سـورة الفاتحـة

هذه السورة مكية  ،نزلت فى مكـة
قبل الهجرة  ،وسميت الفاتحة ألنه ــا

أولى السور فـى ترتـيب المصحــف

الشـريف  ،وهى تشتمل على مجمــل
ما فى القرآن  ،وكأنها إجمال يحل ــو

بعـهه التفصـيل
ومقاصـه القـرآن هـى  :بيــان

التـوحيه  ،وبيان الوعه والبشـ ــرى
للمـؤمن المحسن  ،وبيـان الوعي ــه

واإلنذار للكـافر والمسىء  ،وبي ــان

العبـادة  ،وبيان طـريق السعادة فــى

الهنيـا واآلخرة  ،وقصص الذيـ ــن

أطـاعوا هللا ففازوا  ،وقصـص الذيـن
عصوه فخابوا

والفاتحـة تشـتمل  ،بطريق اإليجـاز

واإلشارة  ،على هذه المقاصــه  ،ولذلـك

ُسميت " أم الكتاب "
 - 1تبتهئ باسم هللا الذى ال معبود بحق سواه  ،والمتصف بكل كمال  ،المنزه عن كل نقص  ،وهو صاحب
الرحمة الذى يفيض بالنعم جليلها ودقيقها  ،عامها وخاصها  ،وهو المتصف بصفة الرحمة الهائمة

 - 2الثنــاء الجميــل بكــل أنواعــل وعلــى كــل حــال

وحــهه  ،ونثنــى عليــل الثنــاء كلــل ألنــل منشـ المخلوقــا

والقــائم

عليها

 - 3وهو صاحب الرحمة الهائمة ومصهرها  ،ينعم بكل النعم صغيرها وكبيرها
 - 4وهو وحهه المالك ليوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة  ،يتصرف فيل ال يشاركل أحه فى التصـرف ولـو فـى
الظاهر

 - 5ال نعبه إال إياك  ،وال نطلب المعونة إال منك
 - 6نسألك أن توفقنا إلى طريق الحق والخير والسعادة

 - 7وهــو طريــق عبــادك الــذين وفقــتهم إلــى اإليمــان بــك  ،ووهبــت لهــم نعمتــى الههايــة والر ــا ،

ال

طريق الذين استحق وا غضبك و لوا عن طريق الحق والخير ألنهم أعر وا عن اإليمان بك واإلذعان لههيك
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سـورة البقـرة
هذه السورة مهنية نزلت بالمهينة

بعه الهجرة  ،وهى أطول سـورة فى
القـرآن الكـريــم حسـب ترتيب
المصحف  ،وقه ابتهأ

هذه السـورة

بتفصيل ما انتهت إليل سورة الفاتحة ،
فقـه ذكـر أن القـرآن هو مصهر

الهـهى ،وذكر الذين أنعم هللا عليهم
بالر ا  ،والذيـن غضـب عليهـم
من الكفار والمنافقين

وقه تحهثت السورة عن صـهق

القـرآن  ،وأن دعوتل حق ال ريب

فيها  ،ثم تحهثت عن أصناف الناس
الثالثــة  :المؤمنين  ،والكافرين

والمنافقين  ،وعن الهعوة إلى عبادة
هللا وحهه وعـن إنـذار الكافرين

وتبشير المؤمنين  ،ثم خصـت بنى
إسرائيل بالهعوة والمراجعة  ،وجاء

فيهـا تذكيرهم بأيام هللا وبحوادثهـم

مع موسى عليل السالم  ،وتذكيرهم كذلك بإبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة  ،واستغرق ذلك نحو نصف السورة ،
وتخللل حهيث موجل إلى المؤمنين لالعتبار بما حهث لليهود والنصارى

وانتقـل الحـهيث إلــى خطـاب أهـل القـرآن بـذكر مـا هــو مشـترك بـين قــوم موسـى وقـوم محمــه مـن فضـل إبـراهيم

وههايتل ونسبل  ،وبذكر مسألة القبلة ونحوها

2

ثـم جـاء الحـهيث عـن التوحيـه والتـذكير ب يـا

هللا الهالـة عليـل  ،وجـاء الحـهيث عـن الشـرك  ،وعـن المحرمـا

من الطعام  ،وأن التحريم والتحليل من حق هللا وحهه

وتعر ــت الســورة لبيــان أصــول البـ بعـر وذكــر بعــض أحكــام الصــيام والوصــية وأطــل أم ـوال النــاس بالباطــل ،
والقصاص والقتال والحج والخمر والميسر والنكـاح والطـالق والر ـاو والعـهة وغيرهـا  ،كمـا تعر ـت للحـهيث عـن

العقائــه العامــة كالرســالة والتوحيــه والبعــث  ،وتحــهثت عــن اإلنفــاق وعــن تح ـريم الربــا والتجــارة وكتابــة الــهين  ،ثــم
ختمت السورة بهعاء من المؤمنين لربهم أن ينصرهم ويؤيههم
وقه تضمنت هذه السورة عهة قواعه منها :

أن اتباو سبيل هللا وإقامـة دينـل همـا الموجبـان للسـعادة فـى الـهنيا واآلخـرة  ،وأنـل ال يليـق بعاقـل أن يـهعو إلـى
البر والفضيلة وينسى نفسل  ،وأنل يجب إيثار الخير على الشر  ،وترجيح األعلى على األدنى
ب
وأن أصول الهين ثالثة  ،وهى  :اإليمان با  ،واإليمان بالبعث  ،والعمل الصالح
وأن الجزاء على اإليمان والعمل معا  ،وأن شرط اإليمان هو  :اإلذعان النفسـى والتسـليم القلبـى لكـل مـا جـاء

بل الرسول  ،وأن غير المسلمين لن ير وا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون دين هؤالء

إن الوالية العامة الشرعية يجب أن تكون ألهل اإليمان والعهل  ،ال ألهل الكفـر والظلـم وأن اإليمـان بـهين

هللا كمــا أنزلــل يســتلزم الوحــهة واالتفــاق  ،وأن تــرك االهتــهاء بــذلك يــورث االخــتالف والشــقاق  ،وأن تحقيــق األمــور
الجليلة يستعان عليل بالصبر والصالة  ،وأن التقليه األعمى باطل يؤدى إلى الجهالة والعصبية

وأن هللا أحــل لعبــاده الطيبــا مــن المطعــم  ،وحــرم أشــياء خبيثــة محــهودة  ،وال يجــوز لغيــر هللا أن ُي عحـ بـل أو
ُي َحبعرم ،وأن المحرما تبـاح للمضـطر ألن الضـرو ار تبـيح المحظـو ار وتقـهر الضـرورة بقـهرها  ،وأن الـهين مبنـى
على اليسر ورفع الحرج  ،فا ال يكلف نفسا إال وسـعها  ،وال يـأمر عبـاده إال بمـا يطيقـون وأن إلقـاء الـنف

إلـى

التهلكة حرام ال يجـوز  ،وأن األشـياء تطلـب بأسـبابها ووسـائلها المؤديـة إليهـا  ،وأن اإلطـراه فـى الـهين ممنـوو  ،وأن
القتال مشروو فى اإلسالم للهفاو  ،ولتأمين حرية الهين  ،وتأمين سيادة اإلسالم فى مجتمعل
وأن للمسلم أن يطلب حظل من الهنيا  ،كما يؤدى واجبل نحـو اآلخـرة  ،وأن سـه الـذرائع وتقريـر المصـالح مـن
مقاصه الشريعة

وأن اإليمان والصبر سببان لنصرة القلة العادلة على الكثرة الباغية  ،وأن أطل أموال الناس بالباطل حرام ،

وأن اإلنسان مجزى بعملل ال بعمل غيره ،وأن حكمة التشريع يهركها العقل السليم لما فيها من الحق والعهل
ومصالح العباد

***
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 - 1ألــف الم مــيم  :هــذه حــروف ابتــهأ هللا ســبحانل وتعــالى بهــا ليشــير بهــا إلــى إعجــاز الق ـرآن الكـريم المؤلــف مــن
حـروف كــالحروف التـى يؤبلعــف منهـا العــرب كالمهـم  ،ومــع ذلـك عجــزوا عـن اإلتيــان بمثـل القـرآن  ،وهـى مــع ذلــك

تنطوى على التنبيل لالستماو لتميز جرسها

 - 2هذا هو الكتاب الكامل وهو القرآن الذى ننزلل ال يرتاب عاقل منصف فى كونل من عنه هللا  ،وال فـى صـهق

ما اشتمل عليل من حقائق وأحكام  ،وفيل الههاية الكاملة للـذين يسـتعهون لطلـب الحـق  ،ويتواقـون الضـرر وأسـباب

العقاب

 - 3وهؤالء هم الذين يصهقون  -فى حزم وإذعان  -بما غاب عنهم  ،ويعتقهون فيمـا وراء المحسـوس كالمالئكـة
واليوم اآلخر ،ألن أساس التـهين هـو اإليمـان بالغيـب  ،ويـؤدون الصـالة مسـتقيمة  ،بتوجـل إلـى هللا وخشـوو حقيقـى

لل  ،والذين ينفقون جانبا مما يرزقهم هللا بل فى وجوه الخير والبر

 - 4والــذين يصــهقون بــالقرآن المنــزل عليــك مــن هللا  ،وبمــا في ـل مــن أحكــام وأخبــار ويعملــون بمقتضــاه ويصــهقون
بالكتب اإللـهية التى نزلت على من سبقك من األنبياء والرسل كالتوراة واإلنجيل وغيرهما  ،ألن رسـاال

هللا واحـهة

فى أصولها  ،ويتميزون بأنهم يعتقهون اعتقادا جازما بمجىء يوم القيامة وبما فيل من حساب وثواب وعقاب
 - 5هؤالء الموصوفون بما سبق مـن صـفا

متمكنـون مـن أسـباب الههايـة اإللــهية  ،مسـتقرون

عليهـا  ،أول ـك

هم وحههم الفائزون بمطلوبهم ومرغوبهم ثو ًابا لسعيهم واجتهادهم وامتثالهم األوامر واجتنابهم النواهى

ـادا  ،فلـن يسـتجيبوا
 - 6هذا شأن المهتهين  ،أما الجاهلون الذين فقهوا االستعهاد لإليمان إع ار ً ـا مـنهم وعن ً
فيستوى عنههم تخويفك لهم وعهم تخويفك

،

 - 7هؤالء قه تمكن الكفر منهم حتى كأن قلوبهم مختوم عليها بحجاب ال يهخلها غير مـا فيهـا  ،وكـأن أسـماعهم
مختوم عليها كذلك  ،فال تسمع وعهه الحق  ،وكأن أبصارهم قه غشيها غطاء فهى ال تـهرك آيـا

هللا الهالـة علـى

اإليمان  ،ولذلك استحقوا أن ينالهم العذاب الشهيه
 - 8ومن الكافرين قوم آخرون من الناس يقولون بألسـنتهم مـا لـي

فـى قلـوبهم  ،يظهـرون اإليمـان فيقولـون  :إننـا

آمنا با وبيوم القيامة  ،وليسوا بصادقين فى قولهم  ،فال يهخلون فى جماعة المؤمنين

 - 9إنهــم يخــهعون الم ــؤمنين بمــا يص ــنعون  ،ويظنــون أنه ــم يخــادعون هللا  ،إذ يتوهم ــون أنــل غي ــر مطلــع عل ــى
خفاياهم  ،مع أنل يعلـم السـر والنجـوى  ،وهـم فـى الواقـع يخـهعون أنفسـهم ألن
وآجالً  ،وألن من يخهو غيره ويحسبل جاهالً  -وهو لي

ـرر عملهـم ال حـق بهـم  ،عـاجالً

كذلك  -إنما يخهو نفسل
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 - 10ه ـؤالء فــى قلــوبهم مــرو الحســه والحقــه علــى أهــل اإليمــان مــع فســاد العقيــهة  ،وزادهــم هللا علــى مر ــهم

مر ً ــا بنص ـره للحــق  ،إذ كــان ذلــك مؤذيــا لهــم بســبب حســههم وحقــههم وعنــادهم  ،وله ـؤالء عــذاب ألــيم فــى الــهنيا
واآلخرة بسبب كذبهم وجحودهم

 - 11وإذا قــال أحــه مــن المهتــهين لهـؤالء المنــافقين  :ال تفســهوا فــى األرو بالصـ بعـه عــن ســبيل هللا  ،ونشــر الفتنــة
ـروا أنفســهم مــن الفســاد  ،وقــالوا مــا نحــن إال مصــلحون وذلــك لفــرط غــرورهم  ،وهــذا شــأن كــل
وإيقــاد نــار الحــرب بـ أ
إصالحا
مفسه خبيث مغرور يزعم فساده
ً
 - 12أال فتنبهوا أيها المؤمنون إلى أنهم هـم أهـل الفسـاد حًقـا  ،ولكـنهم ال يشـعرون بفسـادهم

