .هو الفوز العظيم الذي ال فوز بعده

  
بُوا بِآ    )10(يَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصُري َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

ــا  بوا بــدالئل ربوبيتــه وبــراهني ألوهيتــه الــيت أرســل  والــذين جحــدوا أن اهللا هــو اإللــه احلــق وكــذَّ
  .وهو جهنم, وساء املرجع الذي صاروا إليه, أولئك أهل النار ماكثني فيها أبًدا, رسله

  
  )11(َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد قـَْلَبُه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َما 

وَمــن يــؤمن بــاهللا يهــد . مــا أصــاب أحــًدا شــيٌء مــن مكــروه َحيُــلُّ بــه إال بــإذن اهللا وقضــائه وقــدره
حســـن األقـــوال واألفعـــال واألحـــوال؛ ألن أصـــل قلبـــه للتســـليم بـــأمره والرضـــا بقضـــائه، ويهـــده أل

  .ال خيفى عليه شيء من ذلك, واهللا بكل شيء عليم. اهلداية للقلب، واجلوارح تبع 

  
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبُني     )12(َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَِإمنَّ

ى عنـه -ناسأيها ال-وأطيعوا اهللا  وأطيعـوا الرسـول صـلى اهللا عليـه , وانقادوا إليه فيما أمر به و
فلـيس علـى رسـولنا ضـرر , فـإن أعرضـتم عـن طاعـة اهللا ورسـوله, فيما بلَّغكم به عن ربه, وسلم

  .وإمنا عليه أن يبلغكم ما أرسل به بالًغا واضح البيان, يف إعراضكم

  
  )13(اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَعَلى  
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  .وعلى اهللا فليعتمد املؤمنون بوحدانيته يف كل أمورهم, اهللا وحده ال معبود حبق سواه

  
 ُحوايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدّوًا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفوا َوَتْصفَ  

  )14(َوتـَْغِفُروا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

إنَّ ِمن أزواجكـم وأوالدكـم أعـداء لكـم يصـدونكم عـن سـبيل , يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله
وإن تتجــــاوزوا عــــن , وال تطيعــــوهم, فكونــــوا مــــنهم علــــى حــــذر, ويثبطــــونكم عــــن طاعتــــه, اهللا

م وتعرضـــوا عنهـــا يغفـــر لكـــم ذنـــوبكم؛ ألنـــه , هللا غفـــور رحـــيمفـــإن ا, وتســـرتوها علـــيهم, ســـيئا
  .سبحانه عظيم الغفران واسع الرمحة

  
َنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم   َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ   )15(ِإمنَّ

واهللا عنــده ثــواب عظــيم ملــن آثــر طاعتــه علــى . مــا أمــوالكم وال أوالدكــم إال بــالء واختبــار لكــم
  .ى حق اهللا يف مالهوأدَّ , طاعة غريه

  
ُأْولَِئَك فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخْريًا ألَنـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَ  

  )16(ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

لى اهللا عليــه وامسعــوا لرســول اهللا صــ, يف تقــوى اهللا جهــدكم وطــاقتكم -أيهــا املؤمنــون -فابــذلوا
وأنفقـــوا ممـــا رزقكـــم اهللا يكـــن خـــريًا , وأطيعـــوا أوامـــره واجتنبـــوا نواهيـــه, وســـلم مســـاع تـــدبُّر وتفكـــر

الفـائزون , فأولئك هـم الظـافرون بكـل خـري, ومن َسِلم من البخل وَمْنِع الفضل من املال. لكم
  .بكل مطلب

  
  )17(َويـَْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َشُكوٌر َحِليٌم  ِإْن تـُْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعْفُه َلُكمْ  
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ويغفـر , يضـاعف اهللا ثـواب مـا أنفقـتم, إن تنفقوا أموالكم يف سبيل اهللا بإخالص وطيب نفس
حلــــيم ال يعجــــل , واهللا شــــكور ألهــــل اإلنفــــاق حبســــن اجلــــزاء علــــى مــــا أنفقــــوا. لكــــم ذنــــوبكم

  .بالعقوبة على َمن عصاه

  
  )18(َهاَدِة اْلَعزِيُز احلَِْكيُم َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشَّ  

ـــه , العزيـــز الـــذي ال يغاَلـــب, وهـــو ســـبحانه العـــامل بكـــل مـــا غـــاب ومـــا حضـــر احلكـــيم يف أقوال
  .وأفعاله

  
  

  سورة الطالق -65

  
َة َواتـَُّقوا ا ِِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ للََّه َربَُّكْم ال ُختْرُِجوُهنَّ يا أيها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتْم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ

وَد اللَِّه ِمْن بـُُيوِِنَّ َوال َخيُْرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحدُ 
  )1(فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه ال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمراً 

ن  -أنــت واملؤمنــون -يــا أيهــا النــيب إذا أردمت -أن تطلِّقــوا نســاءكم فطلقــوهن مســتقبالت لعــد
واحفظــوا العــدة؛ لتعلمــوا وقــت الرجعــة إن  -أي يف طهــر مل يقــع فيــه مجــاع، أو يف َمحْــل ظــاهر

ال خترجــوا املطلقــات مــن البيــوت الــيت يســكنَّ فيهــا إىل , وخــافوا اهللا ربكــم, أردمت أن تراجعــوهن
نأ وال جيـوز هلـن اخلـروج , وهي ثالث حيضات لغري الصغرية واآليسة واحلامـل, ن تنقضي عد

, وتلـك أحكـام اهللا الـيت شـرعها لعبـاده, منها بأنفسهن، إال إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كـالزىن
لعـل : -أيهـا املطلِّـق -ال تدري. وأوردها مورد اهلالك, ومن يتجاوز أحكام اهللا فقد ظلم نفسه

  . حيدث بعد ذلك الطالق أمرًا ال تتوقعه فرتاجعهااهللا
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فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو فَارِقُوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمْنُكْم  
ِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَِّه َذِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَّ 

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمرِِه ) 2(َخمَْرجًا 
  )3(َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً 

ن فراجعــــوهن مــــع حســــن املعاشــــرةفــــإذا قاربــــت املطل ايــــة عــــد أو , واإلنفــــاق علــــيهن, قــــات 
وأشــهدوا علــى الرجعــة أو املفارقــة رجلــني عــدلني , دون املضــارَّة هلــن, فــارقوهن مــع إيفــاء حقهــن

ذلــك الــذي أمــركم اهللا بــه , الشــهادة خالصــة هللا ال لشــيء آخــر -أيهــا الشــهود -وأدُّوا, مــنكم
ـاه , ومن خيـف اهللا فيعمـل مبـا أمـره بـه. اليوم اآلخريوعظ به َمن كان يؤمن باهللا و  وجيتنـب مـا 

وال , وييسِّر له أسباب الرزق مـن حيـث ال خيطـر علـى بالـه, جيعل له خمرًجا من كل ضيق, عنه
, إن اهللا بـالغ أمـره. ومـن يتوكـل علـى اهللا فهـو كافيـه مـا أمهـَّه يف مجيـع أمـوره. يكون يف حسـبانه
وتقــديرًا ال , قــد جعــل اهللا لكــل شــيء أجــال ينتهــي إليــه, مطلــوبوال يعجــزه , ال يفوتــه شــيء

  .جياوزه

  
تـُُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالالَِّئي ملَْ حيَِ   ْضَن َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإْن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ

  )4(َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً  َوأُْوالُت اَألْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ 

إن شــككتم فلــم تــدروا مــا , والنســاء املطلقــات الــاليت انقطــع عــنهنَّ دم احلــيض؛ لكــرب ســنهنَّ 
نَّ ثالثة أشهر ن ثالثـة أشـهر كـذلك, والصغريات الـاليت مل حيضـن, احلكم فيهنَّ؟ فعدَّ . فعـد

ن أن يضعن َمحْلهـن وذوات اَحلْمل من النساء جيعـل لـه , فينفـذ أحكامـه, ومـن َخيَـِف اهللا. عد
  .من أمره يسرًا يف الدنيا واآلخرة

  
  )5(َذِلَك أَْمُر اللَِّه أَنَزَلُه ِإلَْيُكْم َوَمْن يـَتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجراً  
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. ؛ لتعملـوا بـه-أيهـا النـاس -ة أمر اهللا الذي أنزله إليكمذلك الذي ذُِكر من أمر الطالق والعد
وجيــزل لــه الثــواب يف , ميــح عنــه ذنوبــه, وأداء فرائضــه, ومــن َخيَــِف اهللا فيتقــه باجتنــاب معاصــيه

  .ويدخله اجلنة, اآلخرة

  
ِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوالِت َمحٍْل َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَليْ  

َنُكمْ   ِمبَْعُروٍف َفأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بـَيـْ
  )6(َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى 

ن مثل سكناكم على قدر َسَعتكم وطاقتكمأسكنوا املطلقات من نسائكم يف أث وال , ناء عد
ن ضررًا؛ لتضيِّقوا عليهن يف املسكن فأنفقوا , إن كان نساؤكم املطلقات ذوات َمحْل, تلحقوا 

ن حـــىت يضـــعن َمحْلهـــن فوفـــوهن , فـــإن أرضـــعن لكـــم أوالدهـــن مـــنكم بـــأجرة, علـــيهن يف عـــد
وإن مل تتفقـوا علـى إرضـاع , وطيـب نفـسوليأمر بعضكم بعًضا مبا عرف من مساحـة , أجورهن

  .فسُرتضع لألب مرضعة أخرى غري األم املطلقة, األم

  
سًا ِإالَّ َما لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَفْ  

  )7(َد ُعْسٍر ُيْسراً آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بـَعْ 

ـــع اهللا عليـــه علـــى زوجتـــه املطلقـــة وعلـــى ولـــده إذا كـــان الـــزوج ذا َســـَعة يف , لينفـــق الـــزوج ممـــا وسَّ
ال ُيَكلَّف الفقري , فلينفق مما أعطاه اهللا من الرزق, ومن ُضيِّق عليه يف الرزق وهو الفقري, الرزق

  .وغىن سيجعل اهللا بعد ضيق وشدة َسَعة, مثل ما ُيَكلَّف الغين

  
بـَْناَها َعَذابًا نُ   َناَها ِحَسابًا َشِديدًا َوَعذَّ ْكراً وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َربـَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ
  )9(َفَذاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن َعاِقَبُة أَْمرَِها ُخْسراً ) 8(
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م وكفــرهموكثــري مــن القــرى عصــى أهلهــا أمــر اهللا وأمــر رســول فحاســبناهم , ه ومتــاَدوا يف طغيــا
بناهم عــذابًا عظيًمــا منكــرًا, علــى أعمــاهلم يف الــدنيا حســابًا شــديًدا فتجرَّعــوا ســوء عاقبــة , وعــذَّ

  .وكان عاقبة كفرهم هالًكا وخسرانًا ال خسران بعده, عتوهم وكفرهم

  
ا أُوِيل األَْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أَنَزَل اللَُّه ِإلَْيُكْم ِذْكراً َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َعَذابًا َشِديدًا فَاتـَُّقوا اللََّه يَ  
ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَِّه ُمبَـيـَِّناٍت لُِيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمْن ) 10( َرُسوًال يـَتـْ

ْعَمْل َصاِحلًا يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويَـ 
  )11(َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َقْد َأْحَسَن اللَُّه َلُه رِْزقاً 

فخــافوا اهللا , عــذابًا بــالغ الشــدة, وخــالفوا أمــره وأمــر رســله, أعــدَّ اهللا هلــؤالء القــوم الــذين طغَــوا
قــد . ول الراجحــة الــذين صــدَّقوا اهللا ورســله وعملــوا بشــرعهواحــذروا ســخطه يــا أصــحاب العقــ

وينـــبهكم علـــى حظكـــم مـــن اإلميـــان بـــاهللا , ذكـــرًا يـــذكركم بـــه -أيهـــا املؤمنـــون -أنـــزل اهللا إلـــيكم
وهـــذا الـــذكر هـــو الرســـول يقـــرأ علـــيكم آيـــات اهللا موضـــحات لكـــم احلـــق مـــن . والعمـــل بطاعتـــه

لــوا مبــا أمــرهم اهللا بــه وأطــاعوه مــن ظلمــات وعم, الباطــل؛ كــي خيــرج الــذين صــدقوا اهللا ورســوله
يدخلــه جنــات جتــري مــن حتــت , ومــن يــؤمن بــاهللا ويعمــل عمــال صــاحلًا, الكفــر إىل نــور اإلميــان

ار   .قد أحسن اهللا للمؤمن الصاحل رزقه يف اجلنة, ماكثني فيها ابًدا, أشجارها األ

  
نَـُهنَّ لِتَـْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى  اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمْن اَألْرِض   ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اَألْمُر بـَيـْ

  )12(ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً 

وأنـزل األمـر ممـا أوحـاه اهللا , وخلـق سـبًعا مـن األَرضـني, اهللا وحده هو الـذي خلـق سـبع مسـوات
أن اهللا علــى كــل  -أيهــا النــاس -ر بــه خلقــه بــني الســموات واألرض؛ لتعلمــواإىل رســله ومــا يــدبِّ 

فــال خيــرج شــيء عــن علمــه , وأن اهللا قــد أحــاط بكــل شــيء علًمــا, شــيء قــدير ال يعجــزه شــيء
  .وقدرته
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  سورة التحريم -66

  
  )1(أَْزَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَة 

يــا أيهــا النــيب ِملَ متنــع نفســك عــن احلــالل الــذي أحلــه اهللا لــك، تبتغــي إرضــاء زوجاتــك؟ واهللا 
  .رحيم بك, غفور لك

  
  )2(َقْد فـََرَض اللَُّه َلُكْم حتَِلََّة أَْميَاِنُكْم َواللَُّه َمْوالُكْم َوُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم  

إطعــام عشــرة : وهــي, حتليــل أميــانكم بــأداء الكفــارة عنهــا -أيهــا املؤمنــون-ع اهللا لكــم قــد شــر 
م, مســـاكني واهللا ناصـــركم ومتـــويل . فمـــن مل جيـــد فصـــيام ثالثـــة أيـــام, أو حتريـــر رقبـــة, أو كســـو
  .احلكيم يف أقواله وأفعاله, وهو العليم مبا يصلحكم فيشرعه لكم, أموركم

  
ِإَىل بـَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا فـََلمَّا نـَبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف بـَْعَضُه َوَأْعَرَض َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ  

  )3(َعْن بـَْعٍض فـََلمَّا نـَبََّأَها ِبِه قَاَلْت َمْن أَنـَْبَأَك َهَذا قَاَل نـَبََّأِين اْلَعِليُم اْخلَِبُري 

فلما أخربت بـه عائشـة رضـي اهللا , حديثا -رضي اهللا عنها - وإذ أسرَّ النيب إىل زوجته حفصة
وأعـرض عـن إعالمهـا , أعلم حفصة بعض ما أخربت بـه, وأطلعه اهللا على إفشائها سرَّه, عنها

ـذا؟ قـال: قالـت, فلمـا أخربهـا مبـا أفشـت مـن احلـديث, بعضه تكرما أخـربين بـه : َمـن أخـربك 
  .فيةالذي ال ختفى عليه خا, اهللا العليم اخلبري

  
َصاِلُح ِإْن تـَُتوبَا ِإَىل اللَِّه فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيِه فَِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوِجْربِيُل وَ  

  )4(اْلُمْؤِمِنَني َواْلَمالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهٌري 
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وبـة حيـث مالـت قلوبكمـا إىل اهللا فقـد ُوجـد منكمـا مـا يوجـب الت) حفصـة وعائشـة(إن ترجعا 
وإن تتعاونـــا عليـــه مبـــا , مـــن إفشـــاء ســـرِّه, إىل حمبـــة مـــا كرهـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

واملالئكـــة بعـــد نصـــرة اهللا أعـــوان لـــه , وجربيـــل وصـــاحل املـــؤمنني, فـــإن اهللا وليـــه وناصـــره, يســـوءه
  .ونصراء على َمن يؤذيه ويعاديه

  
ْن يـُْبِدَلُه أَْزَواجًا َخْريًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ أَ  

  )5(َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكاراً 

أن يزوِّجـــــه بـــــدال مـــــنكن زوجـــــات خاضـــــعات هللا  -أيتهـــــا الزوجـــــات -عســـــى ربُّـــــه إن طلقكـــــنَّ 
كثــريات , راجعــات إىل مــا حيبــه اهللا ِمــن طاعتــه, مؤمنــات بــاهللا ورســوله، مطيعــات هللا, بالطاعــة
  .ومنهن األبكار, منهنَّ الثيِّبات, صائمات, العبادة له

  
َها َمالِئَكٌة   ِغالٌظ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ

  )6(َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  ِشَداٌد ال يـَْعُصوَن اللَّهَ 

احفظوا أنفسكم بفعل مـا أمـركم اهللا بـه وتـرك , يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه
اكم عنه يقوم , واحفظوا أهليكم مبا حتفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس واحلجارة, ما 

معلــى تعــذيب أهلهــا مالئكــة أقويــاء ق وينفــذون مــا , ال خيــالفون اهللا يف أمــره, ســاة يف معــامال
  .يؤمرون به

  
َا ُجتَْزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن     )7(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َكَفُروا ال تـَْعَتِذُروا اْليَـْوَم ِإمنَّ

عـاذير ال تلتمسـوا امل: ويقال للذين جحدوا أن اهللا هو اإللـه احلـق وكفـروا بـه عنـد إدخـاهلم النـار
  .يف هذا اليوم؛ إمنا تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه يف الدنيا
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 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحًا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ  
َم ال ُخيْزِي اللَُّه النَِّيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر يـَوْ 

ِِْم يـَُقوُلوَن َربـََّنا أَمتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ  َشْيٍء َقِديٌر َيْسَعى بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوبَِأْميَا
)8(  

ارجعـوا عـن ذنـوبكم إىل طاعـة اهللا رجوعـا ال , شـرعهيا أيها الـذين صـدَّقوا اهللا ورسـوله وعملـوا ب
وأن يـدخلكم جنـات جتـري مـن , عسى ربكم أن ميحو عنكم سيئات أعمـالكم, معصية بعده

ار م, يوم ال خيزي اهللا النيب والـذين آمنـوا معـه, حتت قصورها األ م, وال يعـذ , بـل يُعلـي شـأ
م تـدي إىل , م لنـا نورنـا حـىت جنـوز الصـراطربنـا أمتـ: يقولـون, نور هؤالء يسري أمامهم وبأميـا و

  .إنك على كل شيء قدير, واعف عنَّا وجتاوز عن ذنوبنا واسرتها علينا, اجلنة

  
  )9( يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  

وجاهـــد الـــذين أبطنـــوا , وقـــاتلهم بالســـيف, يب جاهـــد الـــذين أظهـــروا الكفـــر وأعلنـــوهيـــا أيهـــا النـــ
واســتعمل مــع الفــريقني الشــدة واخلشــونة , الكفــر وأخفــوه باحلجــة وإقامــة احلــدود وشــعائر الــدين

ــــُبح ذلــــك املرجــــع الــــذي , ومســــكنهم الــــذي يصــــريون إليــــه يف اآلخــــرة جهــــنم, يف جهادمهــــا وقـَ
  .يرجعون إليه

  
ُه َمَثًال لِلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرأََة نُوٍح َوِاْمَرأََة ُلوٍط َكانـََتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاحلَِْنيِ َضَرَب اللَّ  

اِخِلَني  ُهَما ِمْن اللَِّه َشْيئاً َوِقيَل اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّ   )10(َفَخانـََتاُمهَا فـََلْم يـُْغِنَيا َعنـْ

م هلـم -لكفرة ضرب اهللا مثال حلال ا م مـنهم ومعاشـر وأن ذلـك , يف خمالطتهم املسلمني وقـر
ـــنفعهم لكفـــرهم بـــاهللا حيـــث كانتـــا يف : وزوجـــة نـــيب اهللا لـــوط, حبـــال زوجـــة نـــيب اهللا نـــوح -ال ي

, فقـد كانتـا كـافرتني, فوقعـت منهمـا اخليانـة هلمـا يف الـدين, عصمة عبَدين من عبادنـا صـاحلني
ادخال النار مـع : وقيل للزوجتني, وجتيهما من عذاب اهللا شيًئافلم يدفع هذان الرسوالن عن ز 
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ال يفيــد , والصــاحلني, ويف ضــرب هــذا املثــل دليــل علــى أن القــرب مــن األنبيــاء. الــداخلني فيهــا
  .شيئا مع العمل السيِّئ

  
ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة َوَجنِِّين ِمْن  َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال لِلَِّذيَن آَمُنوا ِاْمَرأََة ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبنِ  

  )11(ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَجنِِّين ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

ــم ال , وعملــوا بشــرعه, وعبــدوه وحــده, الــذين صــدَّقوا اهللا -وضــرب اهللا مــثال حلــال املــؤمنني وأ
اليت كانت يف عصمة أشد الكافرين  حبال زوجة فرعون -تضرهم خمالطة الكافرين يف معاملتهم

وأنقــذين مــن ســلطان , رب ابْــِن يل دارًا عنــدك يف اجلنــة: حــني قالــت, وهــي مؤمنــة بــاهللا, بــاهللا
وأنقـــذين مـــن القـــوم التـــابعني لـــه يف الظلـــم , وممـــا يصـــدر عنـــه مـــن أعمـــال الشـــر, فرعـــون وفتنتـــه

م, والضالل   .ومن عذا

  
َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربـَِّها وَُكتُِبِه  َوَمْرَميَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن الَِّيت  

  )12(وََكاَنْت ِمْن اْلَقانِِتَني 

فــأمر , وصــانته عــن الــزىن, وضــرب اهللا مــثال للــذين آمنــوا مــرمي بنــت عمــران الــيت حفظــت فرجهــا
ــــنفخ يف جيــــب ــــه الســــالم أن ي , فوصــــلت النفخــــة إىل رمحهــــا, قميصــــها اهللا تعــــاىل جربيــــل علي

ـا, فحملت بعيسى عليه السالم , وعملـت بشـرائعه الـيت شـرعها لعبـاده, وصدَّقت بكلمـات ر
  .وكانت من املطيعني له, وكتبه املنزلة على رسله

  
  
 
  
  

  :اجلزء التاسع والعشرون 
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  سورة الملك -67

  
  )1(لِّ َشْيٍء َقِديٌر تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى كُ 

ما, تكاثر خري اهللا وبرُّه على مجيع خلقه نافـذ فيهمـا , الذي بيده ُملك الدنيا واآلخرة وسـلطا
ويســـتفاد مـــن اآليـــة ثبـــوت صـــفة اليـــد هللا ســـبحانه . وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدير, أمـــره وقضـــاؤه

  .وتعاىل على ما يليق جبالله

  
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لِ     )2(َيبـْ

أيكـم خـٌري عمـال وأخلصـه؟ وهـو العزيـز : -أيهـا النـاس -الذي خلـق املـوت واحليـاة؛ ليختـربكم 
وزجـر , ويف اآليـة ترغيـب يف فعـل الطاعـات. الغفور ملن تاب من عباده, الذي ال يعجزه شيء
  .عن اقرتاف املعاصي

  
الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجْع اْلَبَصَر َهْل تـََرى  

  )3(ِمْن ُفطُوٍر 

 -أيهـا النـاظر -ما ترى يف خلـق الـرمحن, بعضها فوق بعض, الذي خلق سبع مسوات متناسقة
  هل ترى فيها ِمن شقوق أو صدوع؟: سماءفأعد النظر إىل ال, من اختالف وال تباين

  
  )4(ُمثَّ اْرِجْع اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسٌري  

وهــو متعــب  , يرجــع إليــك البصــر ذلــيال صــاغرًا عــن أن يــرى نقًصــا, مث أعــد النظــر مــرة بعــد مــرة
  .كليل
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نْـ     ) 5(َيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوماً لِلشََّياِطِني َوَأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاَب السَِّعِري َوَلَقْد َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

وجعلناهـــا شـــهًبا حمرقـــة , ولقـــد زيَّنـــا الســـماء القريبـــة الـــيت تراهـــا العيـــون بنجـــوم عظيمـــة مضـــيئة
  .قاسون حرهاوأعتدنا هلم يف اآلخرة عذاب النار املوقدة ي, ملسرتقي السمع من الشياطني

  
ْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصُري    )6(َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ

  .وساء املرجع هلم جهنم, وللكافرين خبالقهم عذاب جهنم

  
ُعوا َهلَا َشِهيقاً َوِهَي تـَُفوُر     )7(ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ

  .وهي تغلي غليانًا شديًدا, ديًدا منكرًاإذا طُرح هؤالء الكافرون يف جهنم مسعوا هلا صوتًا ش

  
  )8(َتَكاُد َمتَيـَُّز ِمْن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتـَُها َأَملْ يَْأِتُكْم َنِذيٌر  

كلمـا طُـرح فيهـا مجاعــة مـن النـاس ســأهلم , تكـاد جهـنم تتمـزق ِمــن شـدة غضـبها علـى الكفــار
أمل يأتكم يف الدنيا رسول حيذركم هذا العذاب الـذي أنـتم : سبيل التوبيخ املوكلون بأمرها على

  فيه؟

  
بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضالٍل كَ     )9(ِبٍري قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ

بناه, وحـذَّرنا بلى قد جاءنا رسول ِمـن عنـد اهللا: أجابوهم قائلني وقلنـا فيمـا جـاء بـه مـن , فكـذَّ
إال يف ذهــاب بعيــد  -أيهــا الرســل -مــا أنــتم , مــا نــزَّل اهللا علــى أحــد مــن البشــر شــيًئا: اآليــات
  .عن احلق
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  )10(َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصَحاِب السَِّعِري  

مــا كنــا يف , أو نفكــر فيمــا نُــْدعى إليــه, ع َمــن يطلــب احلــقلــو كنــا نســمع مســا : وقــالوا معرتفــني
  .عداد أهل النار

  
  )11(فَاْعتَـَرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقاً َألْصَحاِب السَِّعِري  

  .فبعًدا ألهل النار عن رمحة اهللا, فاعرتفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار

  
  )12(ْم بِاْلَغْيِب َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌري ِإنَّ الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَّهُ  

م وخيشـون العـذاب , وال يعصونه وهم غائبون عـن أعـني النـاس, فيعبدونه, إن الذين خيافون ر
م, يف اآلخرة قبل معاينته   .وثواب عظيم وهو اجلنة, هلم عفو من اهللا عن ذنو

  
  )13(نَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَْو اْجَهُروا ِبِه إِ  

إنـــه , فهمـــا عنـــد اهللا ســـواء, يف أي أمـــر مـــن أمـــوركم أو أعلنـــوه -أيهـــا النـــاس -وأخفـــوا قـــولكم
  فكيف ختفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟, سبحانه عليم مبضمرات الصدور

  
  )14(َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري  

م، وهــــو الــــذي َخَلقهــــم وأتقــــن َخْلَقُهــــْم وأحســــنه؟ وهــــو  أال يعلــــم ربُّ  العــــاملني َخْلقــــه وشــــؤو
م وبأعماهلم, اللطيف بعباده   .اخلبري 
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  )15(ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر  