لغـرورهم  ،وال

بسوء العاقبة التى ستصيبهم بسبب هذا النفاق

مخلصــا مثــل إيمــان
إيمانــا
 - 13وإذا قــال قائــل لهــم ينصــحهم ويرشــههم  :أقبل ـوا علــى مــا يجــب  ،وهــو أن تؤمن ـوا ً
ً
الناس الكاملين المستجيبين لصـو العقـل  :سـخروا وتهكمـوا وقـالوا  :ال يليـق بنـا أن نتبـع هـؤالء الجهـالء ـعاف
يقينـا
علمـا ً
العقول  ،فرد هللا عليهم تطاولهم وحكم عليهم بـأنهم  -وحـههم  -الجهـالء الحمقـى ولكـنهم ال يعلمـون ً
أن الجهل ونقص اإلدراك محصور فيهم مقصور عليهم

آمنا بما أنتم بـل مؤمنـون مـن صـهق الرسـول ودعوتـل
 - 14وإذا لقى هؤالء المنافقون المؤمنون المخلصين قالوا  :ب
 ،ونحن معكم فى االعتقـاد  ،وإذا انصـرفوا عـنهم واجتمعـوا بأصـحابهم الـذين يشـبهون الشـياطين فـى الفتنـة والفسـاد
قالوا لهم  :إنا معكم على طريقتكم وعملكم  ،وإنما كان قولنا للمؤمنين ما قلنا  :استخفا ًفا بهم واستهزاء
 - 15وهللا سبحانل يجازيهم على استهزائهم  ،ويكتب عليهم الهـوان الموجـب للسـخرية واالحتقـار  ،فيعـاملهم بـذلك
معاملة المستهزئ  ،ويمهلهم فى ظلمهم الفاحش الذى يجعلهم فى عمى عن الحق  ،ثم يأخذهم بعذابل

 - 16وهـؤالء إذ اختــاروا الضــاللة بــهل الههايــة كــانوا كالتــاجر الــذى يختــار لتجارتــل البضــاعة الفاســهة الكاســهة فــال
يربح فى تجارتل  ،ويضيع رأس مالل  ،وهم فى عملهم غير مهتهين
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نار لينتفع بها مع قومل  ،فلما أنار مـا حولـل مـن األشـياء ذهـب هللا
 - 17حال هؤالء فى نفاقهم كحال من أوقه ًا
بنورهم وترك موقهيها فى ظلما كثيفة ال يبصرون معها شيًا  ،ألن هللا قهم إليهم أسباب الههاية فلم يتمسكوا بهـا
فصار بصائرهم مطموسة  ،فاستحقوا أن يبقوا فى الحيرة والضالل

ـالبكم
 - 18هـؤالء كالصــم  ،ألنهــم قــه فقــهوا منفعــة الســمع  ،إذ ال يســمعون الحــق ســماو قبــول واســتجابة  ،وهــم كـ ُ

الخــرس ألنهــم ال ينطقــون بالهــهى أو الحــق  ،وهــم كالــذين فقــهوا أبصــارهم ألنهــم
ُ
اعتبار أو انزجار ،فهم ال يرجعون عن اللتهم

ال ينتفعــون بهــا فــى

 - 19أو حالهم فى حيرتهم وشهة األمر عليهم وعهم إدراطهـم لمـا يـنفعهم ويضـرهم  ،كحـال قـوم نـزل علـيهم مطـر
مــن الســماء ورعــه وص ـواعق  ،يضــعون أطـراف أصــابعهم فــى آذانهــم كــى ال يســمعوا أصـوا
من المو  ،زاعمين أن و ع األصابع يمنعهم منل
وه ـؤالء إذا نــزل الق ـرآن  -وفيــل بيــان لظلمــا

الص ـواعق  ،خــائفين

الكفــر والوعيــه عليــل  ،وبيــان اإليمــان ونــوره المتــألق  ،وبيــان

النــذر وأل ـوان العــذاب  -أعر ـوا عنــل وحــاولوا الخــالص منــل زاعمــين أن إع ار ــهم عنــل ســيعفيهم مــن العقــاب
ولكن هللا عليم بالكافرين مسيطر عليهم من كل جهة بعلمل وقهرتل
حينـا فيسـيرون خطـوا
 - 20إن هذا البرق الشهيه يكاد يخطف منهم أبصارهم لشهتل  ،وهو يضىء لهم الطريـق ً
مســتعينين بضــوئل فــإذا انقطــع البــرق واشــته الظــالم يقفــون متحي ـرين ــالين  ،وه ـؤالء المنــافقون تلــوح لهــم الــهالئل
فتبهرهم أ واؤها فيهمون أن يهتهوا  ،ولكنهم بعه قليل يعودون إلى الكفر والنفاق

واآليا

إن هللا واسع القهرة إذا أراد شيًا فعلل  ،ال يعجزه شىء فى األرو وال فى السماء
 - 21يـا أيهـا النـاس اعبـهوا ربكـم الـذى أنشـأطم وخلقكـم ونمـاطم كمـا خلـق الـذين سـبقوكم  ،فهـو خـالق كـل شـىء ،
لعلكــم بــذلك تعــهون أنفســكم وتهي ونهــا لتعظــيم هللا ومراقبتــل  ،فتتطهــر بــذلك نفوســكم وتــذعن للحــق  ،وتخــاف ســوء

العاقبة

 - 22إنــل وحــهه هــو الــذى مهــه لكــم األرو بقهرتــل  ،وبســل رقعتهــا ليســهل علــيكم اإلقامــة فيهــا واالنتفــاو بهــا ،

وجعــل مــا فــوقكم مــن الســماء وأجرامهــا وكواطبهــا كالبنيــان المشــيه  ،وأمــهكم بســبب الحيــاة والنعمــة  -وهــو المــاء -

ـببا إلخـراج النباتـا
أنزلل عليكم من السـماء فجعلـل س ً

واألشـجار المثمـرة التـى رزقكـم بفوائـهها  ،فـال يصـح مـع هـذا
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أن تتصوروا أن

نظراء تعبهونهم كعبادتل ألنل لي

لل مثيـل وال شـريك  ،وأنـتم بفطـرتكم األصـلية تعلمـون أنـل ال

مثيل لل وال شريك  ،فال تحرفوا هذه الطبيعة
 - 23وإن كنتم فى ريب من صـهق هـذا القـرآن الـذى تتـابع إنزالنـا لـل علـى عبـهنا محمـه فحـاولوا أن تـأتوا بسـورة

مماثلة من سور هذا القرآن فى بالغتهـا وإحكامهـا وعلومهـا وسـائر هـهايتها  ،ونـادوا الـذين يشـههون لكـم أنكـم أتيـتم
بسورة مماثلة لل فاستعينوا بهم ولن تجهوهم  ،وهؤالء الشههاء هم غير هللا  ،الن هللا يؤيه عبـهه بكتابـل  ،ويشـهه لـل

بأفعالل هذا إن كنتم صادقين فى ارتيابكم فى هذا القرآن

 - 24فـإن لـم تسـتطيعوا اإلتيـان بسـورة مماثلـة لسـور القـرآن ـولن تسـتطيعوا ذلـك بحـال مـن األحـوال ـ ألنـل فـوق
طاقــة البشــر إذ الق ـرآن كــالم الخــالق فالواجــب علــيكم أن تتجنب ـوا األســباب التــى تــؤدى بكــم إلــى عــذاب النــار فــى

اآلخ ـرة  ،التــى ســيكون وقودهــا وحطبهــا مــن الكــافرين ومــن األصــنام  ،ولقــه هي ــت هــذه النــار لتعــذيب الجاحــهين

المعانهين

 - 25وإذا كان هذا عقاب الفجار الجاحهين  ،فالجنـة مثـوى المـؤمنين  ،فـأخبر الـذين صـهقوا بـا ورسـولل وكتابـل
 ،وأذعنـوا للحـق دون شــك أو ارتيـاب  ،وعملـوا األعمـال الصــالحة الطيبـة أخبــرهم بخبـر يســرهم ويشـرح صــهورهم ،
وهو أن هللا أعه لهم عنهه جنا

هذه الجنا

مثمرة تتخللها األنهار الجارية تحت أشجارها وقصورها  ،كلما رزقهـم هللا وهـم فـى

رزًقا من بعض ثمارها قالوا  :إن هذا يشبل ما رزقنـا مـن قبـل  ،ألن هـذه الثمـ ار التـى ينالونهـا تشـابل

أيضـا زوجـا
أفرادها فى الصورة والجن ولكنها تتمايز فى الطعم واللذة  ،ولهم فيها ً
ما يعاب وسيبقون فى هذه الجنة فى حياة أبهية ال يخرجون منها

كـامال

الطهـارة لـي

فـيهن

 - 26يضرب هللا األمثال للناس لبيان الحقائق العالية  ،ويضـرب بصـغائر األحيـاء  ،وكبـار األشـياء  ،وقـه عـاب
مــن ال يؤمنــون

ــرب المثــل بصــغائر األحيــاء كالــذباب والعنكبــو  ،فبــين هللا ســبحانل أنــل ال يعتريــل مــا يعتــرى

ـغير  ،فيصــح أن
النــاس مــن االســتحياء  ،فــال يمنــع أن يصــور لعبــاده مــا يشــاء مــن أمــور بــأى مثــل مهمــا كــان صـ ًا
يجعل المثل بعو ة أو ما فوقها  ،والذين آمنوا يعلمون وجـل التمثيـل وأن هـذا حـق مـن هللا  ،والـذين كفـروا يتلقونـل

ـببا إل ـالل الـذين ال يطلبـون الحـق
باالستنكار ويقولـون  :مـا الـذى أراده هللا بهـذا المثـل وأن هـذا المثـل يكـون س ً
ضل بل إال المنحرفون المتمردون
سببا لههاية المؤمنين بالحق الذى يطلبونل  ،فال ُي َ
وال يريهونل  ،ويكون ً
 - 27الــذين ينقضــون عهــه هللا  -وهــم الــذين لــم يلتزم ـوا عهــه هللا القــوى الــذى أنشــأه فــى نفوســهم بمقتضــى الفط ـرة
ومؤيها بالرسالة  -ويقطعون مـا أمـر هللا بـل أن يكـون موصـوالً كوصـل ذوى األرحـام  ،والتـواد
موثًقا بالعقل المهرك
ً
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والتعارف والتراحم بين بنى اإلنسـان  ،ويفسـهون فـى األرو بسـوء المعـامال

وبإثـارة الفـتن وإيقـاد الحـروب وإفسـاد

العمران  ،أول ك هـم الـذين يخسـرون بإفسـادهم فطـرتهم وقطعهـم مـا بيـنهم وبـين النـاس مـا يجـب أن يكـون مـن تـواد
وتعاطف وتراحم  ،ويكون مع ذلك لهم الخزى فى الهنيا والعذاب فى اآلخرة

 - 28إن حالكم تثير العجب ! كيف تكفرون وال توجه شبهة تعتمهون عليها فـى كفـركم ونظـرة إلـى حـالكم تـأبى
عذر فيل  ،فقـه كنـتم أمواتًـا فخلقكـم هللا ووهـبكم الحيـاة وحسـن التقـويم  ،ثـم هـو الـذى يعيـهكم
هذا الكفر وال تهو لكم ًا
أمواتً ــا عن ــه انته ــاء أجلك ــم  ،ث ــم يبع ــثكم أحي ــاء مـ ـرة أخ ــرى للحس ــاب والعق ــاب ث ــم إلي ــل  -ال إل ــى غيـ ـره  -تع ــودون
فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم

 - 29وإن هللا الذى تجب عبادتل وإطاعتل  :هو الذى تفضل علـيكم فخلـق لمنفعـتكم وفائـهتكم كـل الـنعم الموجـودة
فى األرو  ،ثم قه توجهت إرادتل مع خلقل األرو بمنافعها إلى السماء فجعل منهـا سـبع سـموا

ما ترون وما ال ترون  ،وهللا محيل بكل شىء عالم بل

منتظمـا

فيهـا

 - 30بين سبحانل أنل هو الذى أحيا اإلنسان ومكن لل فى األرو  ،ثـم بـين بعـه ذلـك أصـل تكـوين اإلنسـان ومـا
أودو فيــل مــن علــم األشــياء وذكـره بــل  ،فــاذكر يــا محمــه نعمــة أخــرى مــن نعــم ربــك علــى اإلنســان  ،وهــى أنــل قــال
لمالئكتل  :إنـى جاعـل فـى األرو مـن أ بع
ـاحب سـلطان فيهـا وهـو آدم وذريتـل  ،اسـتخلفهم هللا
ُمكنـل منهـا وأجعلـل ص َ
فى عمارة األرو واذكر قول المالئكة :
أتجعــل فيهــا مــن يفســه فيهــا بالمعاصــى  ،ومــن يســفك الــهماء بالعــهوان والقتــل لمــا فــى طبيعتــل مــن شــهوا

،

ع
ونمجــهك  ،فأجــابهم ربهــم  :إنــى أعلــم مــا لــم تعلمـوا مــن
بينمــا نحــن ننزهــك عمــا ال يليــق بعظمتــك  ،ونظهــر ذكــرك
ب
المصلحة فى ذلك
 - 31وبعــه أن خلــق هللا آدم وعلمــل أســماء األشــياء وخواصــها ليــتمكن فــى األرو وينتفــع بهــا  ،عــرو هللا هــذه
األشياء على المالئكة وقـال لهـم  :أخبرونـى بأسـماء هـذه األشـياء وخواصـها إن كنـتم صـهقتم فـى ظـنكم أنكـم أحـق

بخالفة األرو وال يوجه أفضل منكم بسبب طاعتكم وعبادتكم

 - 32وقه ظهر للمالئكة عجـزهم فقـالوا  :إننـا ننزهـك يـا ربنـا التنزيـل الالئـق بـك  ،ونقـر بعجزنـا وعـهم اعت ار ـنا ،
فال علم عنهنا إال ما وهبتنا إياه  ،وأنت العالم بكل شىء  ،الحكيم فى كل أمر تفعلل
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ـذكر
 - 33قال هللا آلدم  :أَخبر المالئكة يا آدم بهذه األشياء  ،فأجاب وأظهر فضلل علـيهم  ،وهنـا قـال هللا لهـم م ًا
لهم بإحاطة علمل  :ألم أقل لكم إنى أعلم كل ما غاب فى السموا واألرو وال يعلمل غيرى  ،وأعلم ما تُظهـرون
فى قولكم وما تُخفون فى نفوسكم

ار بفضلل  ،فأطـاو المالئكـة كلهـم
 - 34واذكر  -يأ أيها النبى  -حين قلنا للمالئكة  :اخضعوا آلدم تحية لل وإقرًا
إال إبلي  ،امتنع عن السجود وصار من العاصين لل والكافرين بنعم هللا وحكمتل وعلمل
 - 35ثم أمر هللا آدم وزوجل أن يعيشا فى جنة النعيم فقال لل  :اسكن أنت وام أرتـك الجنـة وكـال منهـا مـا تشـاءان
افر من أى مكان ومن أى ثمر تريـهان  ،ولكـن هللا ذكـر لهمـا شـجرة معينـة وحـذرهما األطـل منهـا وقـال
أطالً هنيًا و ًا
تهن َوا من هذه الشجرة وال تأطال منها  ،وإال كنتما من الظالمين العاصين
لهما  :ال ُ
 - 36ولكن إبلي

 -الحاقه الحاسه آلدم والحاقه عليـل أخـذ يحتـال عليهمـا ويغريهمـا باألطـل مـن الشـجرة حتـى زالب

فــأطال منهــا فأخرجهمــا هللا ممــا كانــا فيــل مــن النعــيم والتكـريم  ،وأمرهمــا هللا تعــالى بــالنزول إلــى األرو ليعيشــا همــا

ـهوا بسـبب المنافســة وإغـواء الشــيطان  ،ولكـم فــى األرو مكـان اســتقرار
وذريتهمـا فيهــا  ،ويكـون بعضــهم لـبعض عـ ً
وتيسير للمعيشة  ،وتمتع ينتهى بانتهاء األجل
 - 37وأح

آدم هو وزوجتل بخط هما وظلمهما ألنفسهما  ،فألهم هللا تعالى آدم كلما

فتقبل هللا منل وغفر لل ألنل كثير القبول للتوبة  ،وهو الرحيم بعباده الضعفاء
 ،فقالها َ ،

 - 38وقلنــا آلدم وزوجتــل ومــن ســيكون مــن ذريتــل وإبلــي

يقولهـا للتوبـة واالسـتغفار

 :اهبط ـوا إلــى األرو وســتكلفون تكليفــا

فيهــا  ،فــإن

حتمــا  -فالــذين يســتجيبون ألمــرى ويتبعــون هــهاى ال يشــعرون بخــوف  ،وال
جــاءطم ذلــك مــن عنــهى  -وســيأتيكم ً
يصيبهم حزن لفوا ثواب  ،ألن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمال
 - 39والذين جحهوا وكذبوا برسل هللا وكتبل أول ك أهل النار  ،يظلون فيها أبها ال يخرجون وال يفنون
 - 40يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى تفضلت بها عليكم أنـتم وآبـاؤكم بـالتفكير فيهـا والقيـام بواجـب شـكرها ،
وأوف ـوا بعه ــهى ال ــذى أخذت ــل عل ــيكم وأقررتم ــوه عل ــى أنفس ــكم  ،وه ــو اإليم ــان  ،والعم ــل الص ــالح  ،والتصــهيق بم ــن

يجيىء بعه موسى من األنبياء  ،حتى أوفى بوعهى لكم وهو حسـن الثـواب والنعـيم المقـيم  ،وال تخـافوا أح ًـها غيـرى
 ،واحذروا من أسباب غضبى عليكم
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ع
وصهقوا بالقرأن الذى أنزلت مصهقا لما عنهكم من كتاب وعلم من التوحيه وعبـادة هللا  ،والعـهل بـين النـاس
- 41
ب
 ،وال تســارعوا إلــى جحــود الق ـرآن فتكون ـوا أول الكــافرين بــل مــن حيــث ينبغــى أن تكون ـوا أول المــؤمنين بــل  ،وال
صــونى بــالخوف فــاتبعوا علــى
تترك ـوا آيــا هللا لتأخــذوا عــن ذلــك عو ً ــا قلــيالً ازئ ـالً مــن متــاو الحيــاة الــهنيا ُ ،
وخ ب
طريقى  ،وأعر وا عن الباطـل

 - 42وال تخلط ـوا الحــق ال ُمنــزل مــن عنــهى بالباطــل المفتــرى مــن عنــهكم  ،حتــى ال يشــتبل هــذا بــذاك  ،وال تكتم ـوا
الحق ومنل ع
صهق محمه  ،وأنتم تعلمون أنل حق وصهق

 - 43واس ــتجيبوا لإليم ــان ف ـ ا
ـأدوا الص ــالة مس ــتقيمة األرك ــان  ،وأعطـ ـوا الزك ــاة لمس ــتحقيها  ،وص ــلوا م ــع جماع ــة
المسلمين لتنالوا ثواب الصالة وثواب الجماعة  ،وهذا يستلزم أن تكونوا مسلمين

 - 44أتطلبــون مــن النــاس أن يتوســعوا فــى الخيــر  ،وأن يلتزم ـوا الطاعــة ويتجنب ـوا المعصــية  ،ثــم ال تعملــون بمــا
تقولــون  ،وال تلتزمــون بمــا تطلبــون  ،وفــى ذلــك تضــييع ألنفســكم كــأنكم تنســونها  ،مــع أنكــم تقــرءون التــوراة وفيهــا
التههيه والوعيه على مخالفة القول للعمل  ،ألي
45

–

واتسعينوا على أداء التكليفا

بالصبر وحب

لهيكم عقل يردعكم عن هذا التصرف الذميم
النف

على ما تكره  ،ومن ذلـك الصـوم  ،وبالصـالة العظيمـة

الش ـأ ن التــى تنقــى القلــب وتنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر  ،ولــذلك كانــت ثقيلــة شــاقة إال علــى الخا ــعين المحبــين

للطاعة  ،الذين اطمأنت قلوبهم لذكر هللا

 - 46أول ــك هــم الخا ــعون المطم نــة قلــوبهم  ،الــذين يؤمنــون بــاليوم اآلخــر ويوقنــون بــأنهم ســيالقون ربهــم عنــه

البعث  ،وإليل  -وحهه  -يعودون ليحاسبهم على ما قهمت أيهيهم ويثيبهم عليل

 - 47يـا بنـى إسـرائيل اذكـروا نعمتـى التـى أنعمـت بهــا علـيكم  ،مـن إخـراجكم مـن ظلـم فرعـون وهـهايتكم وتمكيــنكم
فــى األرو بعــه أن كنــتم مستضــعفين فيهــا  ،واشــكروا واهبهــا بطــاعتكم لــل  ،واذكــروا أننــى أعطيــت آبــاءطم الــذين

أحها من معاصريكم  ،والخطاب لجن
انحهرتم منهم ما لم أعطل ً

اليهود وموجل كذلك للمعاصرين

عـن

 - 48وخافوا يوم الحساب الشهيه  :يوم القيامة الـذى ال تـهفع فيـل نفـ عـن نفـ شـيًا  ،وال تغنـى فيـل نفـ
نفـ أخـرى شــيًا  ،وال يقبـل مــن أى نفـ تقــهيم أى شـفيع  ،كمــا ال يقبـل أى فــهاء تفـهى بــل الـذنوب  ،وال يســتطيع
أحه أن يهفع العذاب عن مستحقيل
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 - 49واذكــروا مــن نعمنــا علــيكم أن نجينــاطم مــن ظلــم فرعــون وأعوانــل الــذين كــانوا يــذيقونكم أشــه العــذاب  ،فهــم
يذبحون الذكور من أوالدكم لتَ َو بهم أن يكون منهم من يذهب بملـك فرعـون ويسـتبقون اإلنـاث  ،ليسـتخهموهن  ،وفـى
ابتالء شهيه من ربكم واختبار عظيم لكم
هذا العذاب والتعرو للفناء
ٌ

 - 50واذكــروا كــذلك مــن نعــم هللا علــيكم حــين شــققنا لكــم ومــن أجلكــم البحــر  -وفصــلنا مــاءه بعضــل عــن بعــض

لتسيروا فيل  -فتتخلصوا من مالحقة فرعون وجنوده  ،وبفضلنا نجوتم  ،وانتقمنا لكم مـن عـهوكم  ،فأغرقنـاهم أمـام
أبصاركم  ،فأنتم ترونهم وهم يغرقون والبحر ينطبق عليهم عقب خروجكم منل

 - 51واذكــروا حــين واعــه ربكــم موســى أربعــين ليلــة لمناجاتــل  ،فلمــا ذهــب إلــى ميعــاده وعــاد وجــهكم قــه انحــرفتم
يكا
ـودا لكـم  ،وكنـتم ظـالمين باتخـاذكم العجـل شـر ً
واتخذتم العجل الذى صنعل السامرى معب ً

الـذى خلقكـم ونجـاطم

 - 52ثم عفونا عنكم ومحونا عقوبتكم حين تبتم واسـتغفرتم مـن إثمكـم  ،لعلكـم تشـكرون ربكـم علـى صـفحل وعفـوه
وفضلـل
 – 53واذكروا نعمتنا عليكم إذا أنزلنا على نبيكم موسى كتابنا التوراة وهـو الـذى يف بـرعق بـين الحـق والباطـل  ،ويمي بعـز
الحالل من الحرام  ،لكى تسترشهوا بنورها وتهتهوا من الضالل بتهبر ما فيها
ـودا  ،فتوبـوا
 - 54واذكروا يوم قال لكم رسولكم موسى  :يا قوم  ،لقه ظلمتم أنفسـكم باتخـاذكم عجـل السـامرى معب ً
إلـى ربكـم خـالقكم مــن العـهم  ،بـأن تغضـبوا علــى أنفسـكم الشـريرة اآلمـرة بالســوء وتـذلوها  ،لتتجـهد بنفـوس مطهـرة ،
ـر لكــم عنــه خــالقكم  ،ولهــذا َقعبــل تــوبتكم وعفــا ع ـنكم  ،فهــو كثيــر
فأعــانكم هللا علــى ذلــك ووفقكــم لــل وكــان ذلــك خيـ ًا
التوبة على عباده  ،واسع الرحمة بهم

عيانـا بحاسـة البصـر ال يحجبـل عنـا
 - 55واذكروا قولكم لموسى  :إننا لـن نقـر لـك باإليمـان حتـى نـرى هللا جه ًا
ـار ً
شىء  ،فانقضت عليكم صاعقة ونار من السماء زلزلتكم جزاء عنـادكم وظلمكـم وطلـبكم مـا يسـتحيل وقوعـل لكـم ،
وأنتم تنظرون حالكم وما أصابكم من بالء وعذاب فى الصاعقة

 - 56ثم أيقظنـاطم مـن غشـيتكم وهمـودكم  ،وعلمنـاطم لكـى تشـكروا نعمتنـا فـى ذلـك  ،وتؤيـهوا حـق هللا عـن طريـق
هذا الشـكر
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57

–

ومن فضلنا عليكم أننا جعلنـا السـحاب لكـم كالظبلـة ليصـونكم مـن الحـر الشـهيه  ،وأنزلنـا علـيكم المـن  ،وهـو

مادة حلوة لزجة كالعسل تسقل علـى الشـجر مـن طلـوو الشـم

 ،كمـا أنزلنـا علـيكم السـلوى وهـو الطـائر المعـروف

بالســمان  ،فهــو يــأتيكم بأس ـرابل بك ـرة وعشــيا لتــأطلوا وتتمتع ـوا  ،وقلنــا لكــم كل ـوا مــن طيبــا