فامشـــوا يف نواحيهـــا , كـــم األرض ســـهلة ممهـــدة تســـتقرون عليهـــااهللا وحـــده هـــو الـــذي جعـــل ل
وإليه وحده البعـث مـن قبـوركم للحسـاب , وكلوا من رزق اهللا الذي خيرجه لكم منها, وجوانبها
وفيهــا داللــة علــى أن اهللا هــو اإللــه احلــق , ويف اآليــة إميــاء إىل طلــب الــرزق واملكاســب. واجلــزاء

  .والتحذير من الركون إىل الدنيا, ذكري بنعمهوالت, وحده ال شريك له، وعلى قدرته

  
أَْم أَِمنُتْم َمْن ِيف السََّماِء ) 16(أَأَِمنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن َخيِْسَف ِبُكْم اَألْرَض فَِإَذا ِهَي َمتُوُر  

  )17(َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر 

ـــا كفـــار  -هـــل أمنـــتم فـــإذا هـــي , اهللا الـــذي فـــوق الســـماء أن خيســـف بكـــم األرض -"مكـــة"ي
لكــوا؟ هــل أمنــتم اهللا الــذي فــوق الســماء أن يرســل علــيكم رحيــا تــرمجكم  تضــطرب بكــم حــىت 

كيــف حتــذيري لكــم إذا عــاينتم العــذاب؟ وال   -أيهــا الكــافرون -فســتعلمون, باحلجــارة الصــغرية
  .كما يليق جبالله سبحانه, و هللا تعاىلويف اآلية إثبات العل. ينفعكم العلم حني ذلك

  
  )18(َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكِري  

فكيـف كـان إنكـاري , كقوم نوح وعاد ومثود رسلهم" مكة"ولقد كذَّب الذين كانوا قبل كفار 
م وإهالكهم؟, عليهم م من نعمة بإنزال العذاب    وتغيريي ما 

  
ٌري  يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْمحَُن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبصِ أَوَملَْ  
أَمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد َلُكْم يَنُصرُُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْمحَِن ِإْن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِيف ُغُروٍر ) 19(
  )21(ْن َهَذا الَِّذي يـَْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك رِْزَقُه َبْل جلَُّوا ِيف ُعتـُوٍّ َونـُُفوٍر أَمَّ ) 20(

ـا يف اهلـواء, ومل ينظروا إىل الطري فوقهم, أَغَفل هؤالء الكافرون , باسـطات أجنحتهـا عنـد طريا
ــا أحيانًــا؟ مــا حيفظهــا مــن الوقــوع عنــد ذلــك إال الــرمحن ه بكــل شــيء إنــ. ويضــممنها إىل ُجنو
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 -أيهـا الكـافرون -بل َمن هذا الذي هو يف زعمكم. بصري ال يُرى يف خلقه نقص وال تفاوت
إن أراد بكــم ســوًءا؟ مـا الكــافرون يف زعمهــم هــذا إال يف , حـزب لكــم ينصــركم مــن غـري الــرمحن

بــل َمــن هــذا الــرازق املزعــوم الــذي يــرزقكم إن أمســك اهللا رزقــه . خــداع وضــالل مــن الشــيطان
م وضالهلم يف معاندة واستكبار ونفور عن احلقومنعه  , عنكم؟ بل استمر الكافرون يف طغيا

  .وال يتبعونه, ال يسمعون له

  
  )22(أََفَمْن َميِْشي ُمِكّباً َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى أَمَّْن َميِْشي َسِويّاً َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  

أشــد اســتقامة علــى , وال كيــف يــذهبأفمــن ميشــي منكًَّســا علــى وجهــه ال يــدري أيــن يســلك 
ا علـى طريـق واضـح ال اعوجـاج فيـه؟ , الطريق وأهدى

ً
أم َمن ميشي مستويًا منتصب القمة سـامل

  .وهذا مثل ضربه اهللا للكافر واملؤمن

  
ُقْل ) 23(َن ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُرو  

  )24(ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم ِيف اَألْرِض َوِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

, وجعـل لكـم السـمع لتسـمعوا بـه, اهللا هـو الـذي أوجـدكم مـن العـدم: -أيهـا الرسـول-قل هلم 
ا ا, واألبصار لتبصروا  ما تؤدون شكر هذه الـنعم  -أيها الكافرون -قليال, والقلوب لتعقلوا 

ا عليكملربكم الذي  وإليـه وحـده , اهللا هو الذي خلقكم ونشـركم يف األرض: قل هلم. أنعم 
  .ُجتمعون بعد هذا التفرق للحساب واجلزاء

  
َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبٌني ) 25(َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني   َا اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه َوِإمنَّ ُقْل ِإمنَّ
)26(  
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إن  , مــىت يتحقــق هــذا الوعــد باحلشــر يــا حممــد؟ أخربونــا بزمانــه أيهــا املؤمنــون: ول الكــافرونويقــ
إن العلـم بوقـت قيـام السـاعة اخـتصَّ : هلـؤالء -أيهـا الرسـول-قـل , كنتم صادقني فيما تـدَّعون

  .بيانوأبنيِّ لكم ما أمرين اهللا ببيانه غاية ال, وإمنا أنا نذير لكم أخوِّفكم عاقبة كفركم, اهللا به

  
  )27(فـََلمَّا رَأَْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكنُتْم ِبِه َتدَُّعوَن  

فلما رأى الكفار عذاب اهللا قريًبا منهم وعاينوه، ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل 
  .هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله يف الدنيا: توبيًخا هلم

  
  )28(ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأْهَلَكِين اللَُّه َوَمْن َمِعي أَْو َرِمحََنا َفَمْن جيُُِري اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  

أخربوين إن أماتين اهللا وَمن معي من املؤمنني كما : هلؤالء الكافرين - أيها الرسول- قل 
ابه، فَمن هذا الذي حيميكم، ومينعكم من تتمنون، أو رمحنا فأخَّر آجالنا، وعافانا ِمن عذ

  عذاب أليم موجع؟

  
ْلَنا َفَستَـْعَلُموَن َمْن ُهَو ِيف َضالٍل ُمِبٍني     )29(ُقْل ُهَو الرَّْمحَُن آَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه تـَوَكَّ

قنا به وعملنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا يف كل أمورنا، : قل اهللا هو الرمحن صدَّ
أيُّ الفريقني منا ومنكم يف بـُْعٍد واضح عن : إذا نزل العذاب -أيها الكافرون - مونفستعل

  صراط اهللا املستقيم؟

  
  )30(ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوراً َفَمْن يَْأتِيُكْم ِمبَاٍء َمِعٍني  

منه ذاهًبا يف  أخربوين إن صار ماؤكم الذي تشربون: هلؤالء املشركني - أيها الرسول- قل 
األرض ال تصلون إليه بوسيلة، فَمن غري اهللا جييئكم مباء جاٍر على وجه األرض ظاهر 
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  للعيون؟

  
  

  سورة القلم -68

  
َر َممُْنوٍن ) 2(َما أَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك ِمبَْجُنوٍن ) 1(ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن  ) 3(َوِإنَّ َلَك َألْجراً َغيـْ

  )4(َعلى ُخُلٍق َعِظيٍم َوِإنََّك لَ 

  . سبق الكالم على احلروف املقطعة يف أول سورة البقرة) ن ( 

ما . أقسم اهللا بالقلم الذي يكتب به املالئكة والناس، ومبا يكتبون من اخلري والنفع والعلوم
بسبب نعمة اهللا عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل، وال سفيه الرأي،  - أيها الرسول-أنت 
لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لَثوابًا عظيًما غري منقوص وال مقطوع، وإن 

لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم األخالق؛  -أيها الرسول- وإنك 
  .فقد كان امتثال القرآن سجية له يأمتر بأمره، وينتهي عما ينهى عنه

  
  )6(أَيِّيُكْم اْلَمْفُتوُن بِ ) 5(َفَستُْبِصُر َويـُْبِصُروَن  

  فعن قريب سرتى أيها الرسول، ويرى الكافرون يف أيكم الفتنة واجلنون؟

  
  )7(ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن  

أعلم بالتقي هو أعلم بالشقي املنحرف عن دين اهللا وطريق اهلدى، وهو  -سبحانه - إن ربك
  .املهتدي إىل دين احلق
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ِبَني     )8(َفال ُتِطْع اْلُمَكذِّ

  .من خمالفة املكذبني وال تطعهم -أيها الرسول-فاثبت على ما أنت عليه 

  
  )9(َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنوَن  

  .متنَّوا وأحبوا لو تالينهم، وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيلينون لك

  
) 12(َمنَّاٍع لِْلَخْريِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم ) 11(َمهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميٍم ) 10(ُكلَّ َحالٍَّف َمِهٍني   َوال ُتِطعْ  

ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري ) 14(َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِنَني ) 13(ُعُتلٍّ بـَْعَد َذِلَك َزنِيٍم 
  ) 15(اَألوَِّلَني 

كلَّ إنساٍن كثري احللف كذاب حقري، مغتاب للناس، ميشي بينهم   - ها الرسولأي-وال تطع 
بالنميمة، وينقل حديث بعضهم إىل بعض على وجه اإلفساد بينهم، خبيل باملال ضنني به 
عن احلق، شديد املنع للخري، متجاوز حدَّه يف العدوان على الناس وتناول احملرمات، كثري 

ومن أجل أنه كان صاحب مال . لئيم، منسوب لغري أبيه اآلثام، شديد يف كفره، فاحش
ا، وقال هذا أباطيل : وبنني طغى وتكرب عن احلق، فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذَّب 

م وهذه اآليات وإن نزلت يف بعض املشركني كالوليد بن املغرية، إال أن فيها . األولني وخرافا
ذ   .ه الصفات الذميمةحتذيرًا للمسلم من موافقة من اتصف 

  
  )16(َسَنِسُمُه َعَلى اْخلُْرطُوِم 

ا أمام الناس; سنجعل على أنفه عالمة الزمة ال تفارقه عقوبة له   .ليكون مفتضًحا 

  
وَن َوال َيْسَتثـْنُ ) 17(ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا َأْصَحاَب اْجلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني  
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)18(  

باجلوع والقحط، كما اختربنا أصحاب احلديقة حني حلفوا فيما " مكة"إنا اختربنا أهل 
فال َيْطَعم منها غريهم من املساكني , ليقطُعنَّ مثار حديقتهم مبكِّرين يف الصباح, بينهم
  .إن شاء اهللا: ومل يقولوا, وحنوهم

  
َها طَاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم نَا    )20(َفَأْصَبَحْت َكالصَِّرِمي ) 19(ِئُموَن َفطَاَف َعَليـْ

  .فأصبحت حمرتقة سوداء كالليل املظلم, فأنزل اهللا عليها نارًا أحرقتها ليال وهم نائمون

  
  )22(َأْن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكنُتْم َصارِِمَني ) 21(فـَتَـَناَدوا ُمْصِبِحَني  

مبكرين إىل زرعكم، إن كنتم مصرِّين على  أن اذهبوا: فنادى بعضهم بعًضا وقت الصباح
  .قطع الثمار

  
  )24(َأْن ال َيْدُخَلنـََّها اْليَـْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكٌني ) 23(فَانطََلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن  

بأن ال متكِّنوا اليوم أحدا من املساكني : فاندفعوا مسرعني، وهم يتسارُّون باحلديث فيما بينهم
  .ممن دخول حديقتك

  
  )25(َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد قَاِدرِيَن  

, وساروا يف أول النهار إىل حديقتهم على قصدهم السيِّئ يف منع املساكني من مثار احلديقة
  .وهم يف غاية القدرة على تنفيذه يف زعمهم
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أَْوَسطُُهْم َأملَْ أَُقْل َلُكْم َلْوال  َقالَ ) 27(َبْل َحنُْن َحمُْروُموَن ) 26(فـََلمَّا رَأَْوَها قَاُلوا ِإنَّا َلَضالُّوَن  
َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتالَوُموَن ) 29(قَاُلوا ُسْبَحاَن َربـَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمَني ) 28(ُتَسبُِّحوَن 

َها ِإنَّا ِإَىل َربـَِّنا رَاِغُبوَن َعَسى َربـَُّنا َأْن يـُْبِدلََنا َخريْ ) 31(قَاُلوا يَا َويـَْلَنا ِإنَّا ُكنَّا طَاِغَني ) 30( اً ِمنـْ
  )33(َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن ) 32(

ا هي , لقد أخطأنا الطريق إليها: وقالوا, فلما رأوا حديقتهم حمرتقة أنكروها فلما عرفوا أ
قال . بب عزمنا على البخل ومنع املساكنيبس; بل حنن حمرومون خريها: جنتهم، قالوا

: إن شاء اهللا؟ قالوا بعد أن عادوا إىل رشدهم: أمل أقل لكم هال تستثنون وتقولون: أعدهلم
بل حنن كنا الظاملني ألنفسنا برتك االستثناء وقصدنا , تنزَّه اهللا ربنا عن الظلم فيما أصابنا

خر على تركهم االستثناء وعلى قصدهم يلوم كل منهم اآل, فأقبل بعضهم على بعض. السيِّئ
يا ويلنا إنَّا كنا متجاوزين احلد يف منعنا الفقراء وخمالفة أمر اهللا، عسى ربنا أن : قالوا, السيِّئ

راجون , إنا إىل ربنا وحده راغبون. بسبب توبتنا واعرتافنا خبطيئتنا; يعطينا أفضل من حديقتنا
لذي عاقبنا به أهل احلديقة يكون عقابنا يف الدنيا مثل ذلك العقاب ا. طالبون اخلري, العفو

وَلعذاب اآلخرة , وخبل مبا آتاه اهللا من النعم فلم يؤدِّ حق اهللا فيها, لكل َمن خالف أمر اهللا
  .لو كانوا يعلمون النزجروا عن كل سبب يوجب العقاب, أعظم وأشد ِمن عذاب الدنيا

  
ْم َجنَّ     )34(اِت النَِّعيِم ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني ِعْنَد َرِِّ

اهم عنه م يف اآلخرة , إن الذين اتقوا عقاب اهللا بفعل ما أمرهم به وتـَْرك ما  هلم عند ر
  .جنات فيها النعيم املقيم

  
  )36(َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن ) 35(أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاْلُمْجرِِمَني  

ن؟ ما لكم كيف حكمتم هذا احلكم اجلائر، فساويتم أفنجعل اخلاضعني هللا بالطاعة كالكافري
  بينهم يف الثواب؟
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  )38(ِإنَّ َلُكْم ِفيِه َلَما يـََتَخيـَُّروَن ) 37(أَْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسوَن  

فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ , أم لكم كتاب منزل من السماء جتدون فيه املطيع كالعاصي
  .ليس لكم ذلك, ًذا ما تشتهونإن لكم يف هذا الكتاب إ

  
َنا بَاِلَغٌة ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َحتُْكُموَن     )39(أَْم َلُكْم أَْميَاٌن َعَليـْ

  أم لكم عهود ومواثيق علينا يف أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟

  
  )41(اُء فـَْلَيْأتُوا ِبُشرََكائِِهْم ِإْن َكانُوا َصاِدِقَني أَْم َهلُْم ُشرَكَ ) 40(َسْلُهم أَيـُُّهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم  

أيهم بذلك احلكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم هلم : - أيها الرسول- سل املشركني 
ا إن كانوا صادقني يف  آهلة تكُفل هلم ما يقولون ، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا 

  دعواهم؟

  
  )42(َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َفال َيْسَتِطيُعوَن  يـَْوَم ُيْكَشُف َعنْ  

ويأيت اهللا تعاىل لفصل القضاء بني اخلالئق، فيكشف , يوم القيامة يشتد األمر ويصعب هوله
, يكشف ربنا عن ساقه: "قال صلى اهللا عليه وسلم, عن ساقه الكرمية اليت ال يشبهها شيء

, فيذهب ليسجد, َمن كان يسجد يف الدنيا؛ رياء ومسعةويبقى , فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة
  .رواه البخاري ومسلم" فيعود ظهره طبًقا واحًدا

  
  )43(َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن  

ا، تغشاهم ذلة شديدة ِمن  وقد كانوا يف الدنيا , عذاب اهللامنكسرة أبصارهم ال يرفعو
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  .تعظًُّما واستكبارًا; وهم أصحَّاء قادرون عليها فال يسجدون, يُْدَعون إىل الصالة هللا وعبادته

  
ََذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُموَن   َوأُْمِلي َهلُْم ِإنَّ  ) 44(َفَذْرِين َوَمْن ُيَكذُِّب ِ

  )45(ٌني َكْيِدي َمتِ 

ذا القرآن -أيها الرسول-فذرين  سنمدهم , فإن عليَّ جزاءهم واالنتقام منهم, وَمن يكذِّب 
وأُمهلهم , باألموال واألوالد والنعم؛ استدراًجا هلم من حيث ال يشعرون أنه سبب إلهالكهم

  .إن كيدي بأهل الكفر قويٌّ شديد. ليزدادوا إمثًا; وأُطيل أعمارهم

  
  )47(أَْم ِعْنَدُهْم اْلَغْيُب فـَُهْم َيْكتُُبوَن ) 46(ْم َأْجراً فـَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلوَن أَْم َتْسَأهلُُ  

هؤالء املشركني أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم ِمن غرامة ذلك  - أيها الرسول-أم تسأل 
ه ألنفسهم ِمن فهم يكتبون عنه ما حيكمون ب, مكلَّفون ِمحْال ثقيال؟ بل أعندهم علم الغيب
م أفضل منزلة عند اهللا ِمن أهل اإلميان به؟   أ

  
َلْوال َأْن َتَدارََكُه ) 48(فَاْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك َوال َتُكْن َكَصاِحِب اْحلُوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُوٌم  

  )50(َربُُّه َفَجَعَلُه ِمْن الصَّاِحلَِني فَاْجَتَباُه ) 49(نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه لَنُِبَذ بِاْلَعرَاِء َوُهَو َمْذُموٌم 

, ومن ذلك إمهاهلم وتأخري نصرتك عليهم, ملا حكم به ربك وقضاه -أيها الرسول-فاصرب 
, يف غضبه وعدم صربه على قومه -عليه السالم- وهو يونس , وال تكن كصاحب احلوت

تداركه نعمة ِمن ربه لوال أن , وهو مملوء غمًّا طالًبا تعجيل العذاب هلم, حني نادى ربه
, وهو آٍت مبا يالم عليه, بتوفيقه للتوبة وقَبوهلا َلطُرِح ِمن بطن احلوت باألرض الفضاء املهلكة

م وأعماهلم وأقواهلم, فاصطفاه ربه لرسالته   .فجعله من الصاحلني الذين صلحت نيا

  
ُعوا الذِّْكَر َويـَُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِهْم     )51(َلمَّا مسَِ
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بالعني؛ لبغضهم إياك، لوال  -أيها الرسول- وإن يكاد الكفار حني مسعوا القرآن ليصيبونك 
  .إنه جملنون -حسب أهوائهم-: وقاية اهللا ومحايته لك، ويقولون

  
  )52(َوَما ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمَني  

  .لقرآن إال موعظة وتذكري للعاملني من اإلنس واجلنوما ا

  
  

  سورة الحاقة -69

  
  )3(َوَما أَْدرَاَك َما اْحلَاقَُّة ) 2(َما اْحلَاقَُّة ) 1(اْحلَاقَُّة 

ما القيامة الواقعة حقًّا يف صفتها وحاهلا؟ , القيامة الواقعة حقًّا اليت يتحقق فيها الوعد والوعيد
ا؟, وَعرَّفك حقيقة القيامة - رسولأيها ال-وأي شيء أدراك    وَصوَّر لك هوهلا وشد

  
َبْت َمثُوُد َوَعاٌد بِاْلَقارَِعِة      )4(َكذَّ

  .وعاد، وهم قوم هود بالقيامة اليت تقرع القلوب بأهواهلا, كذَّبت مثود، وهم قوم صاحل

  
َسخََّرَها َعَلْيِهْم ) 6(ُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة َوأَمَّا َعاٌد َفُأْهلِ ) 5(َفَأمَّا َمثُوُد َفُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيِة  

فـََهْل ) 7(َسْبَع لََياٍل َوَمثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسومًا فـَتَـَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة 
  )8(تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقَيٍة 

افأما مثود فأهلكوا بالصيحة العظيمة ا وأمَّا عاد فُأهِلكوا بريح , ليت جاوزت احلد يف شد
, ال تـَْفُرت وال تنقطع, سلَّطها اهللا عليهم سبع ليال ومثانية أيام متتابعة, باردة شديدة اهلبوب
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م أصول خنل َخرِبة متآكلة األجواف فهل ترى . فرتى القوم يف تلك الليايل واأليام موتى كأ
  ون هالك؟هلؤالء القوم ِمن نفس باقية د

  
َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت بِاْخلَاِطَئِة   ْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة رَابَِيًة ) 9(َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قـَبـْ فـََعَصْوا َرُسوَل َرِِّ
)10(  

وأهــل قــرى قــوم لــوط الــذين , وَمــن ســبقه مــن األمــم الــيت كفــرت برســلها, وجــاء الطاغيــة فرعــون
م ديارهم بسبب الفع فعصت كل أمة منهم , لة املنكرة من الكفر والشرك والفواحشانقلبت 
م الذي أرسله إليهم   .فأخذهم اهللا أخذة بالغة يف الشدة, رسول ر

  
  )12(لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَـَها أُُذٌن َواِعَيٌة ) 11(ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماُء َمحَْلَناُكْم ِيف اْجلَارِيَِة  

محلنـا أصـولكم مـع نـوح يف السـفينة , حـىت عـال وارتفـع فـوق كـل شـيء, ا جاوز املاء حـدَّهإنَّا مل
, الــيت جتــري يف املــاء؛ لنجعــل الواقعــة الــيت كــان فيهــا جنــاة املــؤمنني وإغــراق الكــافرين عــربة وعظــة

ا أن حتفظ   .وتعقل عن اهللا ما مسعت, وحتفظها كل أذن ِمن شأ

  
ًة َواِحَدًة ) 13(ْفَخٌة َواِحَدٌة فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نَـ   َتا دَكَّ َلْت اَألْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ ) 14(َومحُِ

َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجائَِها ) 16(َوانَشقَّْت السََّماُء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة ) 15(فـَيَـْوَمِئٍذ َوقـََعْت اْلَواِقَعُة 
  )18(يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة ) 17(َمِئٍذ َمثَانَِيٌة َوَحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَوْ 

َلك يف 
َ
, وهي النفخة األوىل الـيت يكـون عنـدها هـالك العـامل, نفخة واحدة" القرن"فإذا نفخ امل

ـــرتا ففـــي ذلـــك احلـــني قامـــت . وُدقَّتـــا دقـــة واحـــدة, ورُفعـــت األرض واجلبـــال عـــن أماكنهـــا فُكسِّ
, ال متاُســــك فيهــــا وال صــــالبة, فهــــي يومئــــذ ضــــعيفة مســــرتخية, وانصــــدعت الســــماء, امــــةالقي

وحيمـــل عـــرش ربـــك فـــوقهم يـــوم القيامـــة مثانيـــة مـــن املالئكـــة , واملالئكـــة علـــى جوانبهـــا وأطرافهـــا
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ال خيفى عليه شـيء , للحساب واجلزاء -أيها الناس -يف ذلك اليوم تُعرضون على اهللا. العظام
  .من أسراركم

  
ِإينِّ ظََننُت َأينِّ ُمالٍق ِحَسابَِيْه ) 19(مَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤْم اقْـَرُءوا ِكَتابَِيْه َفأَ  
ُكُلوا َواْشَربُوا ) 23(ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة ) 22(ِيف َجنٍَّة َعالَِيٍة ) 21(فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ) 20(

  )24(َلْفُتْم ِيف األَيَّاِم اْخلَالَِيِة َهِنيئاً ِمبَا َأسْ 

إين أيقنــت , خــذوا اقــرؤوا كتــايب: فيقـول ابتهاًجــا وســرورًا, فأمَّـا مــن أُعطــي كتــاب أعمالــه بيمينــه
فهـو , فأعـددت لـه العـدة مـن اإلميـان والعمـل الصـاحل, يف الدنيا بأين سألقى جزائي يوم القيامة

مثارهـا قريبـة يتناوهلـا القـائم والقاعـد , كـان والـدرجاتيف جنة مرتفعـة امل, يف عيشة هنيئة مرضية
سـاملني مـن كـل مكـروه؛ , كلـوا أكـال واشـربوا شـربًا بعيـًدا عـن كـل أذى: يقـال هلـم. واملضطجع

  .بسبب ما قدَّمتم من األعمال الصاحلة يف أيام الدنيا املاضية

  
) 26(وَملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْه ) 25(َتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْه َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فـَيَـُقوُل يَا لَيْ  

  )29(َهَلَك َعينِّ ُسْلطَانَِيْه ) 28(َما َأْغَىن َعينِّ َمالَِيْه ) 27(يَا لَْيتَـَها َكاَنْت اْلَقاِضَيَة 

ومل أعلـم , يا ليتـين مل أُعـط كتـايب: فيقول نادًما متحسرًا, َوأمَّا من أعطي كتاب أعماله بشماله
ما نفعين , ومل أُبعث بعدها, ما جزائي؟ يا ليت املوتة اليت متُّها يف الدنيا كانت القاطعة ألمري

ا, ذهبت عين حجيت, مايل الذي مجعته يف الدنيا   .ومل يـَُعْد يل حجة أحتج 

  
ُعوَن ِذرَاعًا فَاْسُلُكوُه ُمثَّ ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرعُ ) 31(ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوُه ) 30(ُخُذوُه فـَُغلُّوُه   َها َسبـْ
  )34(َوال َحيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِني ) 33(ِإنَُّه َكاَن ال يـُْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعِظيِم ) 32(

مث أدخلـــوه , فـــامجعوا يديـــه إىل عنقـــه بـــاألغالل, خـــذوا هـــذا اجملـــرم األثـــيم: يقـــال خلزنـــة جهـــنم
حديد طوهلا سبعون ذراًعا فأدخلوه فيها؛ إنه كـان ال  مث يف سلسلة من, اجلحيم ليقاسي حرها
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ديـه, يصدِّق بأن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له وال حيـث النـاس يف الـدنيا , وال يعمل 
  .على إطعام أهل احلاجة من املساكني وغريهم

  
يٌم   ال يَْأُكُلُه ِإالَّ اْخلَاِطُئوَن ) 36(ٍني َوال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسلِ ) 35(فـََلْيَس َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا محَِ
)37(  

وليس له طعام إال ِمن صديد أهل , فليس هلذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب
  .ال يأكله إال املذنبون املصرُّون على الكفر باهللا, النار

  
َوَما ُهَو ) 40(ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي ِإنَّ ) 39(َوَما ال تـُْبِصُروَن ) 38(َفال أُْقِسُم ِمبَا تـُْبِصُروَن  

تَنزِيٌل ِمْن َربِّ ) 42(َوال ِبَقْوِل َكاِهٍن قَِليًال َما َتذَكَُّروَن ) 41(ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِليًال َما تـُْؤِمُنوَن 
  )43(اْلَعاَلِمَني 