بالنعمة  ،ولم يكن ذلك بضائرنا ،ولكنكم يظلمون أنفسكم الن

رر العصيان واقع عليهم

رزقنــا  ،فكف ـرتم بالنعمــة

()1

 - 58واذكــروا  -يــا بنــى إسـرائيل  -حــين قلنــا لكــم  :ادخلـوا المهينــة الكبيـرة التــى ذكرهــا لكــم موســى نبــيكم  ،فكلـوا

اسعا  ،على أن يكـون دخـولكم بخشـوو وخضـوو مـن البـاب الـذى سـماه لكـم نبـيكم ،
مما فيها كما تشاءون ً ،ا
كثير و ً
مطيعـا
واسألوا هللا عنه ذلك أن يغفر لكم خطاياطم  ،فمن يفعل ذلك بإخالص نغفر لل خطاياه  ،ومن كان محس ًـنا
ً
يما فوق العفو والمغفرة
زدناه ثو ًابا وتكر ً

 - 59ولكن الذين ظلموا خالفوا أمر ربهم  ،فقـالوا غيـر مـا أمـرهم بقولـل  ،اسـتهزاء وتمـردا  ،فكـان الجـزاء أن أنـزل

هللا على الظالمين عذاباً من فوقهم جزاء فسقهم وخروجهم على أوامر ربهم

 - 60واذكروا  -يا بنى إسرائيل  -يوم طلب نبيكم موسى السقيا لكم من ربـل حـين اشـته بكـم العطـش فـى التيـل ،
عينـا  ،فصـار لكـل جماعـة عـين
فرحمناطم وقلنا لموسى  :ا ـرب بعصـاك الحجـر فـانفجر المـاء مـن اثنتـى عشـرة ً
 -وكانوا اثنتى عشرة جماعة  -فعرفت كل قبيلة مكان شربها  ،وقلنا لكم __________ :

أخير وهى أن المواد البروتينية التى تكـون مـن
( )1فى قولل تعالى   :وأنزلنا عليكم المن والسلوى  ذكر لحقيقة علمية كشفها العلم ًا
أصل حيوانى كلحوم الحيوانا والطيور  ،ومنها السمان ( السلوى ) أفضل فى تغذية اإلنسان من بروتينـا البقـول النباتيـة مـن حيـث
التمثيل الحيوى واستفادة الجسم  ،كما أن المن أساسل مواد سكرية تُعه من أهم أسباب قوى النشاط والحركة لجسم اإلنسان

طلوا من المن والسلوى  ،واشربوا من هذا المـاء المتفجـر ودعـوا مـا أنـتم عليـل  ،وال تسـرفوا فـى اإلفسـاد فـى األرو

بل امتنعوا عن المعاصى

أيضا يوم سيطر البطر على أسالفكم  ،ولم يؤدوا لنعمة هللا حقهـا فقـالوا لموسـى :
 - 61واذكروا  -أيها اليهود ً -
إننا لن نصبر على طعام واحه ( وهـو المـن والسـلوى ) فـادو لنـا ربـك كـى يخـرج لنـا ممـا تنبـت األرو مـن بقولهـا
وقثائهــا وعهســها وثومهــا وبصــلها  ،فتعجــب موســى مــن ذلــك  ،وأنكـره علــيهم فقــال لهــم  :أتفضــلون هــذه األصــناف

علــى مــا هــو أفضــل وأحســن  ،وهــو المــن والســلوى

فــانزلوا إذن مــن ســيناء وادخل ـوا مهينــة مــن المــهن فــإنكم

ســتجهون فيهــا مــا تريــهون  ،وبســبب ذلــك البطــر والعنــاد أحاطــت به ـؤالء اليهــود المذلــة والفقــر والخنــوو  ،واســتحقوا
غضب هللا علـيهم لمـا ألفـوه مـن العنـاد والعصـيان  ،ومـا جـروا عليـل مـن الكفـر ب يـا

هللا وبقـتلهم األنبيـاء مخـالفين

12

بــذلك الحــق الثابــت المقــرر  ،وقــه جـرأهم علــى ذلــك الكفــر وهــذا القتــل مــا ُربعطــب فــى نفوســهم مــن التمــرد والعــهوان
ومجاوزة الحه فى المعاصى
 - 62إن الــذين آمن ـوا مــن األنبيــاء مــن قبــل  ،واليهــود والنصــارى  ،ومــن يقهســون الكواطــب والمالئكــة  ،مــن آمــن
برسالة محمه بعه بعثتل  ،ووحه َّللا تعالى وآمن بالبعث والحساب يوم القيامة  ،وعمل األعمال الصالحة فـى دنيـاه
 ،فهؤالء لهم ثوابهم المحفوظ عنه ربهم  ،وال يلحقهم خوف من عقاب والينالهم حـزن علـى فـوا

يضيع أجر من أحسن عمال

ثـواب  ،وَّللا ال

 -63اذكــروا حــين أخــذنا علــيكم العهــه والميثــاق رافعــين جبــل الطــور  ،وجعلنــاه بقــهرتنا كالظلــة فــوقكم حتــى خفــتم
لـل

وأذعنتم وقلنا لكم  :خذوا ما آتيناطم من ههى وإرشاد بجه واجتهاد  ،واذكـروا مـا فيـل مثـل ذكـر مـن يسـتجيب

ويعمل بل كى تصونوا بذلك أنفسكم من العقاب
 -64ثــم إنكــم أعر ــتم بعــه ذلــك كلــل  ،ول ـوال فضــل َّللا علــيكم ورحمتــل وتــأخيره العــذاب عــنكم لكنــتم مــن الضــالين
الهالكين
 - 65وأنتم بال ريب قه عرفتم أول ك الذين تجاوزوا الحه منكم فى يوم السبت  ،بأن صادوا السمك فيـل  -مـع أنـل
ي ــوم ارح ــة وعي ــه والعم ــل مح ــرم في ــل  -فمسـ ـ هللا قل ــوب المخ ــالفين  ،وص ــاروا ك ــالقردة ف ــى نزواته ــا وش ــهواتها ،

وجعلناهم مبعهين من رحمتنا ينفر الناس من مجالستهم ويشم زون من مخالطتهم

 - 66وقــه جعــل هللا هــذه الحــال التــى آل ـ وا إليهــا عب ـرة وتحــذي ار لغيــرهم مــن أن يفعل ـوا مثــل فعلهــم  ،جعلهــا عب ـرة
لمعاصريهم ومن يأتى بعههم  ،كما جعلناها موعظـة للـذين يتقـون ربهـم  ،ألنهـم هـم الـذين ينتفعـون بنـذير العظـا
والعبر
 - 67واذكــر حــين قــال موســى لقومــل وقــه ُقتــل فــيهم قتيــل لــم يعرف ـوا قاتلــل  :إن هللا يــأمركم أن تــذبحوا بق ـرة ليكــون
مفتاحا لمعرفة القاتل  ،ولكنهم استغربوا أن تكون هناك صلة بين قتل القتيـل وَذبـح البقـرة قـائلين  :أَتسـخر منـا
ذلك
ً
يا موسى  ،فرد عليهم قائال  :إنى أعتصم بتأديب هللا لى أن أطون من الجاهلين الذين يستهزئون بعباده
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 - 68هنا قالوا لموسى  - :مترددين فى أمـر البقـرة  : -اطلـب لنـا مـن ربـك أن يبـين لنـا صـفة تلـك البقـرة  ،فقـال
لهم  :إن هللا أخبرنى بأنها ليست كبيـرة وليسـت صـغيرة  ،بـل هـى وسـل بـين الكبـر والصـغر  ،فنفـذوا مـا أمـركم هللا

بل

 - 69ولكنهم استمروا فى ترددهم فقالوا  :اطلب لنا من ربك أن يبـين لنـا لـون هـذه البقـرة  ،فأجـابهم موسـى  :بـأن
هللا يقول  :إنها بقرة صفراء شهيهة الصفرة مع صفاء  ،تُع عج ُب الناظر إليها لصفاء لونها وو وحل
 - 70ثــم لج ـوا فــى أس ـ لتهم فقــالوا  :ادو لنــا ربــك يبــين لنــا شــأن هــذه البق ـرة  ،ألن البقــر تشــابل علينــا  ،وســنهتهى
إليها بمشي ة هللا
 - 71فقال لهم  :إن هللا يقول إنها بقـرة لـم تـذلل بالعمـل فـى حـرث األرو وقلبهـا للز ارعـة  ،وال فـى سـقى األرو
المهيـأة للز ارعــة أو مــا فيهــا مــن نبــا

 ،وهــى بري ــة مــن العيــوب  ،ســالمة مــن اآلفــا

 ،ال لــون فيهــا يخــالف ســائر

جســهها  ،فقــالوا لــل  :اآلن ج ــت بالبيــان الوا ــح  ،وبحث ـوا عــن البق ـرة المتصــفة بهــذه األوصــاف فــذبحوها  ،وقــه

قاربوا أال يفعلوا ذلك لكثرة أس لتهم وطول لجاجهم

 - 72واذكروا يوم قتلتم نفسا وتخاصمتم وتهافعتم الجريمة  ،فاتهم بعضـكم بعضـا بقتلهـا  ،وهللا يعلـم الحقيقـة وهـو
طاشفها ومظهرها مع كتمانكم لها
 - 73فقلنــا لكــم علــى لســان موســى  :ا ـربوا القتيــل بجــزء مــن هــذه البقـرة  ،ففعلــتم  :فأحيــا هللا القتيــل وذكــر اســم
()1

قاتلل  ،ثم سقل ميتًا  ،وكانت معجزة من هللا لموسى
ألن هللا ق ــادر عل ــى ك ــل شـ ـ  ،وبقهرت ــل ه ــذه يحي ــى الم ــوتى ي ــوم القيام ــة  ،ويـ ـريكم دالئ ــل قهرت ــل لعلك ــم تعقلونه ــا

وتعتبرون بها

 - 74ثم إن كم بعه هذه اآليا

كلها لـم تسـتجيبوا ولـم تسـتقيموا  ،ولـم تلـن قلـوبكم أو تخشـع  ،بـل غلظـت وتصـلبت

وبقيت على قسوتها  ،بل إنها أشه قسوة من الحجارة  ،ألن الحجارة قـه تتـأثر وتنفعـل  ،فهنـاك أحجـار تتفجـر منهـا

عيونا فوارة  ،ومنهـا مـا يتـأثر بقـهرة هللا وينقـاد
المياه الكثيرة فتجرى ًا
أنهار  ،وهناك أحجار تتشقق فيخرج منها الماء ً
ـادا لمــا أراده هللا تعــالى بــل  ،أمــا قلــوبكم أيهــا اليهــود فإنهــا ال تتــأثر وال تلــين
لمشــي تل فيتــردى مــن أعلــى الجبــال انقيـ ً
ولكم الويل على ذلك  ،فا لي

بغافل عن أعمالكم  ،وهو سيؤدبكم بألوان النقم إذا لم تشكروا أنواو النعم

 - 75مــا كــان ينبغــى لكــم أيهــا المؤمنــون أن تطمع ـوا فــى أن ُيــؤمن اليهــود بــهينكم وينقــادوا لكــم وقــه اجتمعــت فــى
مختلــف فــرقهم أشــتا الرذائــل التــى تباعــه بيــنهم وبــين اإليمــان بــالحق  ،فقــه كــان فريــق مــنهم ( وهــم األحبــار )
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يسمعون كالم هللا فى التوراة ويفهمونل حق الفهم ثم يتعمهون تحريفل وهم يعلمون أنل الحق  ،وأن كتـب هللا المنزلـة
ال يجوز تغييرها
 -76وكــان فريــق مــن منــافقيهم إذا لق ـوا الــذين آمن ـوا قــالوا مخــادعين لهــم  :آمنــا بــأنكم علــى الحــق وأن محمـ ًـها هــو
النبــى الــذى جــاء وصــفل فــى التــوراة  ،وإذا خــال بعضــهم إلــى بعــض عــاتبهم الفريــق اآلخــر علــى غفلــتهم  ،إذ تنزلــق
ألسنتهم فى أثناء خهاعهم للمؤمنين بعبا ار تفيه خصومهم وال يستهعيها

________

( )1ذكر بعض الكتباب فى عصرنا الحا ر  ،وهو المرحوم الشي عبه الوهاب النجار أن قولل تعالى   :اضربوه ببعضـاا  المـراد
ـر مـا
بل بعض أجزاء القتيل  ،والمراد بإحيائها القصاص لل  ،ألن الضـرب بـبعض أجـزاء المقتـول يحمـل القاتـل علـى االعتـراف  ،وكثي ًا
تكون رؤية القتيل باعثة على االعتراف  ،وتكـون هـذه القصـة منفصـلة عـن األمـر بالـذبح وأمـر هللا تعـالى بالـذبح  ،وأن أمـر هللا تعـالى
لهم بأن يذبحوا بقرة كان ليأطلوها  ،وفى ذلك تربية نفسية لهم  ،ألنهم كانوا مع المصريين الذين يقهسون البقر  ،وكانـت فـيهم بقيـة مـن
هذا التقهي

بهليل أنهم عبهوا تمثال العجل من بعه ذلك فكان البه القتالو هذه البقية من نفوسـهم بتكلـيفهم ذبـح البقـرة  ،فكـان لـذلك

األمر بالذبح  ،وكان لذلك المجادلة والتلكؤ منهم  ،فذبحوها وما كادوا يقومون بالذبح

الخهاو  ،فيذكرون لهم ما ورد فى التوراة من أوصاف محمه ويعطونهم بذلك ُحجة عليهم يوم القيامة
 - 77وهـ ــل غـ ــاب عـ ــن ه ـ ـؤالء وأول ـ ــك أن هللا لـ ــي
وما يبهون

الحجـ ــة ألنـ ــل يعلـ ــم مـ ــا يخفـ ــون
فـ ــى حاجـ ــة إلـ ــى مثـ ــل هـ ــذه ُ

 - 78ومـن اليهــود فريــق جهلــة أميــون ال يعرفــون عــن التــوراة إال أطاذيــب تتفــق مــع أمــانيهم  ،لفقهــا لهــم أحبــارهم ،
وألقوا فى ظنهم أنها حقائق من الكتاب
كتبــا بأيــهيهم  ،ثــم يقولــون لاميــين  :هــذه هــى التــوراة التــى
 - 79فــالهالك والعــذاب له ـؤالء األحبــار الــذين يكتبــون ً
جــاء مــن عنــه هللا  ،ليصــلوا مــن وراء ذلــك إل ـى غــرو تافــل مــن أغ ـراو الــهنيا فيشــتروا التافــل مــن حطــام الــهنيا
بــثمن غــال وعزيــز هــو الحقيقــة والصــهق  ،فويــل لهــم ممــا تقولــوه علــى هللا  ،وويــل لهــم ممــا يكســبون مــن ثم ـ ار

افترائهم
يهوديا مهمـا ارتكـب مـن المعاصـى
 - 80ومن اختالفاتهم وأطاذيبهم ما يتلقونل من أحبارهم من أن النار لن تم
ً
أيامــا معــهودة  ،فقــل لهــم يــا محمــه  :هــل تعاهــهتم مــع هللا علــى ذلــك فاطمــأننتم  ،ألن هللا ال يخلــف عهــهه  ،أم
إال ً

أنكم تفترون الكذب عليل
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جميعا ال فرق بين يهـودى وغيـر يهـودى
 - 81الحق أنكم تفترون الكذب على هللا  ،فحكم هللا العام نافذ فى خلقل
ً
 ،ألن مــن ارتك ـب ســي ة وأحاطــت بــل آثامــل حتــى ســه عليــل منافــذ الخــالص  ،فأول ــك أصــحاب النــار هــم فيهــا

خالهون

 - 82والــذين آمن ـوا وعمل ـوا الصــالحا

صالح األعمال  ،فهم فيها خالهون

أول ــك أصــحاب الجنــة  ،ألنهــم آمن ـوا وأدوا مــا يفر ــل علــيهم إيمــانهم مــن

 - 83وإن لكــم معشــر اليهــود بجانــب هــذا كلــل ما ـ ًـيا حــافال بــاإلثم ونقــض المواثيــق  ،وتعــهى مــا و ــعل هللا لكــم
مــن ح ــهود  ،فلت ــذكروا إذ أخــذنا عل ــيكم ف ــى التــوراة ميثا ًق ــا أال تعب ــهوا إال هللا  ،وأن تحســنوا إل ــى الوال ــهين واألقـ ـربين
واليتامى والمساطين  ،وتستخهموا فى حهيثكم مـع النـاس القـول الطيـب الـذى يؤلـف بيـنكم وبيـنهم وال ينفـرهم مـنكم ،
وتؤدوا ما فرو عليكم من صالة وزكاة  ،ولتذكروا ما كـان مـن مسـلككم حيـال هـذا الميثـاق إذ نقضـتموه وأعر ـتم

عنل إال قليال منكم ممن أذعن للحق

 - 84وإذ أخذنا ميثاقاً عليكم فى التـوراة أال يسـفك بعضـكم دمـاء بعـض  ،وال يخـرج بعضـكم بعضـا مـن ديـارهم ن
وهو ميثاق تقرون أنل فى كتابكم وتشههون على صحتل
 - 85وها أنتم أوالء يقتل بعضكم بعضا  ،ويخرج فريق منكم فريًقا آخر من ديارهم متعـاونين فـى ذلـك علـيهم مـع
غيـركم بـاإلثم والعـهوان  ،ثــم إن وقـع فريـق مــنكم أسـرى لـهى مـن تتعــاونون معهـم تعملـون علــى إنقـاذهم مـن األســر

بافتــهائهم  ،وإن س ـ لتم عمــا حملكــم علــى افتــهائهم قلــتم  :ألن أســفارنا أمرتنــا أن نفــهى أس ـرانا مــن اليهــود  ،أو لــم

تــأمركم أســفاركم كــذلك أال تســفكوا دمــاء إخ ـوانكم  ،وأال تخرجــوهم مــن ديــارهم  ،أفتــذعنون لــبعض مــا جــاء فــى

الكتاب وتكفرون ببعض

فما جزاء من يفعل ذلك منكم

 -المطلع على أعمالهم وسرائرهم  -إلى أشه العذاب

()1

إال خزى فى الحياة الـهنيا  ،ويـوم القيامـة يـردهم هللا

 - 86وذلك ألنهم قه آثـروا أعـراو الـهنيا الزائلـة علـى نعـيم اآلخـرة الـهائم  ،وكـانوا بهـذا كمـن اشـترى الحيـاة الـهنيا
باآلخرة  ،فلن يخفف عنهم عذاب جهنم  ،ولن يجهوا من ينقذهم منل
 - 87ولتــذكروا كــذلك  -معشــر اليهــود  -م ـواقفكم الضــالة اآلثمــة حيــال موســى ومــن بعثنــاه مــن بعــهه إلــيكم مــن
المرســلين فلقــه أرســلنا إلــيكم موســى وآتينــاه التــوراة وبعثنــا إلــيكم علــى آثــاره عــهة رســل  ،مــنهم عيســى ابــن م ـريم
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الــذى أمــهدناه بــالمعج از وأيــهناه بــروح القــهس وهــو جبري ـل رســول الــوحى األمــين  ،فكنــتم كلمــا جــاءطم رســول مــن
هؤالء بما ال تهوى أنفسكم تستكبرون عن اتباعل  ،ففريق كذبتموه وفريق آخر قتلتموه

_________

( ) 1كــان بالمهينــة قبــل اإلســالم قبيلتــان عربيتــان متعاديتــان همــا  :األوس والخــزرج  ،وطائفتــان مــن اليهــود همــا  :بنــو قريظــة وبنــو
ال نضير  ،وكان بنو قريظة حلفاء لاوس وكان بنو النضير حلفاء للخـزرج  ،وكـان إذا اقتتلـت القبيلتـان العربيتـان انضـم إلـى كـل قبيلـة

حلفاؤهــا مــن اليهــود  ،واشــتركوا معهــا فــى قتــال القبيلــة األخــرى وقتــال مــن انضــم مــن إخـوانهم فــى الــهين  ،ولــم يــهخروا جهـ ًـها فــى ســفك
دمائهم والعمل على إخراجهم من ديارهم  ،ولكن كال من الطائفتين من اليهود كانت تعمل على افتهاء مـن كـان يقـع فـى أيـهى حليفتهـا
من أسرى الطائفة األخرى فإذا س لوا  :كيف تفهونهم وقه كـانوا يقـاتلون مـع أعـهائكم قـالوا  :ألن هللا أمرنـا فـى التـوراة أن نفـهى أسـرى

اليهود  ،ويتجاهلون أن هللا أمرهم كذلك فى=

يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

= التوراة أال يسفك بعضهم دماء بعـض  ،وال يخـرج بعضـهم بعضـا مـن ديـارهم فهـم

 - 88وكذلك كـان مـوقفكم حيـال رسـولنا  -محمـه  -خـاتم النبيـين فلقـه قلـتم لـل حينمـا دعـاطم إلـى اإلسـالم  :إن

قلوبنا مغطاة بأغشية ال تنفذ إليها دعوتك  ،فال نكاد نفقل شيًا مما تقول ولم تكن قلـوبهم كمـا يزعمـون  ،ولكـنهم
استكبروا وآثروا الضاللة على الههى  ،فلعنهم هللا بكفرهم وأوهن يقينهم وأ عف إيمانهم

 - 89ولمــا جــاءهم رســولنا بــالقرآن  -وهــو كتــاب مــن عنــه هللا مصــهق لمــا أنــزل علــيهم مــن التــوراة  ،وعرف ـوا مــن
ـادا وحس ًـها ألنـل قـه جـاءهم بـل رسـول مـن غيـر شـعبهم بنـى
التوراة نفسها صهق ما فـى هـذا الكتـاب  -كفـروا بـل عن ً
إس ـرائيل  ،مــع أنهــم كــانوا مــن قبــل إذا اشــتبكوا مــع المشــركين فــى ص ـراو حربــى أو جــهلى ذكــروا أن هللا سينصــرهم
بإرسال خاتم النبيين الذى بشر بل كتابهم  ،والذى تتفق صفاتل كـل االتفـاق مـع صـفا

محمـه أال لعنـة هللا علـى

أمثالهم من المعانهين الجاحهين
بغيا وعهو ًانا  ،إذ مالوا مع أهوائهم وتعصبهم لشـعبهم فكفـروا بمـا أنزلنـا  ،نـاقمين
 - 90ولب ما باعوا بل أنفسهم ً
على غيرهم أن خصهم هللا دونهم بإرسال رسول منهم منكرين على هللا أن يكون لل مطلق الخيرة فى أن ينـزل مـن
فض ــلل عل ــى م ــن يش ــاء م ــن عب ــاده  ،فب ــاءوا بغض ــب عل ــى غض ــب لكف ــرهم وعن ــادهم وحس ــههم  ،وع ــذبوا بكف ــرهم
وللكافرين عذاب عظيم
 - 91هــذا هــو مــا كانــت تنطــوى عليــل نفوســهم  ،ولكــنهم كــانوا يبــررون أمــام الخلــق عــهم إيمــانهم بــالقرآن حينمــا
يطلب منهم اإليمان بأنهم ال يؤمنون إال بما أنزل عليهم هم ويكفـرون بغيـره  ،ولقـه كـذبوا فيمـا يـهعون مـن إيمـانهم
بمــا أنــزل علــيهم مــن تــوراة  ،ألن كفــرهم بهــذا الكتــاب المصــهق لمــا فــى كتــابهم هــو كفــر بكتــابهم نفســل  ،وألنهــم قــه
قتلوا األنبياء الذين دعوهم إلى ما أنزل عليهم  ،وقتلهم لهؤالء أقطع دليل على عهم إيمانهم برسالتهم
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يحا بكتــبكم  ،ورجعــتم إلــى الشــرك فــى عهــه موســى نفســل  ،فلقــه
 - 92بــل لقــه كف ـرتم  -أيهــا اليهــود  -كفـ ًا
ـر ص ـر ً
جاءطم موسى بالبينا والمعج از الناطقـة بصـهقل لكـنكم حـين تغيـب موسـى لمناجـاة ربـل عبـهتم العجـل ورجعـتم

إلى سابق وثنيتكم وأنتم ظالمون مبطلون

 - 93وحينمـا جـاءطم بــالتوراة  ،و أريـتم مــا فيهـا مــن تكـاليف شــاقة  ،فاسـتثقلتم أعباءهــا وأرتبـتم فيهــا  ،أ ارطـم هللا آيــة

ظلــة وظننــتم أنــل
علــى صــهق هــذا الكتــاب وفائــهة تعاليمــل لكــم  ،فرفــع جبــل الطــور فــوق رءوســكم حتــى صــار كأنــل ُ
واقــع بكــم  ،وحين ـ تـذ أعلنــتم القبــول والطاعــة  ،فأخــذنا علــيكم ميثا ًقــا أال يأخــذكم هــوى فــى االمتثــال لمــا جــاء فــى هــذا
الكتـاب  ،فقلـتم  :آمنـا وسـمعنا  ،ولكـن أعمـالكم تكشــف عـن عصـيانكم وتمـردكم  ،وأن اإليمـان لـم يخـالل قلــوبكم ،

حبــا بعبــادة العجــل فلب ـ
وال يمكــن أن يكــون اإليمــان قــه خــالل قلــوب قــوم شــغفوا ً
مؤمنين إيمانكم الذى تزعمون