, َكالم اهللاإن القرآن لَ , وما ال تبصرون مما غاب عنكم, فال أقسم مبا تبصرون من املرئيات
وليس , قليال ما تؤمنون, وليس بقول شاعر كما تزعمون, يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل

ولكنه كالم رب , قليال ما يكون منكم تذكُّر وتأمُّل للفرق بينهما, بسجع كسجع الكهان
  .العاملني الذي أنزله على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
َنا   ُمثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتَني ) 45(َألَخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمِني ) 44(بـَْعَض اَألقَاِويِل َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
  )48(َوِإنَُّه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتَِّقَني ) 47(َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن ) 46(

, مث لقطعنا منه نياط قلبه, منيالنتقمنا وأخذنا منه بالي, ولو ادَّعى حممد علينا شيًئا مل نقله
إن هذا القرآن لعظة للمتقني الذين ميتثلون أوامر . فال يقدر أحد منكم أن حيجز عنه عقابنا

  .اهللا وجيتنبون نواهيه
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ِبَني   اْلَيِقِني َوِإنَُّه حلََقُّ ) 50(َوِإنَُّه حلََْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ) 49(َوِإنَّا لَنَـْعَلُم َأنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ
  )52(َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم ) 51(

ذا القرآن مع وضوح آياته وإن التكذيب به لندامة عظيمة , إنا لَنعلم أنَّ ِمنكم َمن يكذِّب 
م ويرون نعيم املؤمنني به وإنه حلق ثابت ويقني ال شك , على الكافرين به حني يرون عذا

  .واذكره بامسه العظيم, ال يليق جباللهفنزِّه اهللا سبحانه عما . فيه

  
  

  سورة المعارج -70

  
تـَْعرُُج ) 3(ِمْن اللَِّه ِذي اْلَمَعارِِج ) 2(لِْلَكاِفريَن لَْيَس َلُه َداِفٌع ) 1(َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع 

  )4(َنٍة اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف سَ 

م يوم القيامة ال , دعا داع من املشركني على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم وهو واقع 
تصعد املالئكة وجربيل إليه تعاىل يف يوم , ليس له مانع مينعه من اهللا ذي العلو واجلالل, حمالة

  .وهو على املؤمن مثل صالة مكتوبة, كان مقداره مخسني ألف سنة من سين الدنيا

  
يًال     )5(فَاْصِربْ َصْرباً مجَِ

وال شكوى , صربًا ال جزع فيه, على استهزائهم واستعجاهلم العذاب -أيها الرسول- فاصرب 
  .منه لغري اهللا

  
  )7(َونـََراُه َقرِيباً ) 6(ِإنـَُّهْم يـََرْونَُه بَِعيداً  

  . حمالةوحنن نراه واقًعا قريًبا ال, إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غري واقع
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  )9(َوَتُكوُن اْجلَِباُل َكاْلِعْهِن ) 8(يـَْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل  

وتكون اجلبال كالصوف املصبوغ املنفوش الذي , يوم تكون السماء سائلة مثل ُحثالة الزيت
  .َذَرْته الريح

  
يماً   يٌم محَِ   )10(َوال َيْسَأُل محَِ

  .كل واحٍد منهما مشغول بنفسه  وال يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ ألن

  
) 12(َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه ) 11(يـَُبصَُّرونـَُهْم يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيِه  

يعاً ُمثَّ يُنِجيِه ) 13(َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤويِه    )14(َوَمْن ِيف اَألْرِض مجَِ

م م ويعرفو يتمـىن الكـافر لـو يفـدي نفسـه مـن عـذاب .  يستطيع أحـد أن ينفـع أحـًداوال, يرو
وجبميـع َمـن يف , وزوجه وأخيه، وعشريته اليت تضمه وينتمي إليها يف القرابـة, يوم القيامة بأبنائه

  .مث ينجو من عذاب اهللا, األرض ِمَن البشر وغريهم

  
  )18(َوَمجََع َفَأْوَعى ) 17(ْدُعوا َمْن أَْدبـََر َوتـََوىلَّ تَ ) 16(نـَزَّاَعًة لِلشََّوى ) 15(َكالَّ ِإنـََّها َلَظى   

ــا جهــنم تتلظــى نارهــا وتلتهــب, مــن االفتــداء -أيهــا الكــافر -لــيس األمــر كمــا تتمنــاه تنــزع , إ
وتــرك , تنـادي َمــن أعــرض عـن احلــق يف الــدنيا, بشـدة حرهــا جلــدة الـرأس وســائر أطــراف البــدن

  .ومل يؤدِّ حق اهللا فيه, ضعه يف خزائنهفو , ومجع املال, طاعة اهللا ورسوله

  
ُر َمُنوعًا ) 20(ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعًا ) 19(ِإنَّ اِإلنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا   ُه اْخلَيـْ ) 21(َوِإَذا َمسَّ

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم َوالَِّذيَن ِيف أَْمَواهلِِ ) 23(الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالِِْم َداِئُموَن ) 22(ِإالَّ اْلُمَصلَِّني 
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يِن ) 25(لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ) 24( ُقوَن بِيَـْوِم الدِّ َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب ) 26(َوالَِّذيَن ُيَصدِّ
ْم ُمْشِفُقوَن  ُر َمْأُموٍن ) 27(َرِِّ ْم َغيـْ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ) 28(ِإنَّ َعَذاَب َرِِّ

ُر َمُلوِمَني إِ ) 29(   )30(الَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

إذا أصــــابه املكــــروه والعســــر فهــــو كثــــري اجلــــزع , إن اإلنســــان ُجِبــــَل علــــى اجلــــزع وشــــدة احلــــرص
واألســــى، وإذا أصــــابه اخلــــري واليســــر فهــــو كثــــري املنــــع واإلمســــاك، إال املقيمــــني للصــــالة الــــذين 

افظون علـى أدائهـا يف مجيـع األوقـات، وال َيْشـَغلهم عنهـا شـاغل، والـذين يف أمـواهلم نصـيب حي
وملـــن يتعفـــف عـــن ســـؤاهلا، والـــذين , معـــنيَّ فرضـــه اهللا علـــيهم، وهـــو الزكـــاة ملـــن يســـأهلم املعونـــة

والذين هم خائفون من عـذاب , يؤمنون بيوم احلساب واجلزاء فيستعدون له باألعمال الصاحلة
م ال ينبغي أن يأمنـه أحـدإ. اهللا والـذين هـم حـافظون لفـروجهم عـن كـل مـا حـرَّم . ن عذاب ر

م غري مؤاخذين, إال على أزواجهم وإمائهم, اهللا عليهم   .فإ

  
ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن ) 31(َفَمْن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَعاُدوَن   َوالَِّذيَن ُهْم َألَمانَا
ِِْم قَاِئُموَن ) 32( أُْولَِئَك ) 34(َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالِِْم ُحيَاِفظُوَن ) 33(َوالَِّذيَن ُهْم ِبَشَهاَدا

  )35(ِيف َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن 

فمـــن طلـــب لقضـــاء شـــهوته غـــري الزوجـــات واململوكـــات، فأولئـــك هـــم املتجـــاوزون احلـــالل إىل 
وحـافظون لعهـودهم مـع اهللا تعـاىل , وأمانـات العبـاد, هللاوالـذين هـم حـافظون ألمانـات ا. احلرام

م بـاحلق دون تغيــري أو كتمــان، والــذين حيــافظون علــى أداء , ومـع العبــاد والــذين يــؤدُّون شــهادا
ـا أولئـك املتصـفون بتلـك األوصـاف اجلليلـة مسـتقرُّون يف . الصالة وال خيلُّون بشيء من واجبا
  .ع التكرميجنات النعيم، مكرمون فيها بكل أنوا 

  
أََيْطَمُع ُكلُّ ) 37(َعْن اْلَيِمِني َوَعْن الشَِّماِل ِعزِيَن ) 36(َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَـَلَك ُمْهِطِعَني  

ُهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيٍم    )39(َكالَّ ِإنَّا َخَلْقَناُهْم ِممَّا يـَْعَلُموَن ) 38(اْمرٍِئ ِمنـْ
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مسرعني، وقد مدُّوا أعنـاقهم  -أيها الرسول-لكفرة إىل أن يسريوا حنوك فأيُّ دافع دفع هؤالء ا
ــا متعــددة ومجاعــات  إليــك مقبلــني بأبصــارهم عليــك، يتجمعــون عــن ميينــك وعــن مشالــك حلًق
متفرقــة يتحــدثون ويتعجبــون؟ أيطمــع كــل واحــد مــن هــؤالء الكفــار أن يدخلــه اهللا جنــة النعــيم 

م ا أبــًدا الــدائم؟ لــيس األمــر كمــا يطمعــون، فــإ إنَّــا خلقنــاهم ممــا يعلمــون ِمــن مــاء . ال يــدخلو
  مهني كغريهم، فلم يؤمنوا، فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

  
ُهْم َوَما َحنُْن ) 40(َفال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرِب ِإنَّا َلَقاِدُروَن   َل َخْريًا ِمنـْ َعَلى َأْن نـَُبدِّ

  )41(ِمبَْسُبوِقَني 

ا م قوًما , فال أقسم برب مشارق الشمس والكواكب ومغار إنا لقادرون على أن نستبدل 
  .أفضل منهم وأطوع هللا، وما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده

  
ُجوَن ِمْن اَألْجَداِث يـَْوَم َخيْرُ ) 42(َفَذْرُهْم َخيُوُضوا َويـَْلَعُبوا َحىتَّ ُيالُقوا يـَْوَمُهْم الَِّذي يُوَعُدوَن  

َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اْليَـْوُم الَِّذي َكانُوا ) 43(ِسرَاعاً َكأَنـَُّهْم ِإَىل ُنُصٍب يُوِفُضوَن 
  )44(يُوَعُدوَن 

فاتركهم خيوضوا يف باطلهم، ويلعبوا يف دنياهم حىت يالقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه 
كما كانوا يف الدنيا يذهبون إىل آهلتهم اليت , ب، يوم خيرجون من القبور مسرعنيبالعذا

يهرولون ويسرعون، ذليلة أبصارهم منكسرة إىل األرض، , اختلقوها للعبادة ِمن دون اهللا
وكانوا به يهزؤون , ذلك هو اليوم الذي وعدوا به يف الدنيا, تغشاهم احلقارة واملهانة

  .وُيَكذِّبون
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  رة نوحسو  -71

  
قَاَل يَا قـَْوِم ِإينِّ ) 1(ِإنَّا أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه َأْن أَنِذْر قـَْوَمَك ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتِيَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

رُْكْم ِإَىل  يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ ) 3(َأْن اْعُبُدوا اللََّه َواتـَُّقوُه َوَأِطيُعوِن ) 2(َلُكْم َنِذيٌر ُمِبٌني  َويـَُؤخِّ
ُر َلْو ُكنُتْم تـَْعَلُموَن    )4(َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجاَء ال يـَُؤخَّ

يا : قال نوح. حذِّر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع: وقلنا له, إنا بعثنا نوحا إىل قومه
وإين رسول اهللا إليكم فاعبدوه  ,قومي إين نذير لكم بنيِّ اإلنذار من عذاب اهللا إن عصيتموه

اكم عنه, وأطيعوين فيما آمركم به, وخافوا عقابه, وحده فإن أطعتموين واستجبتم يل , وأ
إن , يصفح اهللا عن ذنوبكم ويغفر لكم، وُميدد يف أعماركم إىل وقت مقدر يف علم اهللا تعاىل

  .اإلميان والطاعةلو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إىل , املوت إذا جاء ال يؤخر أبًدا

  
َوِإينِّ ُكلََّما ) 6(فـََلْم يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَارًا ) 5(قَاَل َربِّ ِإينِّ َدَعْوُت قـَْوِمي لَْيًال َونـََهارًا  

ِِْم َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواسْ  َتْكبَـُروا اْسِتْكَباراً َدَعْوتـُُهْم لِتَـْغِفَر َهلُْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذا
فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا ) 9(ُمثَّ ِإينِّ َأْعَلنُت َهلُْم َوَأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسرَارًا ) 8(ُمثَّ ِإينِّ َدَعْوتـُُهْم ِجَهارًا ) 7(

  )10(َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً 

فلم يزدهم دعائي , هاررب إين دعوت قومي إىل اإلميان بك وطاعتك يف الليل والن: قال نوح
م إىل اإلميان بك؛ ليكون سبًبا يف , هلم إىل اإلميان إال هربًا وإعراًضا عنه وإين كلما دعو

م م , غفرانك ذنو م؛  , كي ال يسمعوا دعوة احلق; وضعوا أصابعهم يف آذا وتغطَّوا بثيا
مث إين , ارًا شديًداواستكربوا عن قَبول اإلميان استكب, وأقاموا على كفرهم, كي ال يروين

م إىل اإلميان ظاهرًا علًنا يف غري خفاء مث إين أعلنت هلم الدعوة بصوت مرتفع يف , دعو
ا بصوت خفيٍّ يف حال أخرى, حال , سلوا ربكم غفران ذنوبكم: فقلت لقومي, وأسررت 

  .إنه تعاىل كان غفارًا ملن تاب من عباده ورجع إليه, وتوبوا إليه من كفركم
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َوُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم ) 11(ِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا يـُرْ  
َأملَْ تـََرْوا َكْيَف ) 14(َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا ) 13(َما َلُكْم ال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا ) 12(أَنـَْهارًا 

  )16(َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجاً ) 15(َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقاً  َخَلَق اللَّهُ 

وجيعـــْل , ويكثـــْر أمـــوالكم وأوالدكـــم, إن تتوبـــوا وتســـتغفروا يـُْنـــزِِل اهللا علـــيكم املطـــر غزيـــرًا متتابًعـــا
َعمـــــون بثمارهـــــا ومجاهلـــــا ـــــار الـــــيت, لكـــــم حـــــدائق تـَنـْ تســـــقون منهـــــا زرعكـــــم  وجيعـــــل لكـــــم األ

وقـــد خلقكــــم يف أطــــوار , ال ختــــافون عظمـــة اهللا وســــلطانه -أيهـــا القــــوم-مــــالكم . ومواشـــيكم
نطفـــة مث علقـــة مث مضـــغة مث عظاًمـــا وحلًمـــا؟ أمل تنظـــروا كيـــف خلـــق اهللا ســـبع مســـوات : متدرجـــة

وجعــل الشــمس مصــباًحا , وجعــل القمــر يف هــذه الســموات نــورًا, متطابقــة بعضــها فــوق بعــض
  ا يستضيء به أهل األرض؟مضيئً 

  
َواللَُّه َجَعَل ) 18(ُمثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُخيْرُِجُكْم ِإْخرَاجًا ) 17(َواللَُّه أَنـَْبَتُكْم ِمْن اَألْرِض نـََباتًا  

َها ُسُبًال ِفَجاجاً ) 19(َلُكْم اَألْرَض ِبَساطاً    )20(لَِتْسُلُكوا ِمنـْ

وخيـرجكم يـوم البعـث ,  يعيـدكم يف األرض بعـد املـوتمث, واهللا أنشأ أصلكم من األرض إنشاء
  .واهللا جعل لكم األرض ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقًا واسعة. إخراًجا حمقًقا

  
َوَمَكُروا َمْكراً  ) 21(قَاَل نُوٌح َربِّ ِإنـَُّهْم َعَصْوِين َواتـَّبَـُعوا َمْن ملَْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَسارًا  
) 23(َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسَواعًا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا ) 22(بَّارًا كُ 

ِممَّا َخِطيَئاِِْم أُْغرُِقوا َفأُْدِخُلوا نَارًا فـََلْم ) 24(َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َوال َتزِْد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َضالًال 
  )25(ُدوا َهلُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاراً جيَِ 

واتبــع الضــعفاء مــنهم الرؤســاء الضــالني , ربِّ إن قــومي بــالغوا يف عصــياين وتكــذييب: قــال نــوح
ومكر رؤساء الضالل , الذين مل تزدهم أمواهلم وأوالدهم إال ضالال يف الدنيا وعقابًا يف اآلخرة

, ال ترتكـوا عبـادة آهلـتكم إىل عبـادة اهللا وحـده: وقـالوا هلـم, بتابعيهم من الضـعفاء مكـرًا عظيًمـا
ــــدعو إليهــــا نــــوح وهــــذه أمســــاء  -وال ترتكــــوا َودًّا وال ُســــواًعا وال يغــــوث ويعــــوق وَنْســــرا , الــــيت ي
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ا مـــن دون اهللا ملـــا مـــاتوا أوحـــى , وكانـــت أمســـاء رجـــال صـــاحلني, أصـــنامهم الـــيت كـــانوا يعبـــدو
علـــى الطاعـــة إذا  -بـــزعمهم -لينشـــطوا; التماثيـــل والصـــورالشـــيطان إىل قـــومهم أن يقيمـــوا هلـــم 

وســـوس هلـــم الشـــيطان بـــأن , وَخَلفهـــم غـــريهم, فلمـــا ذهـــب هـــؤالء القـــوم وطـــال األمـــد, رأوهـــا
ا, أسالفهم كانوا يعبدون التماثيل والصور , وهذه هي احلكمة من حترمي التماثيـل, ويتوسلون 

ـــا تصـــري مـــع; وحتـــرمي بنـــاء القبـــاب علـــى القبـــور وقـــد أضـــلَّ . تطـــاول الـــزمن معبـــودة للجهـــال أل
عليــه -مث قــال نــوح . هــؤالء املتبوعــون كثــريًا مــن النــاس مبــا زيَّنــوا هلــم مــن طــرق الَغوايــة والضــالل

. هـــؤالء الظـــاملني ألنفســـهم بـــالكفر والعنـــاد إال بـُْعـــدا عـــن احلـــق -يـــا ربنـــا -وال تـــزد: -الســـالم
م وإصـرارهم علـى الكفـر والطغيـان أُ  وأُدخلـوا عقـب اإلغـراق نـارًا , غرقـوا بالطوفـانفبسبب ذنو

  .أو يدفع عنهم عذاب اهللا, فلم جيدوا من دون اهللا َمن ينصرهم, عظيمة اللهب واإلحراق

  
ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك ) 26(َوقَاَل نُوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمْن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا  

َربِّ اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بـَْيِيت ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِنَني ) 27(ُدوا ِإالَّ فَاِجرًا َكفَّارًا َوال يَلِ 
  )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوال َتزِْد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََباراً 

حًدا حيًّا على ربِّ ال ترتك من الكافرين بك أ: بعد يأسه من فهمه -عليه السالم-وقال نوح 
إنــك إن تــرتكهم دون إهــالك ُيضــلوا عبــادك الــذين قــد آمنــوا بــك عــن . األرض يــدور ويتحــرك

م وأرحـامهم إال مائـل عـن احلـق شـديد الكفـر بـك والعصـيان , طريق احلق وال يأت من أصـال
فرين وال تزد الكا, وللمؤمنني واملؤمنات بك, ربِّ اغفر يل ولوالديَّ وملن دخل بييت مؤمًنا. لك

  .إال هالًكا وخسرانًا يف الدنيا واآلخرة

  
  

  سورة الجن -72

  
ْعَنا قـُْرآنًا َعَجبًا  يـَْهِدي ِإَىل الرُّْشِد ) 1(ُقْل أُوِحَي ِإَيلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمْن اجلِْنِّ فـََقاُلوا ِإنَّا مسَِ
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  )2(َفآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشرَِك ِبَربـَِّنا َأَحداً 

أوحـــى اهللا إيلَّ أنَّ مجاعـــة مـــن اجلـــن قـــد اســـتمعوا لـــتالويت للقـــرآن، فلمـــا : -الرســـولأيهـــا -قـــل 
, إنــا مسعنــا قرآنًــا بــديًعا يف بالغتــه وفصــاحته وحكمــه وأحكامــه وأخبــاره: مسعــوه قــالوا لقــومهم

ذا القرآن وعملنا به قنا  ولن نشرك بربنا الذي خلقنـا أحـًدا يف , يدعو إىل احلق واهلدى، فصدَّ
  .عبادته

  
  )3(َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربـَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوال َوَلداً  

  .ما اختذ زوجة وال ولًدا, وأنه تعاَلْت عظمة ربنا وجالله

  
  )4(َوأَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططاً  

ن احلــق والصــواب، ِمــن كــان يقــول علــى اهللا تعــاىل قــوال بعيــًدا عــ  -وهــو إبلــيس -وأن ســفيهنا
  .دعوى الصاحبة والولد

  
  )5(َوأَنَّا ظَنَـنَّا َأْن َلْن تـَُقوَل اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى اللَِّه َكِذباً  

وأنَّا َحِسْبنا أن أحًدا لن يكذب على اهللا تعاىل، ال من اإلنس وال من اجلن يف نسـبة الصـاحبة 
  .والولد إليه

  
  )6(اِإلنِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمْن اجلِْنِّ فـَزَاُدوُهْم َرَهقاً  َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمنْ  

م , وأنــه كــان رجــال مــن اإلنــس يســتجريون برجــال مــن اجلــن فــزاد رجــاُل اجلــنِّ اإلنــَس باســتعاذ
مــن , الــيت نعاهــا اهللا علــى أهــل اجلاهليــة, وهــذه االســتعاذة بغــري اهللا. ــم خوفًــا وإرهابًــا ورعبًــا
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ويف اآليـة حتـذير شـديد مـن اللجـوء . الذي ال يغفره اهللا إال بالتوبـة النصـوح منـهالشرك األكرب، 
  .إىل السحرة واملشعوذين وأشباههم

  
  )7(َوأَنـَُّهْم ظَنُّوا َكَما ظََننُتْم َأْن َلْن يـَبـَْعَث اللَُّه َأَحداً  

بعــد  أن اهللا تعــاىل لــن يبعــث أحــًدا -يــا معشــر اجلــن -وأن كفــار اإلنــس حســبوا كمــا حســبتم
  .املوت

  
  )8(َوأَنَّا َلَمْسَنا السََّماَء فـََوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرساً َشِديداً َوُشُهباً  

فوجــدناها ُملئــت باملالئكــة , طلبنــا بلــوغ الســماء؛ الســتماع كــالم أهلهــا -معشــر اجلــن -وأنـَّـا
ا ا َمن يقرتب منها, الكثريين الذين حيرسو   .وبالشهب احملرقة اليت يُرمى 

  
َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمْع اآلَن جيَِْد َلُه ِشَهاباً َرَصداً     )9(َوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ

فمـن حيـاول اآلن اسـرتاق , لنسـتمع إىل أخبارهـا; وأنا كنـا قبـل ذلـك نتخـذ مـن السـماء مواضـع
بطــــال مــــزاعم الســــحرة ويف هــــاتني اآليتــــني إ. ُحيرقــــه ويهلكــــه, الســــمع جيــــد لــــه شــــهابًا باملرصــــاد

م وافرتائهم, واملشعوذين   .الذين يدَّعون علم الغيب، ويغررون بضعفة العقول؛ بكذ

  
  )10(َوأَنَّا ال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف اَألْرِض أَْم أَرَاَد ِِْم َربـُُّهْم َرَشداً  

م خريًا وهدى؟أشرًا أراد اهللا أن ينزله بأهل األر : ال نعلم -وأننا معشر اجلن   ض، أم أراد 

  
  )11(َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِحلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك ُكنَّا َطرَاِئَق ِقَدداً  
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  .كنا فرقًا ومذاهب خمتلفة, وأنا منا األبرار املتقون، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق

  
  )12(نـُْعِجَزُه َهَرباً  َوأَنَّا ظَنَـنَّا َأْن َلْن نُعِجَز اللََّه ِيف اَألْرِض َوَلنْ  

, فلــن نفوتــه إذا أراد بنــا أمــرًا أينمــا كنــا, وأنــا أيقنــا أن اهللا قــادر علينــا، وأننــا يف قبضــته وســلطانه
  .ولن نستطيع أن نـُْفِلت ِمن عقابه هربًا إىل السماء، إن أراد بنا سوًءا

  
ْعَنا اْهلَُدى آَمنَّا ِبِه َفَمْن يـُْؤِمْن بِ     )13(َربِِّه َفال َخيَاُف َخبْساً َوال َرَهقاً َوأَنَّا َلمَّا مسَِ

وأقررنــا أنــه حــق ِمــن عنــد اهللا، فمــن يــؤمن بربــه، فإنــه ال خيشــى , وإنــا ملــا مسعنــا القــرآن آمنَّــا بــه
  .نقصانًا من حسناته، وال ظلًما يلحقه بزيادة يف سيئاته

  
َوأَمَّا اْلَقاِسطُوَن ) 14(ْسَلَم َفُأْولَِئَك َحتَرَّْوا َرَشدًا َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسطُوَن َفَمْن أَ  

  )15(َفَكانُوا جلََِهنََّم َحطَباً 

ومنــا اجلــائرون الظــاملون الــذين حــادوا عــن طريــق احلــق، فمــن , وأنــا منــا اخلاضــعون هللا بالطاعــة
يف اختيـاره واجتهـدوا , فأؤلئـك الـذين قصـدوا طريـق احلـق والصـواب, أسلم وخضـع هللا بالطاعـة

  .وأما اجلائرون عن طريق اإلسالم فكانوا َوقوًدا جلهنم, فهداهم اهللا إليه

  
َناُهْم َماًء َغَدقًا   لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ِذْكِر ) 16(َوأَلَّْو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َألْسَقيـْ

  )17(َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذاباً َصَعداً 

لو سار الكفار من اإلنس واجلن على طريقة اإلسالم، ومل حييـدوا عنهـا ألنزلنـا علـيهم مـاًء  وأنه 
ـــدنيا؛ لنختـــربهم ـــعنا علـــيهم الـــرزق يف ال كيـــف يشـــكرون نعـــم اهللا علـــيهم؟ ومـــن : كثـــريًا، ولوسَّ

  .والعمل به يدخله عذابًا شديًدا شاقًّا, يُعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره
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  )18(َمَساِجَد لِلَِّه َفال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً َوَأنَّ الْ  

فـال تعبـدوا فيهـا غـريه، وأخلصـوا لـه الـدعاء والعبـادة فيهـا؛ فـإن , وأن املساجد لعبادة اهللا وحده
دون مـن سـواه، ويف هـذا وجـوب تنزيـه املسـاجد مـن  , املساجد مل تـُْنبَ إال لُيعَبَد اهللاُ وحده فيها

  .ومتابعة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم, ص هللاكل ما يشوب اإلخال

  
  )19(َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبداً  

, يعبـد ربـه، كـاد اجلـن يكونـون عليـه مجاعـات مرتاكمـة, وأنه ملا قام حممد صلى اهللا عليه وسـلم
  .سماع القرآن منهِمن شدة ازدحامهم ل; بعضها فوق بعض 

  
َا أَْدُعو َريبِّ َوال ُأْشرُِك ِبِه َأَحداً     )20(ُقْل ِإمنَّ

  .إمنا أعبد ريب وحده، وال أشرك معه يف العبادة أحًدا: هلؤالء الكفار -أيها الرسول-قل 

  
لَِّه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُقْل ِإينِّ َلْن جيَُِريِين ِمْن ال) 21(ُقْل ِإينِّ ال أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوال َرَشدًا  