مــا دفعكــم إيمــانكم إن كنــتم

 - 94ولقــه زعمــتم أن هللا سيخصــكم مــن بــين ســائر النــاس بنعــيم الجنــة بعــه الممــا  ،فــإن كنــتم مــؤمنين حًقــا بمــا
محببا إليكم  ،ولتتمنوه حتى ال يبط عنكم هذا النعيم الذى تهعون
تقولون فليكن المو
ً
أبها لما اقترفوا من ظلم ال يخفى أمره على هللا  ،الذى ُيعلع ُم ُهـم أنهـم
 - 95ولكنهم فى الواقع ال يرغبون فى المو ً
طاذبون فيما يهعون  ،وأن النعيم يوم القيامة للمتقين  ،ال للفجار أمثالهم
جميعــا علــى حيــاتهم علــى أى شــكل عزيـزة أو ذليلــة  ،وحرصــهم أطثــر مــن
 - 96بــل إنــك لتجــهنهم أحــرص النــاس
ً
حرص المشركين الذين ال يؤمنون ببعث وال جنة  ،ولذلك يـود أحـههم لـو يعمـر ألـف سـنة  ،ولـن يبعـه عنـل تعميـره
 مهما طال  -ما ينتظر من عذاب هللا  ،إنل عليم بالظالمين وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه - 97ولقه زعم بعضهم أنهم يعادونك ويكفرون بكتابك ألنهم أعهاء لجبريل الذى يبلغك هـذا الكتـاب  ،فقـل أيهـا

عهوا لجبريل فهو عهو هللا  ،ألن جبريل ما يجىء بهـذا الكتـاب مـن عنـهه  ،وإنمـا ينزلـل بـأمر
النبى لهم  :من كان ً
هللا مصه ًقا لما سبقل من الكتب السماوية ومصه ًقا لكتابهم نفسل وههى وبشرى للمؤمنين
عهوا لجبريل أو ميكائيل أو ألى ملك أو رسـول مـن مالئكـة هللا ورسـلل الـذين
 - 98فمن كان ً
وكافر بل  ،وهللا عهوالكافرين
ًا
عهوا
وال يبلغون إال ما يأمرهم بل هللا  ،فإنل بذلك يكون ً

ال يفعلـون
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 - 99ومــا ينــزل جبريــل علــى قلبــك إال ب يــا

المعانهون الخارجون عن سنة الفطرة

بينــا

ال يســع طالــب الحــق إال اإليمــان بهــا  ،ومــا يكفــر بمثلهــا إال

 - 100وكما تذبذبوا فى العقيهة واإليمان  ،تذبذبوا كـذلك فيمـا يبرمونـل مـن عهـود  ،فكـانوا كلمـا عاهـهوا المسـلمين
عهها نبذه فريق منهم ألن معظمهم ال يؤمن بحرمة عهه وال بقهاسة ميثـاق
وغيرهم ً

 -101ولمـا جــاءهم رســول مـن عنــه هللا مطابقــة أوصـافل لمــا فــى أسـفارهم وهــو محمــه -عليـل الســالم  -نبــذ فريــق
شيا عنل
منهم ما ذكر فى كتبهم عن هذا الرسول  ،كأنل لم يرد فيها ولم يعلموا ً
نبيـا وال رسـوالً
 - 102ولقه صهقوا ما تَتََقولل شياطينهم وفجرتهم على ملك سليمان  ،إذ زعموا أن سليمان لـم يكـن ً
ينــزل عليــل الــوحى مــن هللا  ،بــل كــان مجــرد ســاحر يســتمه العــون مــن ســحره  ،وأن ســحره هــذا هــو الــذى وطــه لــل
الملك وجعلل يسـيطر علـى الجـن والطيـر والريـاح  ،فنسـبوا بـذلك الكف َـر لسـليمان  ،ومـا كفـر سـليمان  ،ولكـن هـؤالء
الشـياطين الفجـرة هـم الـذين كفـروا  ،إذ تقولـوا عليـل هـذه األقاويـل  ،وأخـذوا يعبلعمــون النـاس السـحر مـن عنـههم ومــن
آثار مـا أنـزل ببابـل علـى الملكـين هـارو ومـارو  ،مـع أن هـذين الملكـين مـا كانـا يعلمـان أح ًـها حتـى يقـوال لـل :
إنما نعبلعمك ما يؤدى إلى الفتنة والكفر فاعرفل واحذره وتَ َوق العمل بل ولكن النـاس لـم ينتصـحوا بهـذه النصـيحة ،
فاستخهموا

ما تعلموه منهما فيما يفرقون بل بين المرء وزوجل نعم كفر هؤالء الشياطين الفجرة إذ تقولـوا هـذه

األقاويل من أقاويلهم وأساطيرهم ذريعة لتعليم اليهود السحر  ،وما هم بضارين بسـحرهم هـذا مـن أحـه  ،ولكـن هللا

هو الذى يأذن بالضرر إن شاء  ،وأن ما يؤخذ عنهم من سحر سيضر من تعلمل فى دينل ودنياه وال يفيـهه شـيًا ،
وهــم أنفســهم يعلمــون حــق العلــم أن مــن اتجــل هــذا االتجــاه لــن يكــون لــل حـ فــى نعــيم اآلخـرة  ،ولبـ مــا اختــاروه
ألنفسهم لو كانت بهم بقية من علم
ـر ممـا يلقونـل مـن أسـاطير
حسنا  ،ولكان ذلـك خي ًا
 - 103ولو أنهم آمنوا بالحق وخافوا مقام ربهم ألثابهم هللا ثو ًابا ً
ويضمرونل من خبث لو كانوا يميزون النافع من الضار
 - 104يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مـن هـؤالء اليهـود فـال تقولـوا للرسـول حينمـا يتلـو علـيكم الـوحى  (:راعنـا )
قاصـ ــهين أن يجعلكـ ــم مو ـ ــع رعايتـ ــل  ،ويتمهـ ــل علـ ــيكم فـ ــى تالوتـ ــل حتـ ــى تعـ ــوه وتحفظـ ــوه  ،ألن خبثـ ــاء اليهـ ــود

يتظ ــاهرون بمحاط ــاتكم فـ ــى ذل ــك  ،ويلـ ــوون ألس ــنتهم بهـ ــذه الكلم ــة حت ــى تصـ ــير مطابق ــة لكلمـ ــة س ــباب يعرفونهـ ــا
ويوجهونهــا للرســول ليســخروا منــل فيمــا بيــنهم  ،ولكــن اســتخهموا كلمــة أخــرى ال يجــه اليهــود فيهــا مجــاال لخبــثهم
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ـذابا
وسخريتهم  ،فقولوا  ( :انظرنا ) وأحسنوا اإلصغاء إلى ما يتلـوه علـيكم الرسـول  ،وأن هللا ليـهخر يـوم القيامـة ع ً

أليما لهؤالء المستهزئين بالرسول
ً

 - 105ولتعلموا أن هؤالء الكافرين من اليهود والمشركين من عبـهة األصـنام ال يرجـون إال

ـرركم

وال

يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم  ،وهللا ال يقيم وزًنا لما يرجون وما يكرهـون فـا يخـتص برحمتـل مـن يشـاء
وهللا ذو الفضل العظيم
 - 106ولقه طلبوا منك يا محمه أن تأتيهم بالمعج از التى جـاءهم بهـا موسـى وأنبيـاء بنـى إسـرائيل ،وحسـبنا أننـا
أيــهناك بــالقرآن  ،وأننــا إذا تركنــا تأييــه نبــى متــأخر بمعج ـزة كانــت لنبــى ســابق  ،أو أنســينا النــاس أثــر هــذه المعج ـزة
فإننا نأتى على يهيل بخير منها أو مثلها فى الهاللة على صهقل  ،فا على كل ش قهير

 - 107وهو الذى بيهه ملكو السموا

واألرو  ،ولي

لكم  -أيهـا النـاس  -مـن دونـل ولـى يعيـنكم  ،وال سـنه

ينصركم
ـز
 - 108لعلكــم تريــهون بــاقتراحكم معجـ ا

معينــة علــى رســولكم  -محمــه  -أن تحــاطوا بنــى إس ـرائيل المعاص ـرين

لموســى  ،إذ طلب ـوا إليــل معج ـ از خاصــة

إن اقت ـراحكم هــذا ليخفــى وراءه العنــاد والجنــوح إلــى الكفــر  ،كمــا كــان

يخفى ذلك اقتراح بنى إسرائيل على رسولهم ومن يؤثر العنـاد والكفـر علـى اإلخـالص للحـق واإليمـان  ،فقـه حـاد

عن الطريق السوى المستقيم

 - 109ولقه تمنى كثير من اليهود أن يردوكم  -أيها المسلمون  -إلـى الكفـر بعـه إيمـانكم  ،مـع أنـل قـه تبـين لهـم

مــن كتــابهم نفســل أنكــم علــى الحــق  ،ومــا ذلــك إال ألنهــم يحســهونكم ويخشــون أن ينتقــل إلــيكم الســلطان ويفلــت مــن

أيهيهم  ،فأعر وا عنهم  ،واعفوا واصفحوا حتـى يـأذن هللا لكـم بمسـلك آخـر حيـالهم  ،فهـو القـادر علـى أن يمكـنكم
منهم  ،وهو على كل ش قهير
 - 110وحــافظوا علــى شــعائر ديــنكم  ،فــأقيموا الصــالة  ،وأعط ـوا الزكــاة  ،ومــا تقــهموا ألنفســكم مــن أعمــال طيبــة
وصهقة تجهوا ثوابل عنه هللا إن هللا بما تعملون عليم علم من يبصر ويرى

 - 111ومــن أباطيــل اليهــود والنصــارى وأمــانيهم الكاذبــة مــا يزعمــل كــل مــنهم  :مــن أن الجنــة لــن يــهخلها إال مــن
طان على دينهم  ،فلتطلبوا إليهم أن يأتوا ببرهان على ذلك إن كانوا صادقين
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هانا  ،فالحق أن الذين يهخر لهم هللا تعالى نعيم الجنة ويثيـبهم يـوم القيامـة ويقـيهم
 - 112ولن يجهوا على ذلك بر ً
الخوف والحزن هم الذين يخلصون ويتبعون الحق  ،ويحسنون ما يؤدونل من أعمال
بعضــا  ،فيقــول اليهــود  :ليســت النصــارى علــى
 - 113ومــن عجــب أنهــم كمــا يعــادون اإلســالم يعــادى بعضــهم ً
شىء من الحق  ،ويقول النصارى فـى اليهـود مثـل ذلـك  ،وكالهمـا يسـتهل بأسـفاره  ،ويقـول المشـركون مـن العـرب
معـا مـا يقولـل كالهمـا فـى اآلخـر  ،ولقـه صـهقوا
الذين ال يعلمـون شـيًا عـن الكتـب المنزلـة فـى اليهـود والنصـارى ً
جميعــا فــى ذلــك  ،فلــي مــنهم فريــق علــى حــق  ،وســيتبين ذلــك حينمــا يحكــم هللا بيــنهم يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــل
ً

يختلفون

 - 114ومــن مظــاهر عــهائهم بعضــهم لــبعض ل وعــهائهم للمســلمين  ،أن بعــض ط ـوائفهم خربــت معابــه الطوائــف
ظلمـا ممـن يحـول دون ذكـر هللا
األخرى  ،وأن المشركين منعوا المسلمين من المسجه الحرام  ،ولي ثمة أحه أشه ً
فى أماطن العبادة ويسعى فى خرابهـا  ،فأول ـك لهـم خـزى فـى الـهنيا ولهـم فـى اآلخـرة عـذاب عظـيم ومـا كـان لهـم
أن يقترفوا مثل هذا الجرم الخطير  ،وإنما كان ينبغى أن يحفظوا للمعابـه حرمتهـا  ،فـال يـهخلوها إال خاشـعين  ،وال
يمنعوا غيرهم أن يذكر فيها اسم هللا
 - 115وإذا كــان المشــركون قــه منعـوا المســلمين مــن الصــالة فــى المســجه الح ـرام  ،فلــن يمــنعهم هــذا مــن الصــالة
وعبادة هللا  ،فجميع الجها

وجميع البقاو فى األرو

 ،وإن هللا ليتقبل مـن المسـلم صـالتل ويقبـل عليـل بر ـاه

يضيق على عباده  ،وهو عليم بنية من يتجل إليل
ًأيا كانت البقعة التى يؤدى فيها عبادتل  ،فا واسع ال عب

 - 116ومن كان هذا شأنل وكان جميع ما فى الكون
مسخر ألمـره  ،خا ًـعا لمشـي تل  ،فهـو أرفـع وأجـل مـن أن
ًا
ولها كما يقول هؤالء اليهود والنصارى والمشركون
يحتاج لنسل أو يتخذ ً
 - 117وكيف يحتـاج لنسـل أو يتخـذ ول ًـها مـن أبـهو السـموا
أمر فإنما يقول لل  :كن  ،فيكون
شىء عليل  ،وإذا أراد ًا

واألرو وأذعـن كـل مـا فيهـا إلرادتـل فـال يستعصـى

 - 118هــذا ويمعــن المشــركون مــن العــرب فــى عنــادهم لمحمــه  ،فيطلبــون إليــل مثــل مــا طلبتــل األمــم الســابقة مــن
أنبيــائهم  ،فقــه قــالوا  :إنهــم لــن يؤمن ـوا بــل إال إذا كلمهــم هللا وجــاءتهم آيــة حســية تــهل علــى صــهقل  ،كمــا قــال بنــو

إسرائيل لموسى  :لن نؤمن لك حتى نرى هللا ويكلمنا  ،وكما طلب أصحاب عيسى منل أن ينـزل علـيهم مائـهة مـن
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الســماء  ،ومــا ذلــك إال ألن قلــوب الكفــار والمعانــهين فــى كــل أمــة متشــابهة  ،وأنــل ال يســتبين الحــق إال مــن صــفت
بصائرهم وأذعنت عقولهم لليقين  ،وطلبت الحق
ـذير للكــافرين  ،ولــي
ـير للمــؤمنين ونـ ًا
 - 119وقــه أرســلناك بحقــائق يقينيــة بشـ ًا
عن عهم إيمان من لم يؤمن بك من أصحاب الجحيم

عليــك إال تبليــُ رســالتنا ،ولــن تُســأل

 - 120فال ترهـق نفسـك فـى استر ـاء المعانـهين مـن اليهـود والنصـارى  ،فـإن هـؤالء لـن ير ـوا عنـك حتـى تتبـع
ملتهم التى يزعمون أنها الههى  ،ولـي

ثمـة هـهى إال هـهى هللا فـى اإلسـالم  ،ومـن يتبـع أهـواء هـؤالء مـن بعـه أن

علم ما أنزلناه إليك من الحق  ،فلن يكون لل يوم القيامة من دون هللا ولى يعينل  ،وال نصير يهفع عنل العذاب

 - 121غير أن ثمة فريًقا من اليهود والنصارى قـه تفقهـوا فـى أسـفارهم األصـيلة  ،وتلوهـا حـق الـتالوة  ،وفطنـوا
تبعا لـذلك بـالقرآن  ،ومـن يكفـر بكتـاب منـزل فأول ـك
إلى ما دخلها من تحريف  ،فأول ك يؤمنون بحقائقها ويؤمنون ً
هم الخاسرون

 - 122يــا بنــى إس ـرائيل واذكــروا نعمتــى العظيمــة التــى أنعمــت بهــا علــيكم بــإخراجكم مــن ظلــم فرعــون وإغ ارقــل ،
وإعطائكم المن والسلوى  ،وبعث األنبياء فيكم  ،وتعليمكم الكتاب

وقتًا من الزمان -على الناس فى جعل مصهر النبوا
 - 123وخافوا عقاب هللا فى يوم ال تهفع فيل نف

يجه فيل الكافرون
نصير لهم من دون هللا
ًا

منكم

عن نف

وغير ذلك مما شرفتكم بـل  ،وأنـى فضـلتكم -

شيًا  ،وال يقبل منهـا فـهاء  ،وال تنفعهـا شـفاعة  ،وال

إمامـا
 - 124واذكروا إذ ابتلى هللا جهكم إبراهيم بتكاليف  ،فقام بها على أتم وجل  ،فقال لل  :إنـى جاعلـك للنـاس ً
يتبعونــك ويقتــهون بــك  ،فطلــب إب ـراهيم مــن ربــل أن يجعــل مــن ذريتــل أئمــة كــذلك  ،فأجابــل بــأن هــذا لــن يصــل إليــل

منهم الظالمون  ،وأشار أنل سيكون من ذريتل األبرار والفجار

 - 125واذكروا كذلك قصة بناء إبـراهيم مـع ابنـل إسـماعيل لبيـت هللا الحـرام بمكـة  ،وفـى هـذه القصـة عظـة بالغـة

ومأمنـا لكـل مـن يلجـأ إليـل  ،وإذ أمرنـا النـاس
لمن كان لل قلـب سـليم  ،فلتـذكروا إذ جعلنـا هـذا البيـت مـال ًذا للخلـق
ً
مكانــا يصــلون فيــل  ،وعهــهنا إلــى إب ـراهيم وإســماعيل أن يصــونا
بــأن يتخــذوا مــن مو ــع قيــام إب ـراهيم لبنــاء الكعبــة ً
البيت مما ال يليق بحرمتل  ،وأن يهي اه تهي ة صالحة لمن َي ُؤ ام ُل من الطائفين والمعتكفين والمصلين
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آمنـا  ،وأن يـرزق مـن ثمـ ار
 - 126واذكروا إذ طلب إبراهيم من ربل أن يجعل البله الذى سينشأ حول البيت بل ًـها ً
األرو وخيراتهـا مــن آمــن مــن أهلــل بــا واليــوم اآلخــر  ،فأجابــل هللا بأنــل لــن يضــن علــى الكــافر نفســل بــالرزق فــى
المصير

أثناء حياتل القصيرة  ،ثم يلج ل يوم القيامة إلى عذاب جهنم ولب

مصير هؤالء

 - 127وإذ يرفـع إبـراهيم هـو وابنـل إســماعيل قواعــه البيـت وهمــا يــهعوان هللا  :ربنـا يــا خالقنــا وبارئنـا تقبــل منــا هــذا
العمل الخالص لوجهك  ،فأنت السميع لهعائنا العليم بصهق نياتنا

()1

 - 128ربنـا وفقنـا واجعلنــا مخلصـين لــك واجعـل مــن ذريتنـا جماعـة مخلصــة لـك  ،وعلمنــا طريقـة عبادتنــا لـك فــى

بيتك الحرام وما حولل  ،وتب علينا إن نسينا أو أخطأنـا إنـك أنـت كثيـر القبـول لتوبـة عبـادك  ،الغـافر لهـم بفضـلك
ورحمتك

 - 129ربنــا وابعــث فــى ذريتنــا رس ـوال مــنهم يق ـ أر علــيهم آياتــك ويعبلمهــم مــا يــوحى إليــل بــل مــن كتــاب وعلــم نــافع
وشريعة محكمة  ،ويطهرهم من ذميم األخالق  ،إنك أنت الغالب القاهر الحكيم فيما تفعل وما تأمر بـل ومـا تنهـى

عنل
 - 130وَلعنعم ما فعلل إبـراهيم ومـا دعـا بـل ربـل  ،ومـا اتبعـل مـن ملـة قويمـة  ،وأنـل ال يعـرو عـن ملـة إبـراهيم إال
من امتهن إنسانيتل وعقلل  ،ولقه اصطفاه هللا فى الهنيا وإنل فى اآلخرة لمن الصالحين المقربين

جميعـا مـن
 - 131ولقه استجاب إبراهيم ألمر ربل حينما طلب هللا إليـل أن يـذعن  ،فقـال  :أذعنـت لـرب العـالمين
ً
جن وإن ومالئكة
 - 132ولم يكتف بذلك بل أوصى بنيـل بـأن يسـيروا علـى ههيـل  ،وحاطـاه حفيـهه يعقـوب فأوصـى هـو اآلخـر بنيـل
طذلك أن يتبعوا هذه السـنن  ،وب بـين ألبنائـل أن هللا اصـطفى لهـم ديـن التوحيـه وأخـذ علـيهم العهـه أال يموتـوا إال وهـم
مسلمون ثابتون على هذا الهين
 - 133ولقــه زعمــتم  -أيهــا اليهــود  -أنكــم تســيرون علــى الــهين الــذى مــا
حضـره المــو فعــرفتم الملــة التــى مــا

عليــل يعقــوب  ،فهــل كنــتم شــههاء إذ

عليهــا أال فلتعلمـوا أن يعقــوب وأبنــاءه كـانوا مســلمين موحــهين ولــم يكونـوا

ـودا مــثلكم وال نصــارى  ،وأن يعقــوب حينمــا حض ـره المــو جمــع بنيــل وقــال لهــم  :مــا تعبــهون مــن بعــهى
ي هـ ً
احها ونحن لل خا عون
فأجابوا  :نعبه إلـهك وإلـل آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إل ًـها و ً
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__________

( )1الكعبة بيت هللا الحرام بمكة أقهم األماطن المقهسة  ،وكان العرب يحجون إليها قبل اإلسالم منذ عهـه إبـراهيم  ،والمتـواتر فـى أمـر
البيــت أن إب ـراهيم وإســماعيل همــا أول مــن رفــع قواعــهه  ،وقيــل  :إنــل أول بنــاء بنتــل المالئكــة مــن أحجــار الجنــة ومهمــا يكــن مــن أمــر

مباركا
فالقرآن يؤكه أن الكعبة هى أول بيت مبارك و ع للناس فى األرو كما تقول اآلية   :إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة
ً

وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمًنا وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  ، وظلت
الكعبة على بناء إبراهيم وإسماعيل إلى أن جهدها قصى بن كالب =
= الجه الخام

للنبى العربى محمه ( ص ) ثم جهد

بعه ذلـك فـى العصـور اإلسـالمية غيـر مـرة  ،وكـان آخرهـا البنـاء الـذى حـهث

سنة 1040هجرية الموافق 1630ميالدية وهو الذى يطوف بل المسلمون اآلن

 - 134ثم ما لكم  -أيها اليهـود  -والجـهل فـى هـؤالء ! فأول ـك قـوم قـه مضـوا لسـبيلهم  ،ثـم لهـم  -وحـههم  -مـا

طســبوا فــى حيــاتهم  ،فلــن تســألوا عــن أعمــالهم  ،ولــن يفيــهكم شــىء منهــا  ،ولــن يكــون لكــم إال مــا كســبتم أنــتم مــن

أعمال

 - 135ولكــنهم ال ينفكــون يمعنــون فــى لجــاجهم  ،ويــزعم كــل فريــق مــنهم أن ملتــل هــى الملــة المثلــى  ،فيقــول لكــم

ـودا تهتــهوا إلــى الطريــق القــويم  ،ويقــول النصــارى  :كون ـوا نصــارى تهتــهوا إلــى الحــق المســتقيم ،
اليهــود  :كون ـوا يهـ ً
فلتردوا عليهم بأننا ال نتبع هذه الملة وال تلك  ،ألن كلتيهما قه ُحبعرَفـت وخرجـت عـن أصـولها الصـحيحة  ،ومازجهـا
الشرك  ،وبعه

عن ملة إبراهيم  ،وإنما نتبع اإلسالم الذى أحيا ملة إبراهيم نقية طاهرة

 - 136قول ـوا لهــم  :آمنــا بــا ومــا أنــزل إلينــا فــى الق ـرآن  ،وآمنــا كــذلك بمــا أنــزل إلــى إب ـراهيم وإســماعيل وإســحاق

ويعقوب وبنيل األسباط  ،وبالتوراة التى أنزلها هللا على موسى غير محرفـة  ،واإلنجيـل الـذى أنزلـل هللا علـى عيسـى

غيــر محــرف  ،وبمــا أوتــى جميــع النبيــين مــن ربهــم  ،ال نفــرق بــين أحــه مــنهم  -فنكفــر ببعضــهم ونــؤمن بــبعض -
ونحن فى هذا كلل مذعنون ألمر هللا

إيمانا مطابًقا إليمانكم فقه اهتهوا  ،وإن تمادوا فى عنادهم وإع ار هم فإنمـا هـم فـى نـزاو مسـتمر
 - 137فإن آمنوا ً
وخالف معكم  ،وسيكفيك هللا أمرهم  -يا أيها النبى  -ويريحك مـن لجـاجهم وشـقاقهم  ،فهـو السـميع لمـا يقولـون ،
العليم بما عليل صهورهم
 - 138قولوا لهم  :إن هللا قه ههانا بههايتل  ،وأرشهنا إلى حجتل  ،ومن أحسن من هللا ههاية
ال نخضع إال

 ،وال نتبع إال ما ههانا وأرشهنا إليل

وحجـة  ،وأننـا
ُ
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 - 139قول ـوا له ـم  :أتجادلوننــا فــى هللا زاعمــين أنــل ال يصــطفى أنبيــاء إال مــنكم ! وهــو ربكــم ورب كــل ش ـ  ،ال

يخــتص بــل قــوم دون قــوم  ،يصــيب برحمتــل مــن يشــاء  ،ويجــزى كــل قــوم بأعمــالهم  ،غيــر نــاظر إلــى أنســابهم وال

أحسابهم  ،وقه ههانا الطريق المستقيم فى أعمالنا  ،ورزقنا صفة اإلخالص لـل
140

–

قولوا لهم  :أتجادلوننا فى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائل األسـباط زاعمـين أنهـم كـانوا يهـودا أو

نصارى مثلكم

 ،مع أنل ما أنزلت التوراة واإلنجيل اللذان قامت عليهمـا اليهوديـة والنصـرانية إال مـن بعـه هـؤالء ،

وقــه أخبرنــا هللا بــذلك  ،أفــأنتم أعلــم أم هللا  ،بــل إن هللا قــه أخبــركم أنــتم بــذلك فــى أســفاركم  ،فــال تكتم ـوا الحــق