ِإالَّ َبالغًا ِمْن اللَِّه َورَِساالتِِه َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم ) 22(ُدونِِه ُمْلَتَحدًا 
  )23(َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً 

إين لـن : كـم نفًعـا، قـلإين ال أقدر أن أدفع عنكم ضـرًا، وال أجلـب ل: هلم -أيها الرسول -قل
لكــن , ولــن أجــد مــن دونــه ملجــأ أفــرُّ إليــه ِمــن عذابــه, ينقــذين مــن عــذاب اهللا أحــد إن عصــيته

ــا إلــيكم, أملــك أن أبلغكــم عــن اهللا مــا أمــرين بتبليغــه لكــم وَمــن يعــص . ورســالَته الــيت أرســلين 
  .افإن جزاءه نار جهنم ال خيرج منها أبدً , ويُعرض عن دين اهللا, اهللا ورسوله
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  )24(َحىتَّ ِإَذا رَأَْوا َما يُوَعُدوَن َفَسيَـْعَلُموَن َمْن َأْضَعُف نَاِصراً َوأََقلُّ َعَدداً  

ـم َمـن أضـعف : حىت إذا أبصر املشركون ما يوعدون به مـن العـذاب، فسـيعلمون عنـد حلولـه 
  ناصرًا ومعيًنا وأقل جنًدا؟

  
َعاِملُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه ) 25(ْم َجيَْعُل َلُه َريبِّ أََمداً ُقْل ِإْن أَْدرِي أََقرِيٌب َما تُوَعُدوَن أَ  

) 27(ِإالَّ َمْن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا ) 26(َأَحدًا 
ْم َوأَ    )28(َحاَط ِمبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً لِيَـْعَلَم َأْن َقْد أَبـَْلُغوا رَِساالِت َرِِّ

أم , مــا أدري أهــذا العــذاب الــذي ُوعــدمت بــه قريــب زمنــه: هلــؤالء املشــركني -أيهــا الرســول-قــل 
فال يظهر على غيبـه أحـًدا , جيعل له ريب مدة طويلة؟ وهو سبحانه عامل مبا غاب عن األبصار

ســالته وارتضــاه، فإنــه يُطلعهــم علــى بعــض الغيــب، ويرســل مــن مــن خلقــه، إال مــن اختــاره اهللا لر 
; لــئال يســرتقوه ويهمســوا بــه إىل الكهنــة; أمــام الرســول ومــن خلفــه مالئكــة حيفظونــه مــن اجلــن

أن الرســل قبلــه كــانوا علــى مثــل حالــه مــن التبليــغ بــاحلق , لــيعلم الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم
ن اهللا ســبحانه أحــاط علمــه مبــا عنــدهم ظــاهرًا وأ, والصــدق، وأنــه ُحفــظ كمــا ُحفظــوا مــن اجلــن

وأنـــه تعـــاىل أحصـــى كـــل شـــيء , ال يفوتـــه منهـــا شـــيء, وباطًنـــا مـــن الشـــرائع واألحكـــام وغريهـــا
  .عدًدا، فلم َخيَْف عليه منه شيء

  
  

  سورة المزمل -73

  
َأْو زِْد َعَلْيِه َوَرتِّْل ) 3(ِمْنُه قَِليًال  ِنْصَفُه َأْو انـُْقصْ ) 2(ُقْم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًال ) 1(يَا أَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل 

  )4(اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال 
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قـــم نصـــف الليـــل أو انقـــص مـــن . يـــا أيهـــا املتغطـــي بثيابـــه، قـــم للصـــالة يف الليـــل إال يســـريًا منـــه
واقــرأ القــرآن , النصــف قلــيال حــىت َتِصــَل إىل الثلــث، أو زد علــى النصــف حــىت تصــل إىل الثلثــني

  .هٍُّل مبيـًِّنا احلروف والوقوفبتـَُؤَدة ومت

  
  )5(ِإنَّا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيًال  

  .قرآنًا عظيًما مشتمال على األوامر والنواهي واألحكام الشرعية -أيها النيب-إنا سننزل عليك 

  
  )6(ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً َوأَقْـَوُم ِقيًال  

وأبــني قــوال لفــراغ القلــب ِمــن , نشــأ يف جــوف الليــل هــي أشــد تــأثريًا يف القلــبإن العبــادة الــيت ت
  .مشاغل الدنيا

  
  )7(ِإنَّ َلَك ِيف اَلنـََّهاِر َسْبحاً َطِويًال  

ففـرِّْغ نفسـك لـيال , واشتغاال واسًعا بأمور الرسالة, إن لك يف النهار تصرفًا وتقلًبا يف مصاحلك
  .لعبادة ربك

  
ْذُه وَِكيًال ) 8(بَِّك َوتـََبتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال َواذُْكْر اْسَم رَ   َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاختَِّ
)9(  

. وتوكل عليـه, وانقطع إليه انقطاًعا تاًما يف عبادتك, فادعه به, اسم ربك -أيها النيب-واذكر 
  .وفوِّض أمورك إليه, عتمد عليهفا, هو مالك املشرق واملغرب ال معبود حبق إال هو

  
يًال     )10(َواْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراً مجَِ
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مــع اإلعــراض , وخــالفهم يف أفعــاهلم الباطلــة, واصــرب علــى مــا يقولــه املشــركون فيــك ويف دينــك
  .وترك االنتقام منهم, عنهم

  
ِبَني أُوِيل النـَّْعَمِة وَ   ْلُهْم قَِليًال َوَذْرِين َواْلُمَكذِّ   )11(َمهِّ

ومهِّلهـم زمنًـا , وهؤالء املكذبني بآيايت أصحاب النعيم والـرتف يف الـدنيا -أيها الرسول-دعين 
م   .قليال بتأخري العذاب عنهم حىت يبلغ الكتاب أجله بعذا

  
  )13( َوَطَعاماً َذا ُغصٍَّة َوَعَذاباً أَلِيماً ) 12(ِإنَّ َلَديـَْنا أَنَكاًال َوَجِحيماً  

ـا وطعاًمـا كريًهـا ينَشـب يف احللـوق , إن هلم عندنا يف اآلخرة قيوًدا ثقيلة ونارًا مسـتعرة ُحيرقـون 
  .وعذابًا موجًعا, ال يستساغ

  
  )14(يـَْوَم تـَْرُجُف اَألْرُض َواْجلَِباُل وََكاَنْت اْجلَِباُل َكِثيباً َمِهيًال  

بعــد أن  , ال تَــال مــن الرمــل ســائال متنــاثرًايــوم تضــطرب األرض واجلبــال وتتزلــزل حــىت تصــري اجلبــ
  .كانت ُصلبة جامدة

  
فـََعَصى ِفْرَعْوُن ) 15(ِإنَّا أَْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوًال َشاِهدًا َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسْلَنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال  

  )16(الرَُّسوَل َفَأَخْذنَاُه َأْخذاً َوبِيًال 

حممــًدا رســوال شــاهًدا علــيكم مبــا صــدر مــنكم مــن الكفــر  -"مكــة"هــل يــا أ -إنــا أرســلنا إلــيكم
ومل يــؤمن , كمــا أرســلنا موســى رســوال إىل الطاغيــة فرعــون، فكــذَّب فرعــون مبوســى, والعصــيان
, ويف هــذا حتــذير مــن معصــية الرســول حممــد. فأهلكنــاه إهالًكــا شــديًدا, وعصــى أمــره, برســالته

  .صي مثل ما أصاب فرعون وقومهصلى اهللا عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العا
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  )17(َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ يـَْوماً َجيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيباً  

ِمـن ; عذاب يوم القيامة الذي يشـيب فيـه الولـدان الصـغار -إن كفرمت -فكيف تـَُقون أنفسكم
  شدة هوله وكربه؟

  
َفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعو     )18(ًال السََّماُء ُمنـْ

كان وعـد اهللا تعـاىل مبجـيء ذلـك اليـوم واقًعـا ال , لشدة هوله; السماء متصدعة يف ذلك اليوم
  .حمالة

  
  )19(ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َسِبيًال  

اظ فمـــن أراد االتعـــ, إن هـــذه اآليـــات املخوفـــة الـــيت فيهـــا القـــوارع والزواجـــر عظـــة وعـــربة للنـــاس
ا اختذ الطاعة والتقوى طريًقا توصله إىل رضوان ربه الذي خلقه وربَّاه   .واالنتفاع 

  
َواللَُّه  ِإنَّ َربََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم أَْدَىن ِمْن ثـُلَُثي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُلَُثُه َوطَائَِفٌة ِمْن الَِّذيَن َمَعكَ  

ُر اللَّْيَل َوالنـََّهاَر عَ  ِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه فـََتاَب َعَلْيُكْم فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْن اْلُقْرآِن َعِلَم َأْن يـَُقدِّ
َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف اَألْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن ِيف 

سََّر ِمْنُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوأَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضًا َحَسنًا َوَما َسِبيِل اللَِّه فَاقْـَرُءوا َما تـَيَ 
ُموا ألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْريًا َوَأْعَظَم َأْجرًا َواْستَـْغِفُروا اللََّه ِإنَّ  اللََّه َغُفوٌر تـَُقدِّ

  )20(َرِحيٌم 

وتقوم نصفه , يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حيًنا -أيها النيب-بك إن ر 
واهللا وحده هو الذي يقدِّر . ويقوم معك طائفة من أصحابك, وتقوم ثلثه حيًنا آخر, حيًنا

علم اهللا أنه ال ميكنكم قيام الليل  , وما ميضي ويبقى منهما, ويعلم مقاديرمها, الليل والنهار
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علم اهللا أنه , فاقرؤوا يف الصالة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن, ف عليكمفخفَّ , كله
ويوجد قوم آخرون يتنقَّلون يف األرض للتجارة , سيوجد فيكم َمن يُعجزه املرض عن قيام الليل

وقوم آخرون جياهدون يف سبيل اهللا؛ إلعالء كلمته ونشر , والعمل يطلبون من رزق اهللا احلالل
وأعطوا , وواظبوا على فرائض الصالة, اقرؤوا يف صالتكم ما تيسَّر لكم من القرآنف, دينه

وما , وتصدَّقوا يف وجوه الرب واإلحسان ِمن أموالكم؛ ابتغاء وجه اهللا, الزكاة الواجبة عليكم
تلَقوا أجره وثوابه عند اهللا يوم القيامة خريًا مما , تفعلوا ِمن وجوه الرب واخلري وعمل الطاعات

إن اهللا غفور لكم , واطلبوا مغفرة اهللا يف مجيع أحوالكم, وأعظم منه ثوابًا, دَّمتم يف الدنياق
  .رحيم بكم

  
  

  سورة المدثر -74

  
ثـُِّر  ْر ) 3(َوَربََّك َفَكبـِّْر ) 2(ُقْم َفأَنِذْر ) 1(يَا أَيـَُّها اْلُمدَّ ) 5(َوالرُّْجَز فَاْهُجْر ) 4(َوثَِياَبَك َفَطهِّ

  )7(َوِلَربَِّك فَاْصِربْ ) 6(َتْسَتْكِثُر  َوال َمتُْننْ 

وُخصَّ ربك وحده , فحذِّر الناس من عذاب اهللا, قم ِمن مضجعك, يا أيها املتغطي بثيابه
َوَطهِّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من متام طهارة , بالتعظيم والتوحيد والعبادة

ا, عمال الشرك كلهاوُدْم على َهْجر األصنام واألوثان وأ, الباطن وال تُعط العطيَّة؛  , فال تقر
  .وملرضاة ربك فاصرب على األوامر والنواهي, كي تلتمس أكثر منها

  
ُر َيِسٍري ) 9(َفَذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسٌري ) 8(فَِإَذا نُِقَر ِيف النَّاُقوِر     )10(َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيـْ

غري , فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين, والنشورنفخة البعث " القرن"فإذا نُفخ يف 
  .سهل أن خيلصوا مما هم فيه من مناقشة احلساب وغريه من األهوال
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َوَمهَّْدُت ) 13(َوبَِنَني ُشُهوداً ) 12(َوَجَعْلُت َلُه َماًال َممُْدوداً ) 11(َذْرِين َوَمْن َخَلْقُت َوِحيداً  

َسُأْرِهُقُه َصُعوداً ) 16(َكالَّ ِإنَُّه َكاَن آليَاتَِنا َعِنيدًا ) 15(ُع َأْن أَزِيَد ُمثَّ َيْطمَ ) 14(َلُه َمتِْهيدًا 
)17(  

وجعلت , أنا والذي خلقته يف بطن أمه وحيًدا فريًدا ال مال له وال ولد -أيها الرسول-دعين 
ه سبل العيش ال يغيبون عنه، ويسَّرت ل" مكة"له ماال مبسوطًا واسًعا وأوالًدا حضورًا معه يف 

ليس األمر كما يزعم . وقد كفر يب, مث يأُمل بعد هذا العطاء أن أزيد له يف ماله وولده, تيسريًا
ال أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج اهللا على خلقه معانًدا , هذا الفاجر األثيم

بن املغرية واملراد به الوليد . (سأكلفه مشقة من العذاب واإلرهاق ال راحة له منها, مكذبًا
  ).املعاند للحق املبارز هللا ولرسوله باحملاربة، وهذا جزاء كلِّ من عاند احلق ونابذه

  
َر   َر َوَقدَّ َر ) 18(ِإنَُّه َفكَّ َر ) 19(فـَُقِتَل َكْيَف َقدَّ ُمثَّ ) 21(ُمثَّ َنَظَر ) 20(ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّ

ِإْن َهَذا ِإالَّ ) 24(فـََقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَُر ) 23(بَـَر ُمثَّ أَْدبـََر َواْسَتكْ ) 22(َعَبَس َوَبَسَر 
  )25(قـَْوُل اْلَبَشِر 

, فـَُلِعن، واسـتحق بـذلك اهلـالك, وهيَّأ ما يقوله من الطعن يف حممد والقرآن, إنه فكَّر يف نفسه
ـــل فيمـــا قـــدَّر وهيَّـــ, كيـــف أعـــدَّ يف نفســـه هـــذا الطعـــن؟ مث لُِعـــن كـــذلك أ مـــن الطعـــن يف مث تأمَّ

ومل جيــد مطعًنــا , واشــتدَّ يف العبــوس والُكلُــوح لـــمَّا ضــاقت عليــه احليــل, مث قطَّــب وجهــه, القــرآن
مــا : فقــال عــن القــرآن, وتعــاظم أن يعــرتف بــه, مث رجــع معرًضــا عــن احلــق, يطعــن بــه يف القــرآن

ني تعلَّمــه حممــد مــا هــذا إال كــالم املخلــوق, هــذا الــذي يقولــه حممــد إال ســحر يـُْنقــل عــن األولــني
  .مث ادَّعى أنه من عند اهللا, منهم

  
) 29(َلوَّاَحٌة لِْلَبَشِر ) 28(ال تـُْبِقي َوال َتَذُر ) 27(َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر ) 26(َسُأْصِليِه َسَقَر  

َها ِتْسَعَة َعَشَر    )30(َعَليـْ
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نم؟ ال تبقـي حلًمـا سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرَّها وحيـرتق بنارهـا ومـا أعلمـك أيُّ شـيء جهـ
ة للبشرة, وال ترتك عظًما إال أحرقته يلـي أمرهـا ويتسـلط علـى , حمرقـة هلـا, مسوِّدة للجلود, مغريِّ

  .أهلها بالعذاب تسعة عشر ملًكا من الزبانية األشداء

  
َنةً   تـَُهْم ِإالَّ ِفتـْ لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن  َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ

ُقوَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَاناً َوال يـَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـ 
َذَ  ا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللَُّه ِ

  )31(َيَشاُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشِر 

ومـا جعلنـا ذلـك العـدد إال اختبـارًا للـذين كفـروا , وما جعلنا خزنة النار إال من املالئكة الغالظ
يحصل اليقني للذين أُعطـوا الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى بـأنَّ مـا جـاء يف القـرآن عـن باهللا؛ ول

ويزداد املؤمنـون تصـديًقا بـاهللا , حيث وافق ذلك كتبهم, خزنة جهنم إمنا هو حق من اهللا تعاىل
وال يشـــك يف ذلـــك الـــذين أُعطـــوا الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى وال , ورســـوله وعمـــال بشـــرعه

م نفاق والكافروناملؤمنون باهللا  ـذا العـدد : ورسوله؛ وليقول الذين يف قلو مـا الـذي أراده اهللا 
ومــا , ويهــدي َمــن أراد هدايتــه, املســتغرب؟ مبثــل ذلــك الــذي ذُكــر يضــلُّ اهللا مــن أراد إضــالله

  .وما النار إال تذكرة وموعظة للناس. إال اهللا وحده -ومنهم املالئكة -يعلم عدد جنود ربك 

  
) 35(ِإنـََّها ٍإلْحَدى اْلُكَربِ ) 34(َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفَر ) 33(َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبـََر ) 32(اْلَقَمِر َكالَّ وَ   

َر ) 36(َنِذيراً لِْلَبَشِر  َم أَْو يـََتَأخَّ   )37(ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ

وبالليـل ,  سـبحانه بـالقمرأقسـم اهللا, ليس األمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء بـه
ــــا . وبالصــــبح إذا أضــــاء وانكشــــف, إذ وىل وذهــــب إن النــــار إلحــــدى العظــــائم؛ إنــــذارًا وختويًف

  .أو يتأخر بفعل املعاصي, ملن أراد منكم أن يتقرَّب إىل ربه بفعل الطاعات, للناس

  
) 40(ِيف َجنَّاٍت يـََتَساَءُلوَن ) 39(ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمِني ) 38(ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة   
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وَملَْ َنُك ) 43(قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني ) 42(َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر ) 41(َعْن اْلُمْجرِِمَني 
يِن ) 45(وَُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلَاِئِضَني ) 44(نُْطِعُم اْلِمْسِكَني  َحىتَّ ) 46(وَُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَـْوِم الدِّ

  )47(أَتَانَا اْلَيِقُني 

ال تـَُفـكُّ حـىت تـؤدي , كل نفس مبـا كسـبت مـن أعمـال الشـر والسـوء حمبوسـة مرهونـة بكسـبها
م , ما عليها من احلقوق والعقوبـات ـوا رقـا إال املسـلمني املخلصـني أصـحاب اليمـني الـذين فكُّ

كـافرين الـذين أجرمـوا يف يسأل بعضهم بعًضا عن ال, هم يف جنات ال يُْدَرك وصفها, بالطاعة
مل نكـن مـن : وجعلكم تذوقون سعريها؟ قال اجملرمون, ما الذي أدخلكم جهنم: حق أنفسهم

وكنا نتحدث بالباطل مع أهـل , ومل نكن نتصدق وحنسن للفقراء واملساكني, املصلِّني يف الدنيا
ن يف تلــــك وحنــــ, حــــىت جاءنــــا املــــوت, وكنــــا نكــــذب بيــــوم احلســــاب واجلــــزاء, الَغوايــــة والضــــاللة

  .الضالالت واملنكرات

  
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعَني     )48(َفَما تـَنـْ

ألن الشفاعة إمنا تكون ملن ; فما تنفعهم شفاعة الشافعني مجيًعا من املالئكة والنبيني وغريهم
  .وأذن لشفيعه, ارتضاه اهللا

  
  )51(فـَرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة ) 50(ُمحٌُر ُمْستَـْنِفَرٌة  َكأَنـَُّهمْ ) 49(َفَما َهلُْم َعْن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضَني  

م محر وحشية شديدة  فما هلؤالء املشركني عن القرآن وما فيه من املواعظ منصرفني؟ كأ
  .فرَّت من أسد كاسر, النِّفار

  
ُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحفاً ُمَنشََّرًة     )53(َخيَاُفوَن اآلِخَرَة  َكالَّ َبْل ال) 52(َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ

كما أنزل , بل يطمع كل واحد من هؤالء املشركني أن يُنزل اهللا عليه كتابًا من السماء منشورًا
م ال خيافون اآلخرة, ليس األمر كما زعموا. على حممد صلى اهللا عليه وسلم , بل احلقيقة أ
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  .وال يصدِّقون بالبعث واجلزاء

  
َوَما َيْذُكُروَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ُهَو َأْهُل التـَّْقَوى ) 55(َفَمْن َشاَء ذََكَرُه ) 54(َكالَّ ِإنَُّه َتْذِكَرٌة   

  )56(َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة 

داه, حقًّا أنَّ القرآن موعظة بليغة كافية التِّعاظهم , فمن أراد االتعاظ اتعظ مبا فيه وانتفع 
وأهٌل ألن , هو سبحانه أهٌل ألن يُتقى ويطاع. اهلدىوما يتعظون به إال أن يشاء اهللا هلم 

  .يغفر ملن آمن به وأطاعه

  
  

  سورة القيامة -75

  
َأَحيَْسُب اِإلنَساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظَاَمُه ) 2(َوال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة ) 1(ال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة 

  )4(ُنَسوَِّي بـََنانَُه بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ) 3(

وأقسم بالنفس املؤمنة التقية اليت تلوم صاحبها على , أقسم اهللا سبحانه بيوم احلساب واجلزاء
أيظنُّ هذا اإلنسان الكافر أن لن نقدر على . ترك الطاعات وِفْعل املوبقات، أن الناس يبعثون

بعد مجعها -ابعه أو أنامله َمجْع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعها، قادرين على أن جنعل أص
  .َخْلًقا سويًّا، كما كانت قبل املوت  -وتأليفها

  
  )6(َيْسَأُل أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ) 5(َبْل يُرِيُد اِإلنَساُن لِيَـْفُجَر أََماَمُه  

يسأل هذا , بل ينكر اإلنسان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره
  مىت يكون يوم القيامة؟: ستبعًدا قيام الساعةالكافر م
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َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر ) 8(َوَخَسَف اْلَقَمُر ) 7(فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر   يـَُقوُل اِإلنَساُن يـَْوَمِئٍذ ) 9(َومجُِ

  )10(أَْيَن اْلَمَفرُّ 

ومجُِع بني , قمرفإذا حتريَّ البصر وُدهش فزًعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، وذهب نور ال
أين املهرب : الشمس والقمر يف ذهاب الضوء، فال ضوء لواحد منهما، يقول اإلنسان وقتها

  من العذاب؟

  
  )12(ِإَىل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلُمْستَـَقرُّ ) 11(َكالَّ ال َوَزَر   

 إىل اهللا. ِمن طلب الفرار، ال ملجأ لك وال منجى -أيها اإلنسان -ليس األمر كما تتمناه
  .وحده مصري اخلالئق يوم القيامة ومستقرهم، فيجازي كال مبا يستحق

  
َر   َم َوَأخَّ   )13(يـَُنبَّأُ اِإلنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِمبَا َقدَّ

  .من خري وشر، ما قدَّمه منها يف حياته وما أخَّره: ُخيَربَّ اإلنسان يف ذلك اليوم جبميع أعماله

  
  )15(َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه ) 14(ريٌَة َبْل اِإلنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبصِ  

ا  بل اإلنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه مبا فعل أو ترك، ولو جاء بكل معذرة يعتذر 
  .عن إجرامه، فإنه ال ينفعه ذلك

  
َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه ) 16(ال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه   َرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه فَِإَذا قَـ ) 17(ِإنَّ َعَليـْ
َنا بـََيانَُه ) 18(   )19(ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

خمافة أن , بالقرآن لسانك حني نزول الوحي؛ ألجل أن تتعجل حبفظه - أيها النيب- ال حترك 
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فإذا قرأه عليك . إن علينا َمجْعه يف صدرك، مث أن تقرأه بلسانك مىت شئت. يتفلَّت منك
مث إن علينا توضيح ما , لقراءته وأنصت له، مث اقرأه كما أقرأك إياه رسولنا جربيل فاستِمعْ 

  .أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه

  
  )21(َوَتَذُروَن اآلِخَرَة ) 20(َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة   

أن ال بعث وال جزاء، بل أنتم قوم حتبون الدنيا  -يا معشر املشركني -ليس األمر كما زعمتم
  .ينتها، وترتكون اآلخرة ونعيمهاوز 

  
  )23(ِإَىل َربـَِّها نَاِظَرٌة ) 22(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة  

فتتمتع , ترى خالقها ومالك أمرها, وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة
  .بذلك

  
َا فَاِقَرةٌ ) 24(َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة     )25( َتُظنُّ َأْن يـُْفَعَل ِ

ا مصيبة عظيمة, ووجوه األشقياء يوم القيامة عابسة كاحلة تقصم فـََقار , تتوقع أن تنزل 
  .الظَّْهر

  
َواْلتَـفَّْت السَّاُق ) 28(َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاُق ) 27(َوِقيَل َمْن رَاٍق ) 26(َكالَّ ِإَذا بـََلَغْت التـَّرَاِقي   

  )30(ٍذ اْلَمَساُق ِإَىل َربَِّك يـَْوَمئِ ) 29(بِالسَّاِق 

هل ِمن راق يـَْرقيه : حقًّا إذا وصلت الروح إىل أعايل الصدر، وقال بعض احلاضرين لبعض
وَيْشفيه مما هو فيه؟ وأيقن احملتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ ملعاينته مالئكة املوت، 

إما إىل : يوم القيامة إىل اهللا تعاىل مساق العباد, واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول اآلخرة
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  .اجلنة وإما إىل النار

  
َأْوَىل ) 33(ُمثَّ َذَهَب ِإَىل َأْهِلِه يـََتَمطَّى ) 32(َوَلِكْن َكذََّب َوتـََوىلَّ ) 31(َفال َصدََّق َوال َصلَّى  

  )35(ُمثَّ أَْوَىل َلَك َفَأْوَىل ) 34(َلَك َفَأْوَىل 

ولكن كذَّب بالقرآن، , هللا تعاىل فرائض الصالة فال آمن الكافر بالرسول والقرآن، وال أدَّى
هالك لك فهالك، مث هالك . وأعرض عن اإلميان، مث مضى إىل أهله يتبخرت خمتاال يف مشيته

  .لك فهالك

  
َرَك ُسًدى   ُمثَّ َكاَن َعَلَقًة ) 37(َأملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن ) 36(َأَحيَْسُب اِإلنَساُن َأْن يـُتـْ

أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ) 39(َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواألُنَثى ) 38(َلَق َفَسوَّى َفخَ 
  )40(ُحيِْيَي اْلَمْوَتى 

أيظنُّ هذا اإلنسان املنكر للبعث أن يُرتك َمهَال ال يُؤمر وال يـُْنهى، وال حياسب وال يعاقب؟ 
ة من ماء مهني يراق ويصب يف األرحام، مث صار قطعة من أمل يك هذا اإلنسان نطفة ضعيف

دم جامد، فخلقه اهللا بقدرته وسوَّى صورته يف أحسن تقومي؟ فجعل من هذا اإلنسان 
الذكر واألنثى، أليس ذلك اإلله اخلالق هلذه األشياء بقادر على إعادة اخللق بعد : الصنفني

  .كلقادر على ذل -سبحانه وتعاىل -فنائهم؟ بلى إنه 

  
  

  سورة اإلنسان -76

  
ْهِر َملْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً    )1(َهْل أََتى َعَلى اِإلنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّ

, مل يكن شيئا يُذكر, قد مضى على اإلنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تُنَفخ فيه الروح
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  .وال يُعرف له أثر

  
يعًا َبِصريًا ِإنَّا َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشَ   ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا ) 2(اٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ

  )3(َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً 

خنتربه بالتكاليف الشرعية فيما , إنا خلقنا اإلنسان من نطفة خمتلطة من ماء الرجل وماء املرأة
إنا بينَّا له , ويرى الدالئل, اآلياتفجعلناه من أجل ذلك ذا مسع وذا بصر؛ ليسمع , بعد

  .وإما كفورًا جاحًدا, ليكون إما مؤمًنا شاكرًا; وعرَّفناه طريق اهلدى والضالل واخلري والشر

  
  )4(ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسالِسًال َوَأْغالًال َوَسِعرياً  

ا أرجلهم ا أيديهم إىل أعناقهموأغال, إنا أعتدنا للكافرين قيوًدا من حديد ُتَشدُّ  , ال تُغلُّ 
ا   .ونارًا ُحيرقون 

  
  )5(ِإنَّ األَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفوراً  

يشربون يوم القيامة ِمن كأس فيها مخر , إن أهل الطاعة واإلخالص الذين يؤدون حق اهللا
  .وهو ماء الكافور, ممزوجة بأحسن أنواع الطيب

  
َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجريًا عَ   يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَخيَاُفوَن يـَْومًا َكاَن َشرُُّه ) 6(ْينًا َيْشَرُب ِ

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّهِ ) 8(َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَِتيمًا َوَأِسريًا ) 7(ُمْسَتِطريًا   ِإمنَّ
  )10(ِإنَّا َخنَاُف ِمْن َربـَِّنا يـَْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً ) 9(ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكوراً 

ـا , يتصـرفون فيهـا, هذا الشراب الـذي مـزج مـن الكـافور هـو عـني يشـرب منهـا عبـاد اهللا وُجيْرو
, على أنفسهم مـن طاعـة اهللا هؤالء كانوا يف الدنيا يوفون مبا أوجبوا. حيث شاؤوا إجراًء سهال
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, وشـره فاشـًيا منتشـرًا علـى النـاس, وخيافون عقاب اهللا يف يوم القيامة الذي يكون ضرره خطـريًا
فقـريًا عـاجزًا عـن الكسـب ال , ويُْطِعمون الطعام مع حـبهم لـه وحـاجتهم إليـه, إال َمن رحم اهللا

سريًا ُأسر يف احلرب من املشـركني وأ, وطفال مات أبوه وال مال له, ميلك من حطام الدنيا شيًئا
ال نبتغـــي , وطلـــب ثوابــه, إمنــا حنســـن إلــيكم ابتغـــاء مرضــاة اهللا: ويقولــون يف أنفســـهم, وغــريهم

, إنـــا خنــاف مــن ربنـــا يوًمــا شــديًدا تـَْعـــِبس فيــه الوجـــوه. عوًضــا وال نقصــد محـــًدا وال ثنــاًء مــنكم
  .وتتقطَُّب اجلباه ِمن فظاعة أمره وشدة هوله

  
َوَجَزاُهْم ِمبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ) 11(ْم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا فـََوقَاهُ  
َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظالُهلَا ) 13(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعَلى اَألرَاِئِك ال يـََرْوَن ِفيَها َمشْسًا َوال َزْمَهرِيرًا ) 12(

  )14(ُقطُوفـَُها َتْذلِيًال َوُذلَِّلْت 

جـــة وفرًحـــا يف , وأعطـــاهم حســـًنا ونـــورًا يف وجـــوههم, فوقـــاهم اهللا مـــن شـــدائد ذلـــك اليـــوم و
م م بصربهم يف الدنيا علـى الطاعـة جنـة عظيمـة يـأكلون منهـا مـا شـاؤوا, قلو ويـَْلَبسـون , وأثا

ال يـرون فيهـا حـر , يـاب والسـتورمتكئني فيها علـى األسـرَّة املزينـة بفـاخر الث, فيها احلرير الناعم
  .وُسهِّل هلم َأْخُذ مثارها تسهيال, وقريبة منهم أشجار اجلنة مظللة عليهم, مشس وال شدة برد

  
ُروَها تـَْقِديراً ) 15(َويُطَاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَر   قـََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَّ
  )18(َعْيناً ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيالً ) 17(َقْوَن ِفيَها َكْأساً َكاَن ِمزَاُجَها َزَجنِبيًال َوُيسْ ) 16(

, زجــاج مــن فضــة, وأكــواب الشــراب مــن الزجــاج, ويــدور علــيهم اخلــدم بــأواين الطعــام الفضــيَّة
ألبــرار يف وُيْســَقى هــؤالء ا, قــدَّرها الســقاة علــى مقــدار مــا يشــتهي الشــاربون ال تزيــد وال تــنقص

يشـربون ِمـن عـٍني يف اجلنـة تسـمى سلسـبيال؛ لسـالمة , اجلنة كأًسا مملوءة مخرًا مزجت بالزجنبيـل
ا وسهولة مساغه وطيبه   .شرا

  
  )19(َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن ِإَذا رَأَيـْتَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلؤاً َمنثُوراً  
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م ظننــــتهم, هم غلمــــان دائمــــون علــــى حــــاهلمويــــدور علــــى هــــؤالء األبــــرار خلــــدمت  -إذا أبصــــر
م إشراق وجوههم   .اللؤلؤ املفرَّق املضيء -حلسنهم وصفاء ألوا

  
  )20(َوِإَذا رَأَْيَت َمثَّ رَأَْيَت نَِعيماً َوُمْلكاً َكِبرياً  

ا ال وإذا أبصــرت أيَّ مكــان يف اجلنــة رأيــت فيــه نعيًمــا ال يُْدركــه الوصــف، وُمْلكــا عظيًمــا واســعً 
  .غاية له

  
َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم َربـُُّهْم َشرَابًا َطُهوراً   َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ
)21(  

م ثياب بطائنهـا مـن احلريـر الرقيـق األخضـر , وظاهرهـا مـن احلريـر الغلـيظ, يعلوهم وجيمل أبدا
ـم فـوق ذلـك النعـيم شـرابًا ال رجـس فيـه وال , ور من الفضـةوُحيَلَّون من احلليِّ بأسا وسـقاهم ر

  .دنس

  
  )22(ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء وََكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوراً  

وكـــان عملكـــم يف الـــدنيا عنـــد اهللا , إن هـــذا أُِعـــدَّ لكـــم مقابـــل أعمـــالكم الصـــاحلة: ويقـــال هلـــم
  .مرضًيا مقبوال

  
  )23(ْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تـَْنزِيًال ِإنَّا َحنُْن نـَزَّ  

القــرآن تنـزيال مـن عنــدنا؛ لتـذكر النــاس مبـا فيــه مـن الوعــد  -أيهــا الرسـول-إنـا حنـن نـَزَّْلنــا عليـك 
  .والوعيد والثواب والعقاب
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ُهْم آِمثاً َأْو َكُفوراً     ) 25(ُبْكَرًة َوَأِصيًال  َواذُْكْر اْسَم َربِّكَ ) 24(فَاْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك َوال ُتِطْع ِمنـْ

وال تطع من املشركني من كـان , وحلكمه الديين فامض عليه, فاصرب حلكم ربك القدري واقبله
وداوم علـــى ذكـــر اســـم ربـــك ودعائـــه يف , منغمًســـا يف الشـــهوات أو مبالًغـــا يف الكفـــر والضـــالل

  .أول النهار وآخره

  
  )26(ًال َطِويًال َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه َوَسبِّْحُه لَيْ 

جَّد له زمًنا طويال فيه, وَصلِّ له, ومن الليل فاخضع لربك   .و

  
  )27(ِإنَّ َهُؤالِء حيُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَن َورَاَءُهْم يـَْوماً ثَِقيًال  

ا, إن هؤالء املشركني حيبون الدنيا وملا , ويرتكون خلف ظهورهم العمل لآلخرة, وينشغلون 
م يف يوم عظيم الشدائدفيه جن   .ا

  
ْلَنا أَْمثَاَهلُْم تـَْبِديًال   َنا َبدَّ   )28(َحنُْن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدنَا َأْسَرُهْم َوِإَذا ِشئـْ

وجئنا بقوم مطيعني ممتثلني ألوامر , وإذا شئنا أهلكناهم, وأحكمنا خلقهم, حنن خلقناهم
م   .ر

  
َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه  ) 29(ختَََّذ ِإَىل َربِِّه َسِبيًال ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء ا 

  )31(يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه َوالظَّاِلِمَني َأَعدَّ َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً ) 30(َكاَن َعِليماً َحِكيماً 

 لنفسه يف الدنيا واآلخرة اختذ باإلميان والتقوى فمن أراد اخلري, إن هذه السورة عظة للعاملني
إن . وما تريدون أمرًا من األمور إال بتقدير اهللا ومشيئته. طريًقا يوصله إىل مغفرة اهللا ورضوانه

يُْدخل َمن يشاء ِمن عباده يف رمحته . حكيًما يف تدبريه وصنعه, اهللا كان عليًما بأحوال خلقه
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  .للظاملني املتجاوزين حدود اهللا عذابًا موجًعا وأعدَّ , وهم املؤمنون, ورضوانه

  
  

  سورة المرسالت -77

  
) 4(فَاْلَفارِقَاِت فـَْرقًا ) 3(َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا ) 2(فَاْلَعاِصَفاِت َعْصفًا ) 1(َواْلُمْرَسالِت ُعْرفًا 
َا تُوَعُدوَن لَ ) 6(ُعْذراً أَْو نُْذراً ) 5(فَاْلُمْلِقَياِت ِذْكراً    )7(َواِقٌع ِإمنَّ

ب متتابعة يقفو بعضها بعًضا وبالرياح الشديدة اهلبوب , أقسم اهللا تعاىل بالرياح حني 
ا حيث شاء اهللا, املهلكة وباملالئكة اليت تنزل من عند , وباملالئكة املوكلني بالسحب يسوقو

من عند اهللا  وباملالئكة اليت تتلقى الوحي, اهللا مبا يفرق بني احلق والباطل واحلالل واحلرام
إن . لئال يكون هلم حجة; إعذارًا من اهللا إىل خلقه وإنذارًا منه إليهم ; وتنزل به على أنبيائه

  .الذي توعدون به ِمن أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازٌل بكم ال حمالة

  
َوِإَذا الرُُّسُل ) 10(ْجلَِباُل ُنِسَفْت َوِإَذا ا) 9(َوِإَذا السََّماُء فُرَِجْت ) 8(فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت  

) 14(َوَما أَْدرَاَك َما يـَْوُم اْلَفْصِل ) 13(لِيَـْوِم اْلَفْصِل ) 12(َأليِّ يـَْوٍم ُأجَِّلْت ) 11(ُوقـَِّتْت 
ِبَني    )15(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

تطايرت وتناثرت وإذا اجلبال , وإذا السماء تصدَّعت, فإذا النجوم ُطمست وذهب ضياؤها
: يقال, وإذا الرسل ُعنيِّ هلم وقت وأجل للفصل بينهم وبني األمم, وصارت هباء َتْذروه الرياح

أيها - وما أعلمك . أليِّ يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ أخِّرت ليوم القضاء والفصل بني اخلالئق
مكذبني أيُّ شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هالك عظيم يف ذلك اليوم لل -اإلنسان

  .ذا اليوم املوعود
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  )18(َكَذِلَك نـَْفَعُل بِاْلُمْجرِِمَني ) 17(ُمثَّ نـُْتِبُعُهْم اآلِخرِيَن ) 16(َأَملْ نـُْهِلْك اَألوَِّلَني  

لك السابقني من األمم املاضية م ; أمل  بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد ومثود؟ مث نلحق 
ؤالء . يب والعصياناملتأخرين ممن كانوا مثلهم يف التكذ ِمثل ذلك اإلهالك الفظيع نفعل 

  .؛ لتكذيبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم"مكة"اجملرمني من كفار 

  
ِبَني     )19(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

هالك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذِّب بأن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، 
  .والنبوِة والبعث واحلساب

  
) 22(ِإَىل َقَدٍر َمْعُلوٍم ) 21(َفَجَعْلَناُه ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني ) 20(َأملَْ َخنُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهٍني  

  )23(فـََقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن 

فجعلنا هذا املاء يف , من ماء ضعيف حقري وهو النطفة - يا معشر الكفار -أمل خنلقكم
إىل وقت حمدود ومعلوم عند اهللا تعاىل؟ فقدرنا على خلقه , وهو رحم املرأة, مكان حصني

  .فنعم القادرون حنن, وتصويره وإخراجه

  
ِبَني     )24(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بقدرتنا

  
َناُكْم َوَجَعْلنَ ) 26(َوأَْمَواتًا  َأْحَياًء ) 25(َأملَْ َجنَْعْل اَألْرَض ِكَفاتًا   ا ِفيَها َرَواِسَي َشاِخمَاٍت َوَأْسَقيـْ

  )27(َماًء فـُرَاتاً 

ويف بطنها , تضم على ظهرها أحياء ال حيصون, أمل جنعل هذه األرض اليت تعيشون عليها
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وأسقيناكم ماًء , وجعلنا فيها جباال ثوابت عاليات؛ لئال تضطرب بكم, أمواتًا ال حيصرون
  عذبًا سائًغا؟

  
ِبَني َوْيٌل يْومَ     )28(ِئٍذ لِْلُمَكذِّ

ذه النعم   .هالك ودمار يوم القيامة للمكذبني 

  
بُوَن  َ  ال ظَِليٍل َوال ) 30(انطَِلُقوا ِإَىل ِظلٍّ ِذي َثالِث ُشَعٍب ) 29(انطَِلُقوا ِإَىل َما ُكنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

  )33(َكأَنَُّه ِمجَاَلٌة ُصْفٌر ) 32(ِإنـََّها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر ) 31(يـُْغِين ِمْن اللََّهِب 

, سريوا, سريوا إىل عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون يف الدنيا: يقال للكافرين يوم القيامة
وال , ال يُِظل ذلك الظل من حر ذلك اليوم, فاستظلوا بدخان جهنم يتفرع منه ثالث قطع

كل شرارة منه كالبناء   ,إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم. يدفع من حر اللهب شيًئا
ا إىل الصُّْفرة. املشيد يف الِعظم واالرتفاع   .كأن شرر جهنم املتطاير منها إبل سود مييل لو

  
ِبَني     )34(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بوعيد اهللا

  
  )36(فـَيَـْعَتِذُروَن  َوال يـُْؤَذُن َهلُمْ ) 35(َهَذا يـَْوُم ال يَنِطُقوَن  

وال يكون هلم إذن يف الكالم , هذا يوم القيامة الذي ال ينطق فيه املكذبون بكالم ينفعهم
  .فيعتذرون؛ ألنه ال عذر هلم

  
ِبَني     )37(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
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ذا اليوم وما فيه   .هالك وعذاب شديد يومئذ للمكذبني 

  
  )39(فَِإْن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدوِن ) 38(َناُكْم َواَألوَِّلَني َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل َمجَعْ  

يا معشر  - مجعناكم فيه , ويتميز فيه احلق من الباطل, هذا يوم يفصل اهللا فيه بني اخلالئق
فإن كان لكم حيلة يف اخلالص من , مع الكفار األولني من األمم املاضية - كفار هذه األمة
  .قذوا أنفسكم ِمن بطش اهللا وانتقامهوأن, العذاب فاحتالوا

  
ِبَني     )40(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

  .هالك ودمار يوم القيامة للمكذبني بيوم القيامة

  
ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئًا ِمبَا ُكنُتْم ) 42(َوفـََواِكَه ِممَّا َيْشتَـُهوَن ) 41(ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف ِظالٍل َوُعُيوٍن  

ِبَني ) 44(ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسنَني ) 43(وَن تـَْعَملُ    )45(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

م يف الدنيا هم يوم القيامة , واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, إن الذين خافوا ر
. هم يتنعمونوفواكه كثرية مما تشتهيه أنفس, يف ظالل األشجار الوارفة وعيون املاء اجلارية

واشربوا شربًا هنيًئا؛ بسبب ما قدمتم يف الدنيا من صاحل , كلوا أكال لذيًذا: يقال هلم
هالك . إنا مبثل ذلك اجلزاء العظيم جنزي أهل اإلحسان يف أعماهلم وطاعتهم لنا. األعمال

  .وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بيوم اجلزاء واحلساب وما فيه من النعيم والعذاب

  
  )46(ُكُلوا َوَمتَتـَُّعوا قَِليًال ِإنَُّكْم ُجمْرُِموَن   

ا الفانية زمًنا قليال؛ , كلوا من لذائذ الدنيا: مث هدَّد اهللا الكافرين فقال  واستمتعوا بشهوا
  .إنكم جمرمون بإشراككم باهللا
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ِبَني     )47(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

  .بيوم احلساب واجلزاء هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني

  
  )48(َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ارَْكُعوا ال يـَرَْكُعوَن  

بل يصرُّون على , ال خيشعون وال يصلُّون, واخشعوا له, صلُّوا هللا: وإذا قيل هلؤالء املشركني
  .استكبارهم

  
ِبَني     )50(فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن ) 49(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

ذا القرآن، فبأي كتاب  هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بآيات اهللا، إن مل يؤمنوا 
وكالم بعده يؤمنون؟ وهو املبنيِّ لكل شيء، الواضح يف حكمه وأحكامه وأخباره، املعجز يف 

  .ألفاظه ومعانيه
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  :اجلزء الثالثون 
  

  سورة النبأ -78

  
  )3(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفوَن ) 2(النََّبِإ اْلَعِظيِم َعْن ) 1(َعمَّ يـََتَساَءُلوَن 

عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن اخلرب العظيم الشأن، وهو القرآن 
بوا به    .العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّ

  
  )5( ُمثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ ) 4(َكالَّ َسيَـْعَلُموَن   

سيعلم هؤالء املشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر هلم ما , ما األمر كما يزعم هؤالء املشركون
م يوم القيامة ويتأكد هلم صدق ما جاء به حممد صلى , مث سيتأكد هلم ذلك, اهللا فاعل 

ديد ووعيد هلم. من القرآن والبعث, اهللا عليه وسلم   .وهذا 

  
  )6(اداً َأَملْ َجنَْعْل اَألْرَض ِمهَ  

  أمل جنعل األرض ممهدة لكم كالفراش؟

  
  )7(َواْجلَِباَل أَْوتَاداً  

  واجلبال رواسي؛ كي ال تتحرك بكم األرض؟
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  )8(َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجاً  

  وخلقناكم أصنافا ذكرا وأنثى؟

  
  )9(َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتاً  

دؤون وتسكنون   ؟وجعلنا نومكم راحة ألبدانكم، فيه 

  
  )10(َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباساً  

  كما يسرت الثوب البسه؟, وجعلنا الليل لباًسا تـَْلَبسكم ظلمته وتغشاكم

  
  )11(َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاً  

  وتسَعون فيه ملصاحلكم؟, وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه ملعاشكم

  
َنا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً     )12(َوبـَنَـيـْ

  ال صدوع هلا وال فطور؟, وبنينا فوقكم سبع مسوات متينة البناء حمكمة اخللق

  
  )13(َوَجَعْلَنا ِسرَاجاً َوهَّاجاً  

  وجعلنا الشمس سراًجا وقَّاًدا مضيًئا؟

  
  )16(َفافاً َوَجنَّاٍت أَلْ ) 15(لُِنْخرَِج ِبِه َحّباً َونـََباتاً ) 14(َوأَنَزْلَنا ِمْن اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجَّاجاً  
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لنخرج به حًبا مما يقتات به الناس وحشائش مما , وأنزلنا من السحب املمطرة ماء منَصّبا بكثرة
ا؟   تأكله الدَّواب، وبساتني ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصا

  
  )18(يـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّوِر فـََتْأتُوَن أَفْـَواجاً ) 17(ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتاً  

يوم , كان وقًتا وميعاًدا حمدًدا لألولني واآلخرين, وهو يوم القيامة, إن يوم الفصل بني اخللق
َلك يف 

َ
  .كل أمة مع إمامهم, إيذانًا بالبعث فتأتون أممًا" القرن"ينفخ امل

  
  )19(َوفُِتَحْت السََّماُء َفَكاَنْت أَبـَْواباً  

  .ملالئكةوفُتحت السماء، فكانت ذات أبواب كثرية لنزول ا

  
  )20(َوُسيـَِّرْت اْجلَِباُل َفَكاَنْت َسرَاباً  

ا   .فكانت كالسراب, ونسفت اجلبال بعد ثبو

  
ال َيُذوُقوَن ) 23(البِِثَني ِفيَها َأْحَقابًا ) 22(لِْلطَّاِغَني َمآبًا ) 21(ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادًا  

  )26(َجزَاًء ِوفَاقاً ) 25(يماً َوَغسَّاقاً ِإالَّ محَِ ) 24(ِفيَها بـَْرداً َوال َشرَاباً 

ماكثني فيها , للكافرين مرجًعا, إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أُِعدَّت هلم
إال , دهورًا متعاقبة ال تنقطع، ال َيْطَعمون فيها ما يـُْربد حرَّ السعري عنهم، وال شرابًا يرويهم

ا ماًء حارًا، وصديد أهل النار، جيازَ  ون بذلك جزاء عادال موافًقا ألعماهلم اليت كانوا يعملو
  .يف الدنيا

  
ابًا ) 27(ِإنـَُّهْم َكانُوا ال يـَْرُجوَن ِحَسابًا   بُوا بِآيَاتَِنا ِكذَّ َناُه ِكَتاباً ) 28(وََكذَّ وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ
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  )30(َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذاباً ) 29(

م كانو  م به الرسل تكذيبا, ا ال خيافون يوم احلساب فلم يعملوا لهإ بوا مبا جاء وكلَّ , وكذَّ
فلن نزيدكم , جزاء أعمالكم -أيها الكافرون- فذوقوا , شيء علمناه وكتبناه يف اللوح احملفوظ

  .إال عذابًا فوق عذابكم

  
ال ) 34(وََكْأساً ِدَهاقاً ) 33(َكَواِعَب أَتْـرَاباً َو ) 32(َحَداِئَق َوَأْعَناباً ) 31(ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني َمَفازاً  

اباً    )35(َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً َوال ِكذَّ

م ويعملون صاحلًا , إن هلم بساتني عظيمة وأعنابًا. فوزًا بدخوهلم اجلنة, إن للذين خيافون ر
ال . رًاوهلم كأس مملوءة مخ, وهلم زوجات حديثات السن، نواهد مستويات يف سن واحدة

  .يسمعون يف هذه اجلنة باطال من القول، وال يكذب بعضهم بعًضا

  
نَـُهَما الرَّْمحَِن ال َميِْلُكوَن  َربِّ السََّمَواتِ ) 36(َجزَاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا   َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

 يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوقَاَل يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفًا ال) 37(ِمْنُه ِخطَابًا 
  )39(َذِلَك اْليَـْوُم احلَْقُّ َفَمن َشاء اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َمآبًا  )38(َصَواباً 

هلم كل ذلك جزاء ومنَّة من اهللا وعطاًء كثريًا كافًيا هلم، ربِّ السموات واألرض وما بينهما، 
يوم يقوم جربيل عليه السالم , ال ميلكون أن يسألوه إال فيما أذن هلم فيه, رمحِن الدنيا واآلخرة

ذلك . وقال حًقا وسداًدا, واملالئكة مصطفِّني، ال يشفعون إال ملن أذن له الرمحن يف الشفاعة
فمن شاء النجاة ِمن أهواله فليتخذ إىل ربه مرجًعا بالعمل , اليوم احلق الذي ال ريب يف وقوعه

  .الصاحل

  
ُت تـُرَابًا ِإنَّا أَنَذْرنَاُكْم َعَذابًا َقرِيًبا يـَْوَم يَنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَا لَْيَتِين ُكن 
)40(  
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إنَّا حذَّرناكم عذاب يوم اآلخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خري أو اكتسب 
  .يا ليتين كنت ترابًا فلم أُبعث: سابويقول الكافر من هول احل, من إمث

  
  

  سورة النازعات -79

  
) 4(فَالسَّاِبَقاِت َسْبقًا ) 3(َوالسَّاِحبَاِت َسْبحًا ) 2(َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا ) 1(َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا 
  )7( تـَْتبَـُعَها الرَّاِدَفةُ ) 6(يـَْوَم تـَْرُجُف الرَّاِجَفُة ) 5(فَاْلُمَدبـِّرَاِت أَْمراً 

أقسم اهللا تعاىل باملالئكة اليت تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، واملالئكة اليت تقبض أرواح 
فاملالئكة , املؤمنني بنشاط ورفق، واملالئكة اليت َتْسَبح يف نزوهلا من السماء وصعودها إليها

ا فيما أوكل , اليت تسبق وتسارع إىل تنفيذ أمر اهللا إليها تدبريه من فاملالئكة املنفذات أمر ر
لتُبعَثنَّ  -وال جيوز للمخلوق أن يقسم بغري خالقه، فإن فعل فقد أشرك-شؤون الكون 

تتبعها نفخة أخرى , يوم تضطرب األرض بالنفخة األوىل نفخة اإلماتة, اخلالئق وُحتَاَسب
  .لإلحياء

  
  )9(أَْبَصارَُها َخاِشَعٌة ) 8(قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة  

ا ذليلة من هول ما ترى, ر يومئذ مضطربة من شدة اخلوفقلوب الكفا   .أبصار أصحا

  
قَاُلوا تِْلَك ِإذاً َكرٌَّة َخاِسَرٌة ) 11(أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماً خنََِرًة ) 10(يـَُقوُلوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِيف اْحلَاِفَرِة  
)12(  

ما كنا عليه أحياء يف األرض؟ أنردُّ وقد أنـَُردُّ بعد موتنا إىل : يقول هؤالء املكذبون بالبعث
  .رجعتنا تلك ستكون إًذا خائبة كاذبة: صرنا عظاًما بالية؟ قالوا
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َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة     )14(فَِإَذا ُهْم بِالسَّاِهَرِة ) 13(فَِإمنَّ

  .فإذا هم أحياء على وجه األرض بعد أن كانوا يف بطنها, فإمنا هي نفخة واحدة

  
  )15(اَك َحِديُث ُموَسى َهْل أتَ  

  خرب موسى؟ -أيها الرسول-هل أتاك 

  
فـَُقْل َهْل َلَك ) 17(اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى ) 16(ِإْذ نَاَداُه َربُُّه بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس طًُوى  

  )19(َوَأْهِدَيَك ِإَىل َربَِّك فـََتْخَشى ) 18(ِإَىل َأْن تـَزَكَّى 

اذهب إىل فرعون، إنه قد أفرط يف : ، فقال له"طوى"به بالوادي املطهَّر املبارك حني ناداه ر 
وأُرشدك إىل طاعة , أتودُّ أن تطهِّر نفسك من النقائص وحتليها باإلميان: العصيان، فقل له