المـهون فــى أسـفاركم هــذه  ،ومــن أظلـم ممــن كـتم حقيقــة يعلمهــا مـن كتابــل وسـيجازيكم هللا علــى مــا تلجـون فيــل مــن

باطل  ،فلي

هللا بغافل عما تعملون

()1

 - 141ثم ما لكم أيها اليهود والنصارى والجهل فى هؤالء

فأول ك قوم قـه مضـوا لسـبيلهم  ،لهـم مـا كسـبوا فـى

حياتهم  ،ولن تُسألوا عن أعمالهم ولن يفيهكم ش منها  ،ولن يكون لكم إال ما كسبتم أنتم من أعمال
 - 142إن

عاف العقول الذين أ لتهم أهواؤهم عن التفكر والتهبر من اليهود والمشـركين والمنـافقين سـينكرون

على المؤمنين تحولهم من قبلة بيت المقهس التى كـانوا يصـبلون متجهـين إليهـا إلـى قبلـة أخـرى وهـى الكعبـة  ،فقـل

لهــم أيهــا النبــى  :إن الجهــا

كلهــا

 ،ال فضــل لجهــة علــى أخــرى

بــذاتها  ،بــل هللا هــو الــذى يختــار منهــا مــا

يشاء ليكون قبلة للصالة  ،وهو يهـهى بمشـي تل كـل أمـة مـن األمـم إلـى طريـق قـويم يختـاره لهـا ويخصـها بـل  ،وقـه
جاء

الرسالة المحمهية فنسخت ما قبلها من الرساال

 ،وصار القبلة الحقة هى الكعبة

()2

________

أيضـا  ،ولكـن هـذه
( )1تعاقب القوانين الو عية فـى مختلـف الـهول علـى شـهادة الـزور  ،وهـى قـول غيـر الحـق ويعاقـب عليهـا القـرآن ً
وظلمـا  ،وهـى جريمـة لـي لهـا حـه أى عقوبـة معينـة فـى الشـريعة اإلسـالمية  ،والعقـاب عليهـا
إثمـا
ً
اآلية تجعـل مجـرد كتمـان الشـهادة ً
متروك لولى األمر فهى داخلة فى باب التعزير

شهر من هجرة النبى ( ص ) إلى المهينة
( )2كان تحويل القبلة من بيت المقهس إلى مكة على رأس نحو سبعة عشر ًا
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ـار بم ــا وفقن ــاطم إلي ــل م ــن ال ــهين
 - 143وله ــذه المش ــي ة ه ــهيناطم إل ــى الطري ــق األق ــوم  ،وجعلن ــاطم أم ــة ع ــهوال خي ـ ًا
مهيمنـا علـيكم  ،يسـهدكم
الصحيح والعمل الصالح لتكونوا مقررى الحـق بالنسـبة للشـرائع السـابقة  ،وليكـون الرسـول
ً
حينـا مـن الـههر ،
بإرشاده فى حياتل  ،وبنهجـل وسـنتل بعـه وفاتـل  ،وأمـا عـن قبلـة بيـت المقـهس التـى شـرعناها لـك ً
امتحانــا للمســلمين ليتميــز مــن يــذعن فيقبلهــا عــن طواعيــة  ،ومــن يغلــب عليــل هــوى تعصــبل العربــى
فإنمــا جعلناهــا
ً
لتراث إبراهيم فيعصى أمر هللا ويضـل عـن سـواء السـبيل ولقـه كـان األمـر بالتوجـل إلـى بيـت المقـهس مـن األمـور

الشاقة إال على من وفقل هللا بههايتل  ،وكان امتثال هذا األمر من أركان اإليمان  ،فمن استقبل بيت المقـهس عنـه
األمر باستقبالل إيمانا منل وطاعة فلن غليل ثواب إيمانل وطاعتل
 - 144ولقه رأينا كيف كنت تتطلع إلى السماء عسى أن ينزل الوحى بتغييـر قبلـة بيـت المقـهس إلـى الكعبـة التـى
تحبها ألنها قبلة إبراهيم أبى األنبياء  ،وأبى اليهود والعرب  ،وبها مقام إبراهيم  ،فهى -لهذا  -القبلـة الجامعـة وإن
طانت تخالف قبلة اليهود  ،فها نحن أوالء نؤتيك سؤلك فاستقبل فى صالتك المسجه الحـرام  ،واسـتقبلوه كـذلك أيهـا

المؤمنون فى أى مكـان تكونـون  ،وإن أهـل الكتـاب الـذين ينكـرون علـيكم التحـول عـن قبلـة بيـت المقـهس قـه عرفـوا
فى كتبهم أنكـم أهـل الكعبـة  ،وعلمـوا أن أمـر هللا جـار علـى تخصـيص كـل شـريعة بقبلـة  ،وأن هـذا هـو الحـق مـن

ربهم  ،ولكنهم يريهون فتنتكم وتشكيككم فى دينكم  ،وهللا لي

غافال عنهم وهو يجزيهم بما يعملون

الحجـة  ،بـل هـو إنكـار عنـاد ومكـابرة فلـ ن ج ـتهم  -أيهـا
 - 145وما كان إنكار أهل الكتاب عليكم لشبهة تزيلها ُ
الرســول  -بكــل ُحجــة قطعيــة علــى أن قبلتــك هــى الحــق مــا تبع ـوا قبلتــك  ،وإذا كــان اليهــود مــنهم يطمعــون فــى
رجوعــك إلــى قبلــتهم ويعبلعقــون إســالمهم علــى ذلــك فقــه خــاب رجــاؤهم ومــا أنــت بتــابع قبلــتهم  ،وأهــل الكتــاب أنفســهم
يتمسك كل فريق منهم بقبلتـل  :فـال النصـارى يتبعـون قبلـة اليهـود
فريــق يعتقــه أن اآلخــر لــي

وال اليهـود يتبعـون قبلـة النصـارى  ،وكـل

علــى حــق  ،فاثبــت علــى قبلتــك وال تتبــع أه ـواءهم  ،فمــن اتبــع أه ـواءهم  -بعــه العلــم

ببطالنها والعلم بأن ما عليل هو الحق  -فهو من الظالمين الراسخين فى الظلم
 - 146وإن أه ــل الكت ــاب ليعلم ــون أن التح ــول إل ــى قبل ــة البي ــت الحـ ـرام بمك ــة ه ــو الح ــق  ،ويسـ ـبلعمون أن ــك النب ــى
المنعــو فــى كتــبهم بنعــو مــن جملتهــا أنــل يصــلى إلــى الكعبــة  ،ومعــرفتهم ُنُبوتــك وقبلتــك كمع ـرفتهم أبنــاءهم فــى
ظـا علـى
اتباعـا لهـواهم  ،وتعص ًـبا بـاطال لملـتهم حفا ً
الو وح والجالء  ،ولكن بعضهم يخفون هـذا الحـق علـى علـم ً

سلطانهم  ،ويحاولون تضليلكم
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 - 147وإنمــا الحــق هــو مــا صــهر لــك مــن هللا تعــالى ال مــا يضـبلعل بــل أهــل الكتــاب  ،فكونـوا علــى يقــين منــل  ،وال
ـق أم ـ ُـر تح ــول القبل ــة إل ــى الب ــت الحـ ـرام فامضـ ـوا علي ــل وال تب ــالوا
تكونـ ـوا م ــن أه ــل الش ــك والت ــردد  ،وم ــن ذل ــك الح ـ عب
بالمعار ين

 - 148إن هـذه القبلـة التــى حولنـاك إليهــا هـى قبلتــك وقبلـة أمتــك  ،وكـذلك لكــل أمـة قبلــة تتجـل إليهــا فـى صــالتها
حسب شريعتها السابقة  ،ولي
فسارعوا إلى الخي ار

فى ذلك شىء من التفا ل  ،وإنما التفا ل فـى فعـل الطاعـا

وعمـل الخيـ ار ،

وتنافسوا فيها  ،وسيحاسبكم هللا على ذلك  ،فإنل سـيجمعكم يـوم القيامـة مـن أى مو ـع كنـتم

 ،ولن يفلت منل أحه  ،وبيهه كل ش بما فى ذلك اإلماتة واإلحياء والبعث والنشور
َ - 149فاستقبل يا محمه ومن اتبعك المسجه الحرام فـى صـالتك مـن كـل مكـان كنـت فيـل  ،سـواء أطـان ذلـك فـى
حال إقامتك أم فى حال سفرك وخروجك من مكان إقامتك  ،وإن هذا لهو الحق الموافق لحكمـة ربـك الرفيـق بـك ،

علما ال يخفى عليل ش من عملكم
فاحرص عليل أنت وأمتك  ،فإن هللا سيجازيكم أحسن الجزاء  ،وهللا عالم ً

 - 150والتــزم أمــر هللا فــى القبلــة واحــرص عليــل أنــت وأمتــك  ،فاجعــل وجهــك فــى ناحيــة المســجه الحـرام مــن كــل
مكــان خرجــت إليــل فــى أســفارك  ،واســتقبلوه حيثمــا كنــتم مــن أقطــار األرو مســافرين

أو مقيمــين  ،لينقطـع مــا

يحاجكم بل المخالفون ويجادلونكم بل  ،وإذا لم تمتثلوا ألمر هذا التحويل فسـيقول اليهـود  :كيـف يصـلى محمـه إلـى
ب
بيت المقهس والنبى المنعو فى كتبنـا مـن أوصـافل التحـول إلـى الكعبـة وسـيقول المشـركون العـرب كيـف يـهعى
ملة إبراهيم ويخالف قبلتل

على أن الظالمين الزائغين عـن الحـق مـن الجـانبين لـن ينقطـع جـهالهم و ـاللهم  ،بـل

وحبـا لبلـهه  ،فـال تبـالوا بهـم فـإن مطـاعنهم ال تضـركم ،
سيقولون  :ما تحول إلى الكعبة إال َمـيال إلـى ديـن قومـل ً
َواخ َشو عن فال تخالفوا أمـرى  ،وقـه أردنـا بهـذا األمـر أن نـتم النعمـة علـيكم وأن تكـون هـذه القبلـة التـى وجهنـاطم إليهـا
أدعى إلى ثباتكم على الههاية والتوفيق

 - 151وأن توجيهكم إلى المسجه الحرام لهو بإرسالنا فيكم رسـوال مـنكم يتلـو علـيكم آيـا
طمــا أتممنــا علــيكم النعمــة  -القـرآن  -ويطهــر نفوســكم عمليــا مــن دنـ

مـن إتمـام نعمتنـا علـيكم

الشــرك وســي األخــالق والعــادا

ويكلمكــم

علميا بمعارف القرآن والعلوم النافعة ويعلمكم ما لم تكونـوا تعلمـون  ،فقـه كنـتم فـى جاهليـة جهـالء و ـاللة عميـاء
ً

 - 152فــاذكرونى  -أيه ـا المؤمنــون  -بالطاعــة أذكــركم بــالثواب  ،واشــكروا لــى مــا أســبغت علــيكم مــن الــنعم وال
تجحهوا هذه النعم بعصيان ما أمرتكم بل

27

 - 153واســتعينوا  -أيهــا المؤمنــون  -فــى كــل مــا تــأتون ومــا تــذرون بالصــبر علــى األمــور الشــاقة والصــالة التــى
هى بأم العبادا

 ،إن هللا بقهرتل القاهرة مع الصابرين فهو وليهم وناصرهم

 - 154ولـــن يـ ــؤدى الصـ ــبر إال إلـ ــى الخيـــر والسـ ــعادة فـ ــى الـ ــهارين  ،فـ ــال تقعـــهوا عـ ــن الجهـ ــاد فـ ــى سـ ــبيل هللا ،
وال ترهبوا المو فيل  ،فمن ما

فى الجهاد فلي

بميت بل هو حى حياة عالية وإن كـان األحيـاء ال يحسـون بهـا

 - 155والصــبر درو المــؤمن وســالحل الــذى يتغلــب بــل علــى الشــهائه والمشــاق  ،وسيصــادفكم كثيــر مــن الشــهائه
فسنمتحنكم بكثير من خوف األعهاء والجوو وقلة الزاد والنقص فى األموال واألنف

والثمـ ار  ،ولـن يعصـمكم فـى

هذا االمتحان القاسى إال الصبر  ،فبشر  -يا أيها النبى ( -الصابرين) بالقلب وباللسان

ع
ـك
 - 156الذين إذا نزل بهـم مـا يـؤلمهم يؤمنـون أن الخيـر والشـر مـن هللا  ،وأن األمـر كلـل فيقولـون :إبنـا مل ٌ
 تعالى  -وراجعون إليل  ،فلي لنا من أمرنا شىء  ،ولل الشكر على العطاء وعلينا الصبر عنه الـبالء  ،وعنـههالمثوبة والجزاء
 - 157فه ـؤالء الصــابرون المؤمنــون