  ربك، فتخشاه وتتقيه؟

  
  )22(ْسَعى ُمثَّ أَْدبـََر يَ ) 21(َفَكذََّب َوَعَصى ) 20(َفَأرَاُه اآليََة اْلُكبـَْرى  

فكذب فرعون نيبَّ اهللا موسى عليه , العصا واليد: فأرى موسى فرعوَن العالمة العظمى
  .وعصى ربه عزَّ وجلَّ، مث وىلَّ معرًضا عن اإلميان جمتهًدا يف معارضة موسى, السالم

  
) 25(اَل اآلِخَرِة َواُألوَىل َفَأَخَذُه اللَُّه َنكَ ) 24(فـََقاَل أَنَا َربُُّكْم اَألْعَلى ) 23(َفَحَشَر فـََناَدى  

َرًة ِلَمْن َخيَْشى    )26(ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ

أنا ربكم الذي ال ربَّ فوقه، فانتقم اهللا منه بالعذاب يف : فجمع أهل مملكته وناداهم، فقال
إن يف فرعون وما نزل به من . الدنيا واآلخرة، وجعله عربة ونكاال ألمثاله من املتمردين
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  .عظًة ملن يتعظ وينزجرالعذاب ملو 

  
َلَها َوَأْخرََج ) 28(َرَفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها ) 27(أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلقًا أَْم السََّماُء بـََناَها   َوَأْغَطَش لَيـْ

َها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) 30(َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها ) 29(ُضَحاَها   َواْجلَِبالَ ) 31(َأْخرََج ِمنـْ
  )33(َمَتاعاً َلُكْم َوألَنـَْعاِمُكْم ) 32(أَْرَساَها 

, بعد املوت أشد يف تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم كالبناء - أبـَْعُثكم أيها الناس
ارها , وأعلى سقفها يف اهلواء ال تفاوت فيها وال فطور، وأظلم ليلها بغروب مشسها وأبرز 

, وأودع فيها منافعها، وفجَّر فيها عيون املاء, هاواألرض بعد خلق السماء بسط. بشروقها
خلق سبحانه كل هذه النعم . وأثبت فيها اجلبال أوتاًدا هلا, وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات

إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على اهللا من خلق هذه األشياء، . (منفعة لكم وألنعامكم
  ).وكله على اهللا هني يسري

  
ُر اِإلنَساُن َما َسَعى ) 34(اَءْت الطَّامَُّة اْلُكبـَْرى فَِإَذا جَ   َوبـُرَِّزْت اجلَِْحيُم ِلَمْن ) 35(يـَْوَم يـََتذَكَّ

  )36(يـََرى 

عندئذ يـُْعَرض على اإلنسان  , فإذا جاءت القيامة الكربى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية
  .لكل ُمْبِصر تُرى ِعيانًا كل عمله من خري وشر، فيتذكره ويعرتف به، وأُظهرت جهنم

  
نـَْيا ) 37(َفَأمَّا َمْن َطَغى     )39(فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى ) 38(َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ

  .فإن مصريه إىل النار, وفضل احلياة الدنيا على اآلخرة, فأمَّا َمن مترد على أمر اهللا

  
  )41(فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ) 40(النـَّْفَس َعْن اْهلََوى  َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى 
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ى النفس عن األهواء الفاسدة فإن اجلنة , وأمَّا َمْن خاف القيام بني يدي اهللا للحساب، و
  .هي مسكنه

  
ِإَىل َربَِّك ُمنتَـَهاَها ) 43(ِفيَم أَْنَت ِمْن ِذْكرَاَها ) 42(َيْسأَُلوَنَك َعْن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها  
َا أَْنَت ُمنِذُر َمْن َخيَْشاَها ) 44( َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها ملَْ يـَْلَبثُوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها ) 45(ِإمنَّ
)46(  

ا - استخفافا - يسألك املشركون أيها الرسول لسَت . عن وقت حلول الساعة اليت تتوعدهم 
بل مرد ذلك إىل اهللا عز وجل، وإمنا شأنك يف أمر الساعة أن حتذر  يف شيء ِمن علمها،

م يوم يرون قيام الساعة مل يلبثوا يف احلياة الدنيا؛ هلول الساعة إال ما . منها َمن خيافها كأ
  .بني الظهر إىل غروب الشمس، أو ما بني طلوع الشمس إىل نصف النهار

  
  

  سورة عبس -80

  
  )2(ْن َجاَءُه اَألْعَمى أَ ) 1(َعَبَس َوتـََوىلَّ 

وأعرض ألجل أن األعمى عبد , ظهر التغري والعبوس يف وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم منشغال بدعوة كبار , اهللا بن أم مكتوم جاءه مسرتشدا

  .قريش إىل اإلسالم

  
َفَعُه الذِّْكَرى َأْو َيذَّكَّ ) 3(َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى     )4(ُر فـَتَـنـْ

ا حبقيقة أمره؟ لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر
ً
أو حيصل له املزيد من , وأيُّ شيء جيعلك عامل

  .االعتبار واالزدجار
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  )7(َوَما َعَلْيَك َأالَّ يـَزَّكَّى ) 6(َفأَْنَت َلُه َتَصدَّى ) 5(أَمَّا َمْن اْستَـْغَىن  

وأي شيء عليك أال يتطهر , ت تتعرض له وتصغي لكالمهفأن, أما َمن استغىن عن هديك
  من كفره؟

  
) 11(َكالَّ ِإنـََّها َتْذِكَرٌة ) 10(َفأَْنَت َعْنُه تـََلهَّى ) 9(َوُهَو َخيَْشى ) 8(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى  

َرٍة ) 13(ِيف ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة ) 12(َفَمْن َشاَء ذََكَرُه  ) 15(بِأَْيِدي َسَفَرٍة ) 14(َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ
  )16(ِكرَاٍم بـََررٍَة 

فأنت عنه , وهو خيشى اهللا من التقصري يف االسرتشاد, وأمَّا من كان حريصا على لقائك
إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء , ليس األمر كما فعلت أيها الرسول. تتشاغل
, موقرة, وهو القرآن يف صحف معظمة, هذا الوحي. فمن شاء ذكر اهللا َوْأَمتَّ بوحيه. االتعاظ

, سفراء بني اهللا وخلقه, بأيدي مالئكة كتبة, عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص
  .أخالقهم وأفعاهلم بارة طاهرة, كرام اخللق

  
رَُه ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه فَـ ) 18(ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه ) 17(قُِتَل اِإلْنَساُن َما َأْكَفَرُه   ُمثَّ ) 19(َقدَّ

َكالَّ َلمَّا يـَْقِض َما أََمَرُه ) 22(ُمثَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشَرُه ) 21(ُمثَّ أََماَتُه َفَأقْـبَـَرُه ) 20(السَِّبيَل َيسََّرُه 
)23(  

أمل ير ِمن أيِّ شيء خلقه اهللا أول مرة؟ !! ما أشدَّ كفره بربه, لُِعَن اإلنسان الكافر وُعذِّب
َِينُّ  -ن ماء قليلخلقه اهللا م

مث أماته , مث بني له طريق اخلري والشر, فقدَّره أطوارا - وهو امل
ليس . وبعثه بعد موته للحساب واجلزاء, مث إذا شاء سبحانه أحياه, فجعل له مكانًا يُقرب فيه

  .فلم يـَُؤدِّ ما أمره اهللا به من اإلميان والعمل بطاعته, األمر كما يقول الكافر ويفعل
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َنا اْلَماَء َصّبًا ) 24(ْنظُْر اِإلنَساُن ِإَىل َطَعاِمِه فـَْليَـ   ) 26(ُمثَّ َشَقْقَنا اَألْرَض َشّقًا ) 25(أَنَّا َصَببـْ
َنا ِفيَها َحّباً  َوفَاِكَهًة ) 30(َوَحَداِئَق ُغْلباً ) 29(َوَزيـُْتوناً َوَخنًْال ) 28(َوِعَنباً َوَقْضباً ) 27(َفأَنـَْبتـْ

  )32(اعاً َلُكْم َوألَنـَْعاِمُكْم َمتَ ) 31(َوأَبّاً 

كيف خلق اهللا طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنَّا صببنا املاء على األرض : فليتدبر اإلنسان
, وعنًبا وعلًفا للدواب, فأنبتنا فيها حًبا, مث شققناها مبا أخرجنا منها من نبات شىت, َصبًّا

ا أنتم وأنعامكم ومثارًا وكأل, وزيتونًا وخنال وحدائق عظيمة األشجار   .تـَنـَْعمون 

  
ُة   َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ) 35(َوأُمِِّه َوأَبِيِه ) 34(يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه ) 33(فَِإَذا َجاَءْت الصَّاخَّ
ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه ) 36(   )37(ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمنـْ

يوم يفرُّ املرء هلول ذلك اليوم من , ِمن هوهلا األمساع فإذا جاءت صيحة يوم القيامة اليت تصمُّ 
  .لكل واحد منهم يومئٍذ أمر يشغله ومينعه من االنشغال بغريه. وزوجه وبنيه, وأمه وأبيه, أخيه

  
َها َغبَـَرٌة ) 39(َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة ) 38(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة   ) 40(َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ
  )42(أُْولَِئَك ُهْم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة ) 41(ْرَهُقَها قـَتَـَرٌة تَـ 

, ووجوه أهل اجلحيم مظلمة مسودَّة, وجوه أهل النعيم يف ذلك اليوم مستنرية، مسرورة فرحة
بوا بآياته. تغشاها ذلَّة ذا الوصف هم الذين كفروا بنعم اهللا وكذَّ وجترؤوا , أولئك املوصوفون 
  .الفجور والطغيانعلى حمارمه ب

  
  

  سورة التكوير -81

  
َوِإَذا اْلِعَشاُر ) 3(َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـَِّرْت ) 2(َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ) 1(ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت 
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) 7(َجْت َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوِّ ) 6(َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرْت ) 5(َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) 4(ُعطَِّلْت 
َوِإَذا السََّماُء  ) 10(َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت ) 9(بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلْت ) 8(َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت 

َعِلَمْت نـَْفٌس َما ) 13(َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزِلَفْت ) 12(َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرْت ) 11(ُكِشَطْت 
  )14(َأْحَضَرْت 

ت عـن , فذهب نورها, وإذا النجوم تناثرت, ت وذهب َضْوُءهاإذا الشمس لُفَّ  وإذا اجلبال سـريِّ
وإذا احليوانـات الوحشـية , وإذا النـوق احلوامـل تُركـت وأمهلـت, وجه األرض فصـارت هبـاًء منبثًـا

وإذا البحار أوقدت، فصارت علـى ِعَظمهـا , ُمجعت واختلطت؛ ليقتصَّ اهللا من بعضها لبعض
وإذا الطفلـة املدفونـة حيـة ُسـئلت يـوم القيامـة , النفـوس قُرنـت بأمثاهلـا ونظائرهـا وإذا, نارًا تتوقد

, بــأيِّ ذنــب كــان دفنهــا؟ وإذا صــحف األعمــال ُعرضــت: ســؤاَل تطييــب هلــا وتبكيــت لوائــدها 
ـــا وإذا اجلنـــة دار النعـــيم , وإذا النـــار أوقـــدت فأضـــرِمت, وإذا الســـماء قُلعـــت وأزيلـــت مـــن مكا

  .تيقنْت ووجدْت كلُّ نفس ما قدَّمت من خري أو شر, إذا وقع ذلك, ملتقنيقـُرِّبت من أهلها ا

  
َوالصُّْبِح ِإَذا ) 17(َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ) 16(اجلََْوارِي اْلُكنَِّس ) 15(َفال أُْقِسُم بِاْخلُنَِّس  

ُمطَاٍع َمثَّ ) 20(اْلَعْرِش َمِكٍني ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي ) 19(ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي ) 18(تـَنَـفََّس 
  )21(أَِمٍني 

ــارًا والليــل إذا أقبــل , اجلاريــة واملســترتة يف أبراجهــا, أقســم اهللا تعــاىل بــالنجوم املختفيــة أنوارهــا 
, -هــو جربيــل عليــه الســالم -إن القــرآن لَتبليــغ رســول كــرمي, والصــبح إذا ظهــر ضــياؤه, بظالمــه

مــؤمتن علــى , تطيعــه املالئكــة, صــاحِب مكانــة رفيعــة عنــد اهللا, ِذي قــوة يف تنفيــذ مــا يــؤمر بــه
  .الوحي الذي ينزل به

  
َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنٍني ) 23(َوَلَقْد َرآُه بِاألُُفِق اْلُمِبِني ) 22(َوَما َصاِحُبُكْم ِمبَْجُنوٍن  
  )25(َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيطَاٍن َرِجيٍم ) 24(
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ولقــــد رأى حممــــد جربيــــل الــــذي يأتيــــه بالرســــالة يف األفــــق , ونــــه مبجنــــونومــــا حممــــد الــــذي تعرف
مطرود من رمحة , وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم. وما هو ببخيل يف تبليغ الوحي, العظيم

  .ولكنه كالم اهللا ووحيه, اهللا

  
َوَما ) 28(ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم  ِلَمْن َشاءَ ) 27(ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمَني ) 26(َفأَْيَن َتْذَهُبوَن  

  )29(َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمَني 

فأين تذهب بكم عقولكم يف التكذيب بالقرآن بعد هذه احلجج القاطعـة؟ مـا هـو إال موعظـة 
, االسـتقامةومـا تشـاؤون , ملن شاء منكم أن يستقيم على احلـق واإلميـان, من اهللا جلميع الناس

  .إال مبشيئة اهللا رب اخلالئق أمجعني, وال تقدرون على ذلك

  
  

  سورة اإلنفطار -82

  
َوِإَذا اْلُقُبوُر ) 3(َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت ) 2(َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتثـََرْت ) 1(ِإَذا السََّماُء انَفَطَرْت 

  )5(خََّرْت َقدََّمْت َوأَ َعِلَمْت نـَْفٌس َما ) 4(بـُْعِثَرْت 

وإذا البحار فجَّر اهللا بعضها , وإذا الكواكب تساقطت, واختلَّ نظامها, إذا السماء انشقت
حينئذ تعلم كلُّ نفس مجيع , وإذا القبور قُِلبت ببعث َمن كان فيها, يف بعض، فذهب ماؤها

ا, وما تأخر, ما تقدَّم منها, أعماهلا   .وجوزيت 

  
ِيف َأيِّ ُصوَرٍة ) 7(الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك ) 6(َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرِمي يَا أَيـَُّها اِإلنَساُن َما  

  )8(رَكََّبَك  َما َشاءَ 

ما الذي جعلك تغتَـرُّ بربك اجلواد كثري اخلري احلقيق بالشكر , يا أيها اإلنسان املنكر للبعث
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يف أيِّ , كَّبك ألداء وظائفكور , أليس هو الذي خلقك فسوَّى خلقك فَعَدلك, والطاعة
  صورة شاءها خلقك؟

  
يِن    بُوَن بِالدِّ يـَْعَلُموَن َما ) 11(ِكرَامًا َكاتِِبَني ) 10(َوِإنَّ َعَلْيُكْم َحلَاِفِظَني ) 9(َكالَّ َبْل ُتَكذِّ

  )12(تـَْفَعُلوَن 

احلساب  بل تكذِّبون بيوم, ليس األمر كما تقولون من أنكم يف عبادتكم غري اهللا حمُِقون
م من , وإن عليكم ملالئكة رقباء كراما على اهللا كاتبني ملا وُكِّلوا بإحصائه. واجلزاء ال يفو

  .يعلمون ما تفعلون من خري أو شر, أعمالكم وأسراركم شيء

  
  )13(ِإنَّ األَبـْرَاَر َلِفي نَِعيٍم  

  .إن األتقياء القائمني حبقوق اهللا وحقوق عباده لفي نعيم

  
اَر َلِفي َجِحيٍم َوِإنَّ الْ   يِن ) 14(ُفجَّ َها ِبَغائِِبَني ) 15(َيْصَلْونـََها يـَْوَم الدِّ   )16(َوَما ُهْم َعنـْ

, يصيبهم هلبها يوم اجلزاء, وإن الُفجَّار الذين َقصَّروا يف حقوق اهللا وحقوق عباده لفي جحيم
  .وما هم عن عذاب جهنم بغائبني ال خبروج وال مبوت

  
يِن َوَما أَْدرَاَك مَ   يِن ) 17(ا يـَْوُم الدِّ يـَْوَم ال َمتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس ) 18(ُمثَّ َما أَْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ

  )19(َشْيئاً َواَألْمُر يـَْوَمِئٍذ لِلَِّه 

مث ما أدراك ما عظمُة يوم احلساب؟ يوم احلساب ال يقدر , وما أدراك ما عظمة يوم احلساب
, وال يقهره قاهر, ذلك اليوم هللا وحده الذي ال يغلبه غالبواألمر يف , أحد على نفع أحد

  .وال ينازعه أحد
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  سورة المطففين -83

  
َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم ) 2(الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن ) 1(َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفَني 

ُعوثُوَن َأال َيُظنُّ أُولَِئَك أَ ) 3(ُخيِْسُروَن  يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ ) 5(لِيَـْوٍم َعِظيٍم ) 4(نـَُّهْم َمبـْ
  )6(اْلَعاَلِمَني 

الذين إذا اشرتوا من الناس مكيال أو موزونًا , عذاٌب شديد للذين يبخسون املكيال وامليزان
فكيف حبال , زانوإذا باعوا الناس مكيال أو موزونًا يـُْنقصون يف املكيال واملي, يوفون ألنفسهم

ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أوىل بالوعيد من مطففي املكيال , من يسرقهما وخيتلسهما
أال يعتقد أولئك املطففون أن اهللا تعاىل باعثهم وحماسبهم على أعماهلم يف يوم عظيم . وامليزان

ضعون هللا وهم فيه خا, فيحاسبهم على القليل والكثري, اهلول؟ يوم يقوم الناس بني يدي اهللا
  .رب العاملني

  
اِر َلِفي ِسجٍِّني      )9(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ) 8(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) 7(َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب الُفجَّ

ـــار ومـــأواهم لفـــي ضـــيق ومـــا أدراك مـــا هـــذا الضـــيق؟ إنـــه ســـجن مقـــيم , حقـــا إن مصـــري الُفجَّ
  .غ منه، ال يزاد فيه وال يُنقصوعذاب أليم، وهو ما كتب هلم املصري إليه، مكتوب مفرو 

  
ِبَني   يِن ) 10(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ بُوَن بِيَـْوِم الدِّ َوَما ُيَكذُِّب ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد ) 11(الَِّذيَن يَُكذِّ

اَن َعَلى قـُُلوِِْم َما َكانُوا َكالَّ َبْل رَ ) 13(ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اَألوَِّلَني ) 12(أَثِيٍم 
ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن ) 14(َيْكِسُبوَن  ) 16(ُمثَّ ِإنـَُّهْم َلَصاُلوا اجلَِْحيِم ) 15(َكالَّ ِإنـَُّهْم َعْن َرِِّ

بُوَن    )17(ُمثَّ يـَُقاُل َهَذا الَِّذي ُكنُتْم ِبِه ُتَكذِّ
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وما يكذِّب بـه إال كـل ظـامل  , قوع يوم اجلزاءعذاب شديد يومئذ للمكذبني، الذين يكذبون بو 
بـل , لـيس األمـر كمـا زعمـوا. هذه أباطيل األولني: إذا تتلى عليه آيات القرآن قال, كثري اإلمث

م عــن التصــديق بــه مــا غشــاها مــن كثــرة مــا , هــو كــالم اهللا ووحيــه إىل نبيــه وإمنــا حجــب قلــو
ـم بل, ليس األمر كما زعم الكفار. يرتكبون من الذنوب ـم يـوم القيامـة عـن رؤيـة ر جـل  -إ

ــم يف اجلنــة (حملجوبــون،  -وعــال ــم لــداخلو ) ويف هــذه اآليــة داللــة علــى رؤيــة املــؤمنني رَّ مث إ
  .هذا اجلزاء الذي كنتم به تكذبون: مث يقال هلم, النار يقاسون حرها

  
) 20(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ) 19(اَك َما ِعلِّيُّوَن َوَما أَْدرَ ) 18(َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب األَبـْرَاِر َلِفي ِعلِّيَِّني   

  )21(َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَن 

 -أيها الرسـول-وما أدراك . لفي املراتب العالية يف اجلنة -وهم املتقون-حقا إن كتاب األبرار 
ليـه ال يـزاد فيـه وال يُـنقص، َيطَّلِـع ع, ما هذه املراتب العالية؟ كتاب األبرار مكتـوب مفـروغ منـه

  .املقربون من مالئكة كل مساء

  
تـَْعِرُف ِيف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم ) 23(َعَلى اَألرَاِئِك يَنظُُروَن ) 22(ِإنَّ األَبـْرَاَر َلِفي نَِعيٍم  
) 26( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِيف َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفْس اْلُمتَـَناِفُسونَ ) 25(ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َخمُْتوٍم ) 24(

َا اْلُمَقرَّبُوَن ) 27(َوِمزَاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم    )28(َعْيناً َيْشَرُب ِ

ـم, إن أهل الصدق والطاعة لفي اجلنة يتنعمـون وإىل مـا أعـدَّ هلـم , علـى األسـرَّة ينظـرون إىل ر
جة النعيم آخـره رائحـة , ُيْسَقون من مخر صافية حمكم إناؤهـا, من خريات، ترى يف وجوههم 

وهذا الشـراب مزاجـه وخلطـه مـن عـني يف . ويف ذلك النعيم املقيم فليتسابق املتسابقون, كمس
ا, ليشرب منها املقربون; عني أعدت , "تسنيم"اجلنة تـُْعَرف لعلوها بـ    .ويتلذذوا 

  
ِِ ) 29(ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن   َوِإَذا ) 30(ْم يـَتَـَغاَمُزوَن َوِإَذا َمرُّوا 

َوَما أُْرِسُلوا ) 32(َوِإَذا رَأَْوُهْم قَاُلوا ِإنَّ َهُؤالِء َلَضالُّوَن ) 31(انَقَلُبوا ِإَىل َأْهِلِهْم انَقَلُبوا َفِكِهَني 
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  )34(فَاْليَـْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمْن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن ) 33(َعَلْيِهْم َحاِفِظَني 

ـم, لذين أجرموا كانوا يف الدنيا يستهزئون باملؤمننيإن ا ـم يتغـامزون سـخرية  وإذا , وإذا مـروا 
وإذا رأى هــؤالء . رجــع الــذين أجرمــوا إىل أهلهــم وذويهــم تفكهــوا معهــم بالســخرية مــن املــؤمنني

إن هــؤالء لتــائهون يف : وقــد اتبعــوا اهلــدى قــالوا, الكفــار أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم
ومــا بُعــث هــؤالء اجملرمــون رقبــاء علــى أصــحاب حممــد , عهم حممــًدا صــلى اهللا عليــه وســلماتبــا

فيــــوم القيامــــة يســــخر الــــذين صــــدقوا اهللا ورســــوله وعملــــوا بشــــرعه مــــن . صــــلى اهللا عليــــه وســــلم
  .كما سخر الكافرون منهم يف الدنيا, الكفار

  
  )36(َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر ) 35(َعَلى اَألرَاِئِك يَنظُُروَن  

ومن , على اجملالس الفاخرة ينظر املؤمنون إىل ما أعطاهم اهللا من الكرامة والنعيم يف اجلنة
م ذلك - هل جوزي الكفار . أعظم ذلك النظر إىل وجه اهللا الكرمي جزاًء وفاق  -إذ فُعل 

  ما كانوا يفعلونه يف الدنيا من الشرور واآلثام؟

  
  

  نشقاقسورة اإل -84

  
َوأَْلَقْت َما ِفيَها ) 3(َوِإَذا اَألْرُض ُمدَّْت ) 2(َوأَِذَنْت ِلَربـَِّها َوُحقَّْت ) 1(ِإَذا السََّماُء انَشقَّْت 

  )5(َوأَِذَنْت ِلَربـَِّها َوُحقَّْت ) 4(َوَختَلَّْت 

ا فيما أمرها به, وتفطَّرت بالغمام يوم القيامة, إذا السماء تصدَّعت من  وأطاعت أمر ر
ودكت جباهلا يف ذلك , وإذا األرض ُبسطت َوُوسِّعت. وُحقَّ هلا أن تنقاد ألمره, االنشقاق

ا فيما أمرها به, وختلَّْت عنهم, وقذفت ما يف بطنها من األموات, اليوم وُحقَّ , وانقادت لر
  .هلا أن تنقاد ألمره



www.islamguiden.com 

 1294

  
  )6(حاً َفُمالِقيِه يَا أَيـَُّها اِإلنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل َربَِّك َكدْ  

, مث تالقي اهللا يوم القيامة, وعامل أعماال من خري أو شر, يا أيها اإلنسان إنك ساٍع إىل اهللا
  .فيجازيك بعملك بفضله أو عدله

  
َمْسُروراً َويَنَقِلُب ِإَىل َأْهِلِه ) 8(َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا ) 7(َفَأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه  
)9(  

فسوف حياسب حسابًا سهال ويرجع , وهو مؤمن بربه, فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه
  .إىل أهله يف اجلنة مسرورًا

  
ِإنَُّه  ) 12(َوَيْصَلى َسِعريًا ) 11(َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا ) 10(َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه  

  )15(بـََلى ِإنَّ َربَُّه َكاَن ِبِه َبِصرياً ) 14(ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َحيُوَر ) 13(َمْسُروراً  َكاَن ِيف َأْهِلهِ 

فسوف يدعو باهلالك , وهو الكافر باهللا, وأمَّا َمن أُعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره
ال يفكر يف , إنه كان يف أهله يف الدنيا مسرورًا مغرورًا. ويدخل النار مقاسًيا حرها, والثبور
بلى سيعيده اهللا كما بدأه وجيازيه . إنه ظنَّ أن لن يرجع إىل خالقه حيا للحساب, العواقب

  .إن ربه كان به بصريًا عليًما حباله من يوم خلقه إىل أن بعثه, على أعماله

  
لَتَـرَْكُنبَّ طََبقًا َعْن ) 18( َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسقَ ) 17(َواللَّْيِل َوَما َوَسَق ) 16(َفال أُْقِسُم بِالشََّفِق  

  )19(طََبٍق 

وبالليل وما مجع من الدواب واحلشرات واهلوام , أقسم اهللا تعاىل بامحرار األفق عند الغروب
من : أطوارا متعددة وأحواال متباينة - أيها الناس -وبالقمر إذا تكامل نوره، لرتكُنبَّ , وغري ذلك

وال جيوز للمخلوق . فخ الروح إىل املوت إىل البعث والنشورالنطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل ن
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  .ولو فعل ذلك ألشرك, أن يقسم بغري اهللا

  
َبْل الَِّذيَن َكَفُروا ) 21(َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهْم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدوَن ) 20(َفَما َهلُْم ال يـُْؤِمُنوَن  

بُوَن  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ) 24(فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ) 23(وَن َواللَُّه َأْعَلُم ِمبَا يُوعُ ) 22(ُيَكذِّ
ُر َممُْنوٍن    )25(َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـْ

فأيُّ شيء مينعهم من اإلميان باهللا واليوم اآلخر بعد ما ُوضِّحت هلم اآليات؟ وما هلم إذا قرئ 
سلُِّمون مبا جاء فيه؟ إمنا سجية الذين كفروا التكذيب وال ي, عليهم القرآن ال يسجدون هللا

واهللا أعلم مبا يكتمون يف صدورهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن . وخمالفة احلق
لكن الذين , قد أعدَّ هلم عذابًا موجًعا - عز وجل -بأن اهللا - أيها الرسول- فبشرهم , حق

  .هلم أجر يف اآلخرة غري مقطوع وال منقوص,  عليهمآمنوا باهللا ورسوله وأدُّوا ما فرضه اهللا

  
  

  سورة البروج -85

  
قُِتَل َأْصَحاُب اُألْخُدوِد ) 3(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) 2(َواْليَـْوِم اْلَمْوُعوِد ) 1(َوالسََّماِء َذاِت اْلبـُُروِج 

َها قـُُعوٌد ) 5(النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد ) 4( ْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد َوهُ ) 6(ِإْذ ُهْم َعَليـْ
ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْميِد ) 7( َواَألْرِض  الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ ) 8(َوَما نـََقُموا ِمنـْ

  )9(َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

ــا الشــمس والقمــرأقســم اهللا تعــاىل بالســماء ذات املنــاز  وبيــوم القيامــة الــذي وعــد , ل الــيت متــر 
مبــا  -ســبحانه -ويقسـم اهللا. ومشـهود يشــهد عليــه, وشــاهد يشــهد, اهللا اخللـق أن جيمعهــم فيـه

. فــإن القســم بغــري اهللا شــرك, أمــا املخلــوق فــال جيــوز لــه أن يقســم بغــري اهللا, يشــاء مــن خملوقاتــه
وأوقــــدوا النــــار الشــــديدة ذات , ا؛ لتعــــذيب املــــؤمننيلُعــــن الــــذين َشــــقُّوا يف األرض شــــًقا عظيًمــــ

وهــم علــى مــا يفعلــون بــاملؤمنني مــن تنكيــل , إذ هــم قعــود علــى األخــدود مالزمــون لــه, الَوقــود
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ومـــا أخـــذوهم مبثـــل هـــذا العقـــاب الشـــديد إال أن كـــانوا مـــؤمنني بـــاهللا العزيـــز . وتعـــذيب حضـــورٌ 
 -وهـو, الـذي لـه ملـك السـموات واألرض, احلميد يف أقواله وأفعاله وأوصافه, الذي ال يغاَلب

  .ال خيفى عليه شيء, على كل شيء شهيد -سبحانه

  
رِيِق ِإنَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ُمثَّ ملَْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَهلُْم َعَذاُب احلَْ  
)10(  

فلهــــم يف , مث مل يتوبـــوا, ار؛ ليصـــرفوهم عـــن ديـــن اهللاإن الـــذين حرقـــوا املـــؤمنني واملؤمنـــات بالنــــ
  .وهلم العذاب الشديد احملرق, اآلخرة عذاب جهنم

  
 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبريُ  
)11(  

هلـم جنـات جتـري مـن حتـت قصـورها , وعملوا األعمال الصاحلات إن الذين صدَّقوا اهللا ورسوله
ار   .ذلك الفوز العظيم, األ

  
ُذو ) 14(َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ) 13(ِإنَُّه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيُد ) 12(ِإنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد  

  )16(فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد ) 15(اْلَعْرِش اْلَمِجيُد 

وهـــو , إنـــه هـــو يُبـــدئ اخللـــق مث يعيـــده, م ربـــك مـــن أعدائـــه وعذابـــه هلـــم َلعظـــيم شـــديدإن انتقـــا
صـــاحب العـــرِش اجمليـــُد الـــذي بلـــغ املنتهـــى يف , كثـــري املـــودة واحملبـــة ألوليائـــه, الغفـــور ملـــن تـــاب
  .ال ميتنع عليه شيء يريده, فـَعَّال ملا يريد, الفضل والكرم

  
َواللَُّه ) 19(َبْل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف َتْكِذيٍب ) 18(ْرَعْوَن َوَمثُوَد فِ ) 17(َهْل أَتَاَك َحِديُث اْجلُُنوِد  

  )22(ِيف َلْوٍح َحمُْفوٍظ ) 21(َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيٌد ) 20(ِمْن َورَائِِهْم حمُِيٌط 
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ـم , فرعـون ومثـود, خرب اجلموع الكـافرة املكذبـة ألنبيائهـا -أيها الرسول-هل بلغك  ومـا حـلَّ 
بـل الـذين كفـروا يف تكـذيب متواصـل كـدأب َمـن , مل يعتـرب القـوم بـذلك, عذاب والنكـالمن ال
م علما وقدرة, قبلهم وليس القرآن  . ال خيفى عليه منهم ومن أعماهلم شيء, واهللا قد أحاط 

بوا بـه, كما زعم املكذبون املشركون بأنه شعر وسحر يف لـوح , بـل هـو قـرآن عظـيم كـرمي, فكذَّ
  .ه تبديل وال حتريفال ينال, حمفوظ

  
  

  سورة الطارق -86

  
َها ) 3(النَّْجُم الثَّاِقُب ) 2(َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارُِق ) 1(َوالسََّماِء َوالطَّارِِق  ِإْن ُكلُّ نـَْفٍس َلمَّا َعَليـْ

  )4(َحاِفٌظ 

أقسم اهللا سبحانه بالسماء والنجم الذي يطرق ليال وما أدراك ما ِعَظُم هذا النجم؟ هو 
ا َمَلك رقيب حيفظ عليها أعماهلا لتحاسب . النجم املضيء املتوهِّج ما كل نفس إال أوكل 

  .عليها يوم القيامة

  
) 7(َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َوالتـَّرَاِئِب ) 6(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق ) 5(فـَْلَينظُْر اِإلنَساُن ِممَّ ُخِلَق  

  )8( ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدرٌ 

فلينظر اإلنسان املنكر للبعث ِممَّ ُخِلَق؟ ليعلم أن إعادة خلق اإلنسان ليست أصعب من 
. خيرج من بني صلب الرجل وصدر املرأة, خلقه أّوال خلق من مينٍّ منصبٍّ بسرعة يف الرحم

  .إن الذي خلق اإلنسان من هذا املاء َلقادر على رجعه إىل احلياة بعد املوت

  
لَ     )10(َفَما َلُه ِمْن قـُوٍَّة َوال نَاِصٍر ) 9(ى السَّرَائُِر يـَْوَم تـُبـْ
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ا , وُميَيَّز الصاحل منها من الفاسد, يوم ُختَْترب السرائر فيما أخفته فما لإلنسان من قوة يدفع 
  .وما له من ناصر يدفع عنه عذاب اهللا, عن نفسه

  
َوَما ُهَو ) 13(ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل ) 12(دِْع َواَألْرِض َذاِت الصَّ ) 11(َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع  

  )14(بِاْهلَْزِل 

إن القرآن لقول , واألرض ذات التشقق مبا يتخللها من نبات, والسماء ذات املطر املتكرر
وإال فقد , وال جيوز للمخلوق أن يقسم بغري اهللا. وما هو باهلزل, فصل بـَْنيَ احلق والباطل

  .أشرك

  
ْل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً ) 16(َوَأِكيُد َكْيداً ) 15(يُدوَن َكْيداً ِإنـَُّهْم َيكِ     )17(َفَمهِّ

يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم احلق , وللقرآن, إن املكذبني للرسول صلى اهللا عليه وسلم
ها أي-فال تستعجل هلم , ولو كره الكافرون, وأكيد كيًدا إلظهار احلق, ويؤيدوا الباطل

م -الرسول وسرتى ما , بل أمهلهم وأنظرهم قليال وال تستعجل هلم, بطلب إنزال العقاب 
م من العذاب والنكال والعقوبة واهلالك   .حيلُّ 

  
  

  سورة األعلى -87

  
َر فـََهَدى ) 2(الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى ) 1(َسبِّْح اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى  رََج َوالَِّذي َأخْ ) 3(َوالَِّذي َقدَّ

  )5(َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى ) 4(اْلَمْرَعى 

الذي خلق , نـَزِّه اسم ربك األعلى عن الشريك والنقائص تنزيًها يليق بعظمته سبحانه
فهدى كل خلق إىل ما , والذي قدَّر مجيع املقدرات, وأحسنه, فأتقن خلقها, املخلوقات
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  .يًما جافًا متغريًافجعله بعد ذلك هش, والذي أنبت الكأل األخضر, يناسبه

  
  )7(ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى ) 6(َسنـُْقرُِئَك َفال تَنَسى  

إال ما شاء اهللا مما اقتضت حكمته أن , هذا القرآن قراءة ال تنساها - أيها الرسول-سنقرئك 
  .وما خيفى منهما, قول والعمليعلم اجلهر من ال -سبحانه -إنه . ينسيه ملصلحة يعلمها

  
  )8(َونـَُيسُِّرَك لِْلُيْسَرى  

وجعل دينك يسرًا ال , ومن ذلك تسهيل تـََلقِّي أعباء الرسالة, ونيسرك لليسرى يف مجيع أمورك
  .عسر فيه

  
ْر ِإْن نـََفَعْت الذِّْكَرى     )9(َفذَكِّ

. إىل ما فيه خريهم حسبما يسرناه لك مبا يوحى إليك، واهدهم -أيها الرسول-فعظ قومك 
وُخصَّ بالتذكري من يرجى منه التذكُّر، وال تتعب نفسك يف تذكري من ال يورثه التذكر إال عتوًّا 

  .ونفورًا 

  
ُر َمْن َخيَْشى   ُمثَّ ال ) 12(الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكبـَْرى ) 11(َويـََتَجنَّبـَُها اَألْشَقى ) 10(َسَيذَّكَّ

  )13(َيا َميُوُت ِفيَها َوال حيَْ 

الذي سيدخل نار , ويبتعد عن الذكرى األشقى الذي ال خيشى ربه, سيتعظ الذي خياف ربه
  .وال حييا حياة تنفعه, مث ال ميوت فيها فيسرتيح, جهنم العظمى يقاسي حرَّها

  
  )15(َوذََكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى ) 14(َقْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى  
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وأقام , فوحَّده ودعاه وعمل مبا يرضيه, األخالق السيئة، وذكر اهللا قد فاز َمن طهر نفسه من
ا؛ ابتغاء رضوان اهللا وامتثاال لشرعه   .الصالة يف أوقا

  
نـَْيا     )16(َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّ

  .تفضِّلون زينة احلياة الدنيا على نعيم اآلخرة - أيها الناس-إنكم 

  
ٌر َوأَبـَْقى    )17( َواآلِخَرُة َخيـْ

  .خري من الدنيا وأبقى, والدار اآلخرة مبا فيها من النعيم املقيم

  
  )19(ُصُحِف ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى ) 18(ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اُألوَىل  

إن ما أخربمت به يف هذه السورة هو مما ثبت معناه يف الصُّحف اليت أنزلت قبل القرآن، وهي 
  .السالم ُصحف إبراهيم وموسى عليهما

  
  

  سورة الغاشية -88

  
  )1(َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة 

  خرب القيامة اليت تغشى الناس بأهواهلا؟ -أيها الرسول-هل أتاك 

  
) 5(ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيٍة ) 4(َتْصَلى نَاراً َحاِمَيًة ) 3(َعاِمَلٌة نَاِصَبٌة ) 2(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة  
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  )7(ال ُيْسِمُن َوال يـُْغِين ِمْن ُجوٍع ) 6(ْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيٍع لَْيَس هلَُ 

ُتسقى , تصيبها نار شديدة التوهج, جمهدة بالعمل متعبة, وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب
, ليس ألصحاب النار طعام إال من نبت ذي شوك الصق باألرض. من عني شديدة احلرارة
  .وال يسدُّ جوعه ورمقه, ال ُيْسمن بدن صاحبه من اهلُزال, خبثهوهو ِمن شر الطعام وأ

  
ال َتْسَمُع ِفيَها الِغَيًة ) 10(ِيف َجنٍَّة َعالَِيٍة ) 9(ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة ) 8(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِعَمٌة  
َوَمنَارُِق ) 14(ُضوَعٌة َوَأْكَواٌب َموْ ) 13(ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة ) 12(ِفيَها َعْنيٌ َجارِيٌَة ) 11(

  )16(َوَزرَاِيبُّ َمْبثُوثٌَة ) 15(َمْصُفوَفٌة 

يف جنة , وجوه املؤمنني يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها يف الدنيا بالطاعات راضية يف اآلخرة
فيها سرر , فيها عني تتدفق مياهها, ال تسمع فيها كلمة لغو واحدة, رفيعة املكان واملكانة

وُبُسط كثرية , الواحدة جنب األخرى, ووسائد مصفوفة, معدة للشاربنيعالية وأكواب 
  .مفروشة

  
َوِإَىل اْجلَِباِل  ) 18(َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ) 17(أََفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اِإلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت  

  )20(َوِإَىل اَألْرِض َكْيَف ُسِطَحْت ) 19(َكْيَف ُنِصَبْت 

كيف ُخِلَقت هذا اخللق العجيب؟ وإىل السماء  : الكافرون املكذِّبون إىل اإلبلأفال ينظر 
ا الثبات لألرض , كيف رُِفَعت هذا الرَّفع البديع؟ وإىل اجلبال كيف ُنصبت فحصل 

  واالستقرار؟ وإىل األرض كيف ُبِسطت وُمهِّدت؟

  
ٌر   َا أَْنَت ُمذَكِّ ْر ِإمنَّ   )22(َسْيِطٍر َلْسَت َعَلْيِهْم مبُِ ) 21(َفذَكِّ

إمنا أنت واعظ , وال حتزن على إعراضهم, املعرضني مبا أُْرِسْلَت به إليهم - أيها الرسول-فِعْظ 
  .ليس عليك إكراههم على اإلميان, هلم
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بُُه اللَُّه اْلَعَذاَب اَألْكبَـَر ) 23(ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر     )24(فـَيـَُعذِّ

فيعذبه اهللا العذاب الشديد يف , وعظة وأصرَّ على كفرهلكن الذي أعرض عن التذكري وامل
  .النار

  
َنا ِإيَابـَُهْم   َنا ِحَسابـَُهْم ) 25(ِإنَّ ِإلَيـْ   )26(ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

  .مث إن علينا جزاءهم على ما عملوا, إنَّ إلينا مرجعهم بعد املوت

  
  

  سورة الفجر -89

  
َهْل ِيف َذِلَك َقَسٌم ) 4(َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر ) 3(ْفِع َواْلَوْتِر َوالشَّ ) 2(َولََياٍل َعْشٍر ) 1(َواْلَفْجِر 

  )5(ِلِذي ِحْجٍر 

وبكـل , والليـايل العشـر األَول مـن ذي احلجـة ومـا شـرفت بـه, أقسم اهللا سـبحانه بوقـت الفجـر
  أليس يف األقسام املذكورة َمْقَنع لذي عقل؟, وبالليل إذا َيْسري بظالمه, شفع وفرد

  
  )8(الَِّيت َملْ ُخيَْلْق ِمثْـُلَها ِيف اْلِبالِد ) 7(ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد ) 6( تـََرى َكْيَف فـََعَل َربَُّك ِبَعاٍد َأملَْ  

ذات القـوة واألبنيـة املرفوعـة علـى , قبيلـة إرم, كيف فعل ربـُّك بقـوم عـاد  -أيها الرسول-أمل تر 
  م األجساد وقوة البأس؟اليت مل ُخيلق مثلها يف البالد يف ِعظَ , األعمدة

  
  )9(َوَمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِاْلَواِدي  
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  وكيف فعل بثمود قوم صاحل الذين قطعوا الصخر بالوادي واختذوا منه بيوتًا؟

  
  )10(َوِفْرَعْوَن ِذي اَألْوتَاِد  

  ه أمره؟وقوَّوا ل, صاحب اجلنود الذين ثبَّتوا ُمْلكه, "مصر"وكيف فعل بفرعون َمِلك 

  
َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب ) 12(َفَأْكثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد ) 11(الَِّذيَن َطَغْوا ِيف اْلِبالِد  
  )14(ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد ) 13(

فصـب علـيهم ربـُّك , فأكثروا فيها بظلمهـم الفسـاد, وظلموا يف بالد اهللا, هؤالء الذين استبدُّوا
ميهلـه قلـيال مث يأخـذه أْخـَذ عزيـز , لباملرصاد ملن يعصيه -أيها الرسول-إنَّ ربك . ابا شديداعذ

  .مقتدر

  
  )15(َفَأمَّا اِإلنَساُن ِإَذا َما ابـَْتالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن  

فــيظن أن , وجعلــه يف أطيــب عــيش, وبســط لــه رزقــه, فأمــا اإلنســان إذا مــا اختــربه ربــه بالنعمــة
  .ريب أكرمن: فيقول, ذلك لكرامته عند ربه

  
  )16(َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن  

  .ريب أهانن: فيقول, فيظن أن ذلك هلوانه على اهللا, فضيَّق عليه رزقه, وأما إذا ما اختربه

  
َوتَْأُكُلوَن التـُّرَاَث ) 18(َوال َحتَاضُّوَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِني ) 17(ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم  َكالَّ َبل ال  

  )20(َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحّباً َمجّاً ) 19(َأْكًال َلّماً 
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وأنتم ال تكرمون , واإلهانة مبعصيته, بل اإلكرام بطاعة اهللا, ليس األمر كما يظن هذا اإلنسان
وتـأكلون حقـوق , وال َحيُـثُّ بعضـكم بعًضـا علـى إطعـام املسـكني, وال حتسـنون معاملتـه, يماليت

  .وحتبون املال حًبا مفرطًا, اآلخرين يف املرياث أكال شديًدا

  
َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ) 22(َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا ) 21(َكالَّ ِإَذا دُكَّْت اَألْرُض دَّكًا دَّكًا   

ُر اِإلْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى ِجبَ    )23(َهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَّ

وجاء ربُّك لفصـل , فإذا زلزلت األرض وَكسَّر بعُضها بعًضا. ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم
يومئـذ يـتعظ , وجيء يف ذلك اليوم العظيم جبهنم, واملالئكة صفوفًا صفوفًا, القضاء بني خلقه

ما؟, وقد فرَّط فيهما يف الدنيا, وكيف ينفعه االتعاظ والتوبة, بالكافر ويتو    وفات أوا

  
  )24(يـَُقوُل يَا لَْيَتِين َقدَّْمُت ِحلََياِيت  

  .يا ليتين قدَّمُت يف الدنيا من األعمال ما ينفعين حليايت يف اآلخرة: يقول

  
  )26(َوثَاَقُه َأَحٌد  َوال يُوِثقُ ) 25(فـَيَـْوَمِئٍذ ال يـَُعذُِّب َعَذابَُه َأَحٌد  

, ففي ذلك اليوم العصيب ال يستطيع أحٌد وال يقدر أن يُعذَِّب مثل تعذيب اهللا من عصاه
  .وال يبلغ أحٌد مبلغه يف ذلك, وال يستطيع أحد أن يوِثَق مثل وثاق اهللا

  
فَاْدُخِلي ِيف ِعَباِدي ) 28(ْرِضيًَّة اْرِجِعي ِإَىل َربِِّك رَاِضَيًة مَ ) 27(يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة  
  )30(َواْدُخِلي َجنَِّيت ) 29(

ارجعي إىل , ومبا أعدَّه من النعيم للمؤمنني, يا أيتها النفس املطمئنة إىل ِذكر اهللا واإلميان به
فادخلي يف عداد عباد اهللا , واهللا سبحانه قد رضي عنك, ربك راضية بإكرام اهللا لك
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  .عهم جنيتوادخلي م, الصاحلني

  
  

  سورة البلد -90

  
ََذا اْلبَـَلِد  ََذا اْلبَـَلِد ) 1(ال أُْقِسُم ِ َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ) 3(َوَواِلٍد َوَما َوَلَد ) 2(َوأَْنَت ِحلٌّ ِ

  )4(ِيف َكَبٍد 

ذا البلد احلرام , "البلد احلرام"مقيم يف هذا  - أيها النيب- وأنت , "مكة"وهو , أقسم اهللا 
لقد خلقنا اإلنسان يف , وما تناسل منه من ولد -وهو آدم عليه السالم - أقسم بوالد البشريةو 

  .شدة وعناء من مكابدة الدنيا

  
  )5(َأَحيَْسُب َأْن َلْن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد  

  أيظنُّ مبا مجعه من مال أن اهللا لن يقدر عليه؟

  
  )7(ُب َأْن َملْ يـََرُه َأَحٌد َأَحيْسَ ) 6(يـَُقوُل َأْهَلْكُت َماًال لَُبداً  

وال حياسبه على , أيظنُّ يف فعله هذا أن اهللا عز وجل ال يراه. أنفقت ماال كثريًا: يقول متباهًيا
  الصغري والكبري؟

  
نَـْنيِ     )10(َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْيِن ) 9(َوِلَساناً َوَشَفتَـْنيِ ) 8(َأَملْ َجنَْعْل َلُه َعيـْ

ما أمل جنعل له عينني ا, يبصر    وبينَّا له سبيَلي اخلري والشر؟, ولسانًا وشفتني ينطق 
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  )11(َفال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة  

  .فيأمن, فهال جتاوز مشقة اآلخرة بإنفاق ماله

  
  )12(َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة  

  وما يعني على جتاوزها؟, ما مشقة اآلخرة: وأيُّ شيء أعلمك

  
  )13(َفكُّ َرقـََبٍة  

  .إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرِّق

  
َربٍَة ) 15(يَِتيماً َذا َمْقَربٍَة ) 14(أَْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة     )16(َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتـْ

يتيًما من ذوي القرابة جيتمع فيه فضل الصدقة وصلة , أو إطعام يف يوم ذي جماعة شديدة
  .ال شيء عندهأو فقريًا معدًما , الرحم

  
  )17(ُمثَّ َكاَن ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ َوتـََواَصْوا بِاْلَمْرَمحَِة  

وأوصى بعضهم بعًضا , مث كان مع ِفْعل ما ذُكر من أعمال اخلري من الذين أخلصوا اإلميان هللا
  .وتواصوا بالرمحة باخللق, بالصرب على طاعة اهللا وعن معاصيه

  
  )18(ْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة أُ  

م يوم القيامة ذات اليمني إىل , هم أصحاب اليمني, الذين فعلوا هذه األفعال الذين يؤخذ 
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  .اجلنة

  
  )19(َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة  

م يوم القيامة ذات الش   .مال إىل الناروالذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ 

  
  )20(َعَلْيِهْم نَاٌر ُمْؤَصَدٌة  

  .جزاؤهم جهنم مطَبقٌة مغلقة عليهم

  
  

  سورة الشمس -91

  
َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها ) 3(َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالََّها ) 2(َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها ) 1(َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 

َفَأْهلََمَها ) 7(َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها ) 6(َواَألْرِض َوَما َطَحاَها ) 5(َوالسََّماِء َوَما بـََناَها ) 4(
  )10(َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها ) 9(َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها ) 8(ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها 

ارها وإشراقها ضحى وبالنهار , وبالقمر إذا تبعها يف الطلوع واألفول, أقسم اهللا بالشمس و
وبالسماء , وبالليل عندما يغطي األرض فيكون ما عليها مظلًما, جلَّى الظلمة وكشفهاإذا 

فبنيَّ هلا , وبكل نفس وإكمال اهللا خلقها ألداء مهمتها, وباألرض وَبْسطها, وبنائها احملكم
وقد خسر َمن أخفى نفسه يف , قد فاز َمن طهَّرها ومنَّاها باخلري, طريق الشر وطريق اخلري

  .املعاصي

  
َبْت َمثُوُد ِبَطْغَواَها    فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها ) 12(ِإْذ انـْبَـَعَث َأْشَقاَها ) 11(َكذَّ
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بُوُه فـََعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَبـُُّهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاَها ) 13(   )15(َوال َخيَاُف ُعْقَباَها ) 14(َفَكذَّ

ض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة, بت مثود نبيها ببلوغها الغاية يف العصيانكذَّ  فقال , إذ 
ا آية أرسلها اهللا إليكم: هلم رسول اهللا صاحل عليه السالم , احذروا أن متسوا الناقة بسوء؛ فإ

فإن هلا ِشْرب يوم ولكم ِشْرب يوم , تدل على صدق نبيكم، واحذروا أن تعتدوا على سقيها
م العقوبة , فكذبوه فيما توعَّدهم به فنحروها, فشق عليهم ذلك. معلوم فأطبق عليهم ر
تبعة  -جلت قدرته - وال خياف. فجعلها عليهم على السواء فلم يـُْفِلت منهم أحد, جبرمهم

م من شديد العقاب   .ما أنزله 

  
  

  سورة الليل -92

  
ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ ) 3(َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنـَْثى ) 2(َجتَلَّى َوالنـََّهاِر ِإَذا ) 1(َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى 

)4(  

وبالنهار إذا انكشف عن , أقسم اهللا سبحانه بالليل عندما يغطي بظالمه األرض وما عليها
إن عملكم ملختلف بني عامل للدنيا . الذكر واألنثى: وخبلق الزوجني, ظالم الليل بضيائه

  .وعامل لآلخرة

  
  ) 7(َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُيْسَرى ) 6(َوَصدََّق بِاحلُْْسَىن ) 5(َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقى  

وما دلت عليه، وما ترتب " ال إله إال اهللا"وصدَّق بـ, فأمَّا من بذل من ماله واتقى اهللا يف ذلك
  .ه أمورهفسنرشده ونوفقه إىل أسباب اخلري والصالح ونيسِّر ل, عليها من اجلزاء

  
َوَما يـُْغِين َعْنُه َمالُُه ) 10(َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُعْسَرى ) 9(وََكذََّب بِاحلُْْسَىن ) 8(َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَـْغَىن 
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  )11(ِإَذا تـََردَّى 

وما دلت عليه، وما ترتب " ال إله إال اهللا"وكذَّب بـ, وأما َمن خبل مباله واستغىن عن جزاء ربه
  .وال ينفعه ماله الذي خبل به إذا وقع يف النار, فسنـَُيسِّر له أسباب الشقاء, اجلزاءعليها من 

  
َنا لَْلُهَدى     )13(َوِإنَّ لََنا َلآلِخَرَة َواُألوَىل ) 12(ِإنَّ َعَليـْ

وإن , إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبنيِّ طريق اهلدى املوصل إىل اهللا وجنته من طريق الضالل
  .اآلخرة واحلياة الدنيا لنا ملك احلياة

  
  )14(َفأَْنَذْرُتُكْم نَاراً تـََلظَّى  

  .وهي نار جهنم, وخوَّفتكم نارًا تتوهج -أيها الناس -فحذَّرتكم

  
  )16(الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ ) 15(ال َيْصالَها ِإالَّ اَألْشَقى  

لى اهللا عليه وسلم، الذي كذَّب نيب اهللا حممًدا ص, ال يدخلها إال َمن كان شديد الشقاء
  .وطاعتهما, وأعرض عن اإلميان باهللا ورسوله

  
َوَما َألَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتَْزى ) 18(الَِّذي يـُْؤِيت َماَلُه يـَتَـزَكَّى ) 17(َوَسُيَجنَّبـَُها األَتْـَقى  
  )21(َوَلَسْوَف يـَْرَضى ) 20(ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعَلى ) 19(

وليس إنفاقه ذاك . الذي يبذل ماله ابتغاء املزيد من اخلري, وسُيزحزَح عنها شديد التقوى
ولسوف يعطيه اهللا , لكنه يبتغي بذلك وجه ربه األعلى ورضاه, مكافأة ملن أسدى إليه معروفا

  .يف اجلنة ما يرضى به
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  سورة الضحى -93

  
  )3(َعَك رَبَُّك َوَما قـََلى َما َودَّ ) 2(َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى ) 1(َوالضَُّحى 

. وبالليل إذا سكن باخللق واشتد ظالمه, أقسم اهللا بوقت الضحى، واملراد به النهار كله
أما املخلوق فال جيوز له أن يقسم بغري خالقه، فإن القسم , ويقسم اهللا مبا يشاء من خملوقاته

  .الوحي عنك وما أبغضك بإبطاء, ربك - أيها النيب- ما تركك . بغري اهللا شرك

  
ٌر َلَك ِمْن اُألوَىل     )5(َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى ) 4(َوَلآلِخَرُة َخيـْ

ِمن أنواع اإلنعام  - أيها النيب- ولسوف يعطيك ربك , ولَلدَّار اآلخرة خري لك من دار الدنيا
  .فرتضى بذلك, يف اآلخرة

  
  )8(َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَىن ) 7(َضاالًّ فـََهَدى  َوَوَجَدكَ ) 6(َأَملْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآَوى  

فعلَّمك ما , فآواك ورعاك؟ ووجدك ال تدري ما الكتاب وال اإلميان, أمل جيَِْدك من قبُل يتيًما
وأغىن نفسك , فساق لك رزقك, ووفقك ألحسن األعمال؟ ووجدك فقريًا, مل تكن تعلم

  بالقناعة والصرب؟

  
َهْر ) 9(َفال تـَْقَهْر  َفَأمَّا اْلَيِتيمَ     )11(َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث ) 10(َوأَمَّا السَّاِئَل َفال تـَنـْ

وأما بنعمة , واقض حاجته, بل أطعمه, وأما السائل فال تزجره, فأما اليتيم فال ُتِسْئ معاملته
ا   .ربك اليت أسبغها عليك فتحدث 
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  سورة الشرح -94

  
َوَرفـَْعَنا َلَك ) 3(الَِّذي أَنَقَض َظْهَرَك ) 2(َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك ) 1(َك َصْدَرَك َأملَْ َنْشرَْح لَ 

  )4(ِذْكَرَك 

لك صدرك لشرائع الدين، والدعوة إىل اهللا، واالتصاف مبكارم  - أيها النيب- أمل نوسع 
ك من مبا أنعمنا علي- وجعلناك , األخالق، وحططنا عنك بذلك ِمحْلك الذي أثقل ظهرك

  يف منزلة رفيعة عالية؟ -املكارم

  
  )6(ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ) 5(فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  

  .إن مع الضيق فرًجا, فال يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ فإن مع الضيق فرًجا

  
  )8(َوِإَىل َربَِّك فَاْرَغْب ) 7(فَِإَذا فـََرْغَت فَانَصْب  

  .وإىل ربك وحده فارغب فيما عنده, أمور الدنيا وأشغاهلا َفِجدَّ يف العبادةفإذا فرغت من 

  
  

  سورة التين -95

  
َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِيف َأْحَسِن ) 3(َوَهَذا اْلبَـَلِد اَألِمِني ) 2(َوطُوِر ِسيِنَني ) 1(َوالتِِّني َوالزَّيـُْتوِن 

ُر ) 5(اِفِلَني ُمثَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل سَ ) 4(تـَْقِوٍمي  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ
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  )6(َممُْنوٍن 

الذي كلَّم اهللا " طور سيناء"وأقسم جببل , ومها من الثمار املشهورة, أَْقسم اهللا بالتني والزيتون
ذا البلد األمني من كل خوف وهو , عليه موسى تكليًما لقد . مهبط اإلسالم "مكة"وأقسم 

لكن الذين , ويتبع الرسل, مث رددناه إىل النار إن مل يطع اهللا, خلقنا اإلنسان يف أحسن صورة
  .آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة هلم أجر عظيم غري مقطوع وال منقوص

  
يِن   ُبَك بـَْعُد بِالدِّ   )7(َفَما ُيَكذِّ

البعث واجلزاء مع وضوح األدلة على على أن تكذِّب ب -أيها اإلنسان- أيُّ شيء حيملك 
  قدرة اهللا تعاىل على ذلك؟

  
  )8(أَلَْيَس اللَُّه بَِأْحَكِم اْحلَاِكِمَني  

. أليس اهللا الذي جعل هذا اليوم للفصل بني الناس بأحكم احلاكمني يف كل ما خلق؟ بلى
حُّ ذلك وال وال يثابون وال يعاقبون؟ ال يص, فهل يُرتك اخللق سدى ال يؤمرون وال يُنهون

  .يكون

  
  

  سورة العلق -96

  
الَِّذي ) 3(اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم ) 2(َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق ) 1(اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق 

  )5(َعلََّم اِإلنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم ) 4(َعلََّم بِاْلَقَلِم 

قرآن ُمْفَتِتًحا باسم ربك املتفرد باخللق، الذي خلق كل ما أُنزل إليك من ال - أيها النيب- اقرأ 
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وإن ربك لكثري اإلحسان , ما أُنزل إليك -أيها النيب- اقرأ . إنسان من قطعة دم غليظ أمحر
ونقله من ظلمة , واسع اجلود، الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يكن يعلم

  .اجلهل إىل نور العلم

  
  )8(ِإنَّ ِإَىل َربَِّك الرُّْجَعى ) 7(َأْن َرآُه اْستَـْغَىن ) 6(نَّ اِإلنَساَن لََيْطَغى َكالَّ إِ   

فليعلم كل طاغية أن املصري إىل اهللا، , حًقا إن اإلنسان ليتجاوز حدود اهللا إذا أبطره الغىن
  .فيجازي كلَّ إنسان بعمله

  
َأْو أََمَر ) 11(أََرأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْهلَُدى ) 10( َعْبدًا ِإَذا َصلَّى) 9(أَرَأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى  

َكالَّ لَِئْن ملَْ يـَْنَتِه ) 14(َأملَْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرى ) 13(أَرَأَْيَت ِإْن َكذََّب َوتـََوىلَّ ) 12(بِالتـَّْقَوى 
) 18(َسَندُْع الزَّبَانَِيَة ) 17(ْلَيدُْع نَاِديَه فَـ ) 16(نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة ) 15(لََنْسَفَع بِالنَّاِصَيِة 

  )19(َكالَّ ال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْـَرتِْب 

الذي ينهى عبًدا لنا إذا صلَّى لربه ) وهو أبو جهل(أرأيت أعجب ِمن طغيان هذا الرجل 
؟ أرأيت إن كان املنهي عن الصالة على اهلدى فكيف )وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم(
نهاه؟ أو إن كان آمرًا غريه بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذَّب هذا الناهي مبا يُدعى ي

أمل يعلم بأن اهللا يرى كل ما يفعل؟ ليس األمر كما يزعم أبو جهل، لئن , وأعرض عنه, إليه
ناصيته , ويُطرح يف النار, مل يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنَّ مبقدَّم رأسه أخًذا عنيًفا

فلُيْحِضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر . خاطئة يف أفعاهلا, ناصية كاذبة يف مقاهلا
أيها - إنه لن ينالك , ليس األمر على ما يظن أبو جهل. سندعو مالئكة العذاب, م

واسجد لربك واقرتب منه , بسوء، فال تطعه فيما دعاك إليه ِمن تـَْرك الصالة -الرسول
  .تهبالتحبب إليه بطاع
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  سورة القدر -97

  
َلِة اْلَقْدِر    )1(ِإنَّا أَنَزْلَناُه ِيف لَيـْ

  .وهي إحدى ليايل شهر رمضان, إنا أنزلنا القرآن يف ليلة الشرف والفضل

  
َلُة اْلَقْدِر     )2(َوَما أَْدرَاَك َما لَيـْ

  ما ليلة القدر والشرف؟ - أيها النيب-وما أدراك 

  
ٌر ِمنْ   َلُة اْلَقْدِر َخيـْ   )3(أَْلِف َشْهٍر  لَيـْ

  .َفْضُلها خري من فضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر, ليلة القدر ليلة مباركة

  
ْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر     )4(تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرِِّ

م من كل أمر قضاه يف تلك السن, يكثر نزول املالئكة وجربيل عليه السالم فيها   .ةبإذن ر

  
  )5(َسالٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر  

  .ال شرَّ فيها إىل مطلع الفجر, هي أمن كلها
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  سورة البينة -98

  
  )1(َملْ َيُكْن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ُمنَفكَِّني َحىتَّ تَْأتِيَـُهْم اْلبَـيـَِّنُة 

والنصارى واملشركني تاركني كفرهم حىت تأتيهم العالمة اليت  مل يكن الذين كفروا من اليهود
ا يف الكتب السابقة   .ُوِعدوا 

  
َرًة   ُلوا ُصُحفاً ُمَطهَّ   )2(َرُسوٌل ِمْن اللَِّه يـَتـْ

  .وهي رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، يتلو قرآنًا يف صحف مطهرة

  
  )3(ِفيَها ُكُتٌب قـَيَِّمٌة  

دي إىل احلق وإىل صراط مستقيم يف تلك الصحف أخبار   .صادقة وأوامر عادلة، 

  
  )4(َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّنُة  

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يف كون حممد صلى اهللا عليه وسلم 
م رسوال حًقا؛ ملا جيدونه من إال ِمن بعد ما تبينوا أنه النيب الذي ُوِعدوا به يف , نعته يف كتا

  .فلما بُِعث جحدوها وتفرَّقوا, فكانوا جمتمعني على صحة نبوته, التوراة واإلجنيل

  
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤتُ   وا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  )5(اْلَقيَِّمِة 

م وجهه مائلني عن الشرك , وما أمروا يف سائر الشرائع إال ليعبدوا اهللا وحده قاصدين بعباد



www.islamguiden.com 

 1316

  .وهو اإلسالم, وذلك هو دين االستقامة, ويقيموا الصالة، ويـَُؤدُّوا الزكاة, إىل اإلميان

  
ْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلَربِيَِّة ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل ا 
)6(  

م نار جهنم خالدين فيها أولئك هم , إن الذين كفروا من اليهود والنصارى واملشركني عقا
  .أشد اخلليقة شرا

  
ُر اْلَربِيَِّة ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُ     )7(ْولَِئَك ُهْم َخيـْ

قوا اهللا واتبعوا رسوله وعملوا الصاحلات   .أولئك هم خري اخللق, إن الذين َصدَّ

  
ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا َرِضَي اللَُّه َعنْـ   ُهْم َجزَاُؤُهْم ِعْنَد َرِِّ

  )8(ُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه َوَرُضوا َعنْ 

م يوم القيامة جنات إقامة واستقرار يف منتهى احلسن جتري من حتت , جزاؤهم عند ر
ار ورضوا عنه مبا , رضي اهللا عنهم فقبل أعماهلم الصاحلة, خالدين فيها أبًدا, قصورها األ

  .واجتنب معاصيه ذلك اجلزاء احلسن ملن خاف اهللا, أعدَّ هلم من أنواع الكرامات

  
  

  سورة الزلزلة -99

  
  )3(َوقَاَل اِإلنَساُن َما َهلَا ) 2(َوَأْخَرَجْت اَألْرُض أَثـَْقاَهلَا ) 1(ِإَذا زُْلزَِلْت اَألْرُض زِْلزَاَهلَا 

وتساءل اإلنسان , وأخرجت ما يف بطنها من موتى وكنوز, إذا ُرجَّت األرض رجًّا شديًدا
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  ما الذي حدث هلا؟: فزًعا

  
  )5(بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى َهلَا ) 4(يـَْوَمِئٍذ ُحتَدُِّث َأْخَباَرَها  

وبأن اهللا سبحانه وتعاىل أمرها بأن , يوم القيامة خترب األرض مبا ُعمل عليها من خري أو شر
  .خترب مبا ُعمل عليها

  
  )6(يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتاً لِيـَُرْوا َأْعَماَهلُْم  

يرجع الناس عن موقف احلساب أصنافًا متفرقني؛ لرييهم اهللا ما عملوا من السيئات يومئذ 
  .وجيازيهم عليها, واحلسنات

  
  )8(َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََره ) 7(َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََره  

ير , ومن يعمل وزن منلة صغرية شرًا ,فمن يعمل وزن منلة صغرية خريًا، ير ثوابه يف اآلخرة
  .عقابه يف اآلخرة

  
  

  سورة العاديات -100

  
  )1(َواْلَعاِديَاِت َضْبحاً 

ا من سرعة َعْدِوها, أقسم اهللا تعاىل باخليل اجلاريات يف سبيله حنو العدوِّ  . حني يظهر صو
  .فإن القسم بغري اهللا شرك, وال جيوز للمخلوق أن يقسم إال باهللا
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  )2(ُمورِيَاِت َقْدحاً فَالْ  

  .فاخليل الاليت تنقدح النار من صالبة حوافرها؛ من شدَّة َعْدوها

  
  )3(فَاْلُمِغريَاِت ُصْبحاً  

  .فاملغريات على األعداء عند الصبح

  
  )4(َفأَثـَْرَن ِبِه نـَْقعاً  

ذا الَعْدو غبارًا   .فهيَّْجَن 

  
  )5(فـََوَسْطَن ِبِه َمجْعاً  

ن   .مجوع األعداء فتوسَّطن بركبا

  
  )8(َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشِديٌد ) 7(َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد ) 6(ِإنَّ اِإلنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد  

  .وإنه حلب املال لشديد. وإنه جبحوده ذلك ملقر, إن اإلنسان لِنعم ربه َجلحود

  
  )9(ُبوِر أََفال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلقُ  

  أفال يعلم اإلنسان ما ينتظره إذا أخرج اهللا األموات من القبور للحساب واجلزاء؟
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  )10(َوُحصَِّل َما ِيف الصُُّدوِر  

  .واسُتخرج ما استرت يف الصدور من خري أو شر

  
  )11(ِإنَّ َربـَُّهْم ِِْم يـَْوَمِئٍذ َخلَِبٌري  

م وبأعماهلم يومئذ خلبري م    .ى عليه شيء من ذلكال خيف, إن ر

  
  

  سورة القارعة -101

  
  )1(اْلَقارَِعُة 

  .الساعة اليت تقرع قلوب الناس بأهواهلا

  
  )2(َما اْلَقارَِعُة 

  أيُّ شيء هذه القارعة؟

  
  )3(َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة  

ا؟   وأيُّ شيء أعلمك 

  
  )4(يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوِث  
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م وتفرقهم وحركتهم كالفراش املنتشر، وهو الذي يتساقط يف  ذلك اليوم يكون الناس يف كثر
  .يف النار

  
  )5(َوَتُكوُن اْجلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش  

  .فيصري هباء ويزول, وتكون اجلبال كالصوف متعدد األلوان الذي يـُنـَْفش باليد

  
  )7(فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة  )6(َفَأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  

  .فهو يف حياة مرضية يف اجلنة, فأما من رجحت موازين حسناته

  
  )9(َفأُمُُّه َهاِويٌَة ) 8(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه  

  .فمأواه جهنم, ورجحت موازين سيئاته, وأما من خفت موازين حسناته

  
  )10(َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه  

  ما هذه اهلاوية؟ -أيها الرسول-راك وما أد

  
  )11(نَاٌر َحاِمَيٌة  

ا نار قد محَِيت من الوقود عليها   .إ

  
  



www.islamguiden.com 

 1321

  سورة التكاثر -102

  
  )1(أَْهلَاُكْم التََّكاثـُُر 

  .شغلكم عن طاعة اهللا التفاخر بكثرة األموال واألوالد

  
  )2(َحىتَّ ُزْرُمتْ اْلَمَقاِبَر  

  .وُدفنتم فيها, صرمت إىل املقابر واستمر اشتغالكم بذلك إىل أن

  
  )3(َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن   

  .سوف تتبيَّنون أن الدار اآلخرة خري لكم, ما هكذا ينبغي أن يـُْلهيكم التكاثر باألموال

  
  )4(ُمثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن  

  .مث احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها

  
ُمثَّ لَُتْسأَُلنَّ ) 7(ُمثَّ لَتَـَرْونـََها َعْنيَ اْلَيِقِني ) 6(لَتَـَرْوَن اجلَِْحيَم ) 5(ِعْلَم اْلَيِقِني  َكالَّ َلْو تـَْعَلُمونَ   

  )8(يـَْوَمِئٍذ َعْن النَِّعيِم 

ولبادرمت إىل , لو تعلمون حق العلم النزجرمت, ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر باألموال
ا دون ريب, نَّ اجلحيملتبصرُ . إنقاذ أنفسكم من اهلالك مث لتسأُلنَّ يوم القيامة عن  , مث لتبصُرَّ

  .كل أنواع النعيم
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  سورة العصر -103

  
  )2(ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ) 1(َواْلَعْصِر 

, وال جيوز للعبد أن يقسم إال باهللا. أقسم اهللا بالدهر على أن بين آدم لفي هلكة ونقصان
  .كفإن القسم بغري اهللا شر 

  
  )3(ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ  

والعمل , وأوصى بعضهم بعًضا باالستمساك باحلق, إال الذين آمنوا باهللا وعملوا عمال صاحلًا
  .والصرب على ذلك, بطاعة اهللا

  
  

  سورة الهمزة -104

  
  )1(مهََُزٍة ُلَمَزٍة َوْيٌل ِلُكلِّ 

  .طعان فيهم, شر وهالك لكل مغتاب للناس

  
َدُه     )2(الَِّذي َمجََع َماًال َوَعدَّ

  .الذي كان مهُّه مجع املال وتعداده
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  )3(َحيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه  

ذا املال الذي مجعه   .اخللود يف الدنيا واإلفالت من احلساب, يظن أنه َضِمَن لنفسه 

  
  )4(الَّ لَيـُْنَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمِة كَ   

شم كل ما يـُْلقى فيها, ليس األمر كما ظن   .لُيطرحنَّ يف النار اليت 

  
  )5(َوَما أَْدرَاَك َما احلَُْطَمُة  

  ما حقيقة النار؟ -أيها الرسول-وما أدراك 

  
  )7(الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اَألْفِئَدِة ) 6(نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدُة  

ا تنُفذ من األجسام إىل القلوب ا نار اهللا املوقدة اليت من شد   .إ

  
َدٍة ) 8(ِإنـََّها َعَلْيِهْم ُموَصَدٌة     )9(ِيف َعَمٍد ممَُدَّ

ا عليهم مطَبقة يف سالسل وأغالل مطوَّلة؛ لئال خيرجوا منها   .إ

  
  

  سورة الفيل -105

  
  )1(اْلِفيِل  َأَملْ تـََرى َكْيَف فـََعَل َربَُّك بَِأْصَحابِ 
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أبرهة احلبشي وجيشه الذين أرادوا : كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  -أيها الرسول-أمل تعلم 
  تدمري الكعبة املباركة؟

  
  )2(َأَملْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضِليٍل  

  أمل جيعل ما دبَّروه من شر يف إبطال وتضييع؟

  
يٍل تَـ ) 3(َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْرياً أَبَابِيَل     )4(ْرِميِهْم ِحبَِجارٍَة ِمْن ِسجِّ

  .تقذفهم حبجارة من طني متحجِّر, وبعث عليهم طريًا يف مجاعات متتابعة

  
  )5(َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل  

ا   .فجعلهم به حمطمني كأوراق الزرع اليابسة اليت أكلتها البهائم مث رمت 

  
  

  سورة قريش -106

 
َتاِء َوالصَّْيِف إِ ) 1(ِإليالِف قـَُرْيٍش    )2(يالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ

, "اليمن"وانتظام رحلتيهم يف الشتاء إىل , واستقامة مصاحلهم, وأمنهم, اْعَجبوا إللف قريش
  .جللب ما حيتاجون إليه; ، وتيسري ذلك"الشام"ويف الصيف إىل 

  
  )3(فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت  
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وليوحدوه وخيلصوا له , الذي شرفوا به -وهو الكعبة- ا البيت وليعبدوا رب هذ, فليشكروا
  .العبادة

  
  )4(الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف  

  .وآمنهم من فزع وخوف عظيم, الذي أطعمهم من جوع شديد

  
  

  سورة الماعون -107

  
يِن    )1(أَرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّ

  الذي يكذِّب بالبعث واجلزاء؟أرأيت حال ذلك 

  
  )2(َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم  

  .فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة قلبه

  
  )3(َوال َحيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِني  

  فكيف له أن يطعمه بنفسه؟, وال حيضُّ غريه على إطعام املسكني

  
  )5(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم َساُهوَن  )4(فـََوْيٌل لِْلُمَصلَِّني  
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م الهون ا على وجهها, فعذاب شديد للمصلني الذين هم عن صال ا , ال يقيمو وال يؤدو
  .يف وقتها

  
  )6(الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءوَن  

  .الذين هم يتظاهرون بأعمال اخلري مراءاة للناس

  
  )7(َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعوَن  

م, ة ما ال تضر إعارته من اآلنية وغريهاومينعون إعار  وال هم , فال هم أحسنوا عبادة ر
  .أحسنوا إىل خلقه

  
  

  سورة الكوثر -108

  
َناَك اْلَكْوثـََر    )1(ِإنَّا َأْعطَيـْ

ر الكوثر يف اجلنة الذي , اخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة -أيها النيب-إنا أعطيناك  ومن ذلك 
  .وطينه املسك, وَّفحافتاه خيام اللؤلؤ اجمل

  
  )2(َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْحنَْر  

  .واذبح ذبيحتك له وعلى امسه وحده, فأخلص لربك صالتك كلها
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  )3(ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَبـْتَـُر  

  .املقطوع من كل خري, هو املنقطع أثره, إن مبغضك ومبغض ما جئت به من اهلدى والنور

  
  

  سورة الكافرون -109

  
  )1(أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن ُقْل يَا 

  .يا أيها الكافرون باهللا: للذين كفروا باهللا ورسوله - أيها الرسول- قل 

  
  )2(ال َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن  

  .ال أعبد ما تعبدون من األصنام واآلهلة الزائفة

  
  )3(َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  

  .و اهللا رب العاملني املستحق وحده للعبادةه, وال أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد

  
  )4(َوال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبدمتُّْ  

  .وال أنا عابد ما عبدمت من األصنام واآلهلة الباطلة

  
  )5(َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  
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م من املشركني، ق. وال أنتم عابدون مستقبال ما أعبد د وهذه اآلية نزلت يف أشخاص بأعيا
م ال يؤمنون أبًدا   .علم اهللا أ

  
  )6(َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن  

  .ويل ديين الذي ال أبغي غريه, لكم دينكم الذي أصررمت على اتباعه

  
  

  سورة النصر -110

  
  )1(ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح 

  ."مكة"ومت لك فتح , النصر على كفار قريش - أيها الرسول- إذا متَّ لك 

  
  )2(َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللَِّه أَفْـَواجاً  

  .ورأيت الكثري من الناس يدخلون يف اإلسالم مجاعات مجاعات

  
  )3(َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاباً  

إنه كان , ثار من استغفارهإذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك باإلكثار من التسبيح حبمده واإلك
  .يتوب عليهم ويرمحهم ويقبل توبتهم, توابًا على املسبحني واملستغفرين
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  سورة المسد -111

  
  )1(تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ 

خسرت يدا أيب هلب وشقي بإيذائه رسول اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وقد حتقق 
  .خسران أيب هلب

  
  )2(ُه َمالُُه َوَما َكَسَب َما َأْغَىن َعنْ  

  .فلن يـَُردَّا عنه شيًئا من عذاب اهللا إذا نزل به, ما أغىن عنه ماله وولده

  
  )4(َواْمَرأَتُُه َمحَّاَلَة احلََْطِب ) 3(َسَيْصَلى نَاراً َذاَت َهلٍَب  

 فتطرحه يف طريق النيب صلى اهللا, هو وامرأته اليت كانت حتمل الشوك, سيدخل نارًا متأججة
  .عليه وسلم؛ ألذيَّته

  
  )5(ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد  

مث تـُْرمى إىل , تـُْرَفع به يف نار جهنم, يف عنقها حبل حمكم الَفْتِل ِمن ليف شديد خشن
  .أسفلها

  
  

  سورة اإلخالص -112
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  )1(ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 

واألمساء والصفات، ال يشاركه أحد  هو اهللا املتفرد باأللوهية والربوبية: - أيها الرسول-قل 
  .فيها

  
  )2(اللَُّه الصََّمُد  

  .اهللا وحده املقصود يف قضاء احلوائج والرغائب

  
  ) 3(َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلْد  

  .ليس له ولد وال والد وال صاحبة

  
  )4(وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد 

ًا أحد من خلقه تبارك , وال يف أفعاله, يف أمسائه وال يف صفاته ال, ومل يكن له مماثال وال مشا
  .وتعاىل وتقدَّس

  
  

  سورة الفلق -113

  
  )1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق 

  .وهو الصبح, أعوذ وأعتصم برب الفلق: - أيها الرسول- قل 
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  )2(ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  

  .من شر مجيع املخلوقات وأذاها

  
  )3(َقَب َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا وَ  

  .وما فيه من الشرور واملؤذيات, ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل

  
  )4(َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِيف اْلُعَقِد  

  .ومن شر الساحرات الاليت ينفخن فيما يعقدن من ُعَقد بقصد السحر

  
  )5(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  

وأراد زواهلا عنهم، , هم على ما وهبهم اهللا من نعمومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسد
م   .وإيقاع األذى 

  
  

  سورة الناس -114

  
  )1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس 

  .القادر وحده على ردِّ شر الوسواس, أعوذ وأعتصم برب الناس: - أيها الرسول- قل 
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  )2(َمِلِك النَّاِس  

م   .نهمالغينِّ ع, ملك الناس املتصرف يف كل شؤو

  
  )3(ِإَلِه النَّاِس  

  .إله الناس الذي ال معبود حبق سواه

  
  )4(ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس  

  .وخيتفي عند ذكر اهللا, من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة

  
  )5(الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس  

  .الذي يبثُّ الشر والشكوك يف صدور الناس

  
  )6(نَِّة َوالنَّاِس ِمْن اجلِْ  

  .من شياطني اجلن واإلنس

  
  
  
 

نقل هذا التفسري من موقع جممع امللك  1425مت حبمد اهللا ومنته يف شهر صفر من عام 
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  )حي امللك فهد ( فهد لطباعة املصحف نقله أخوكم تركي 
  فال تنسوين من دعائكم وال تنسوا من كان سببا يف ذلك 
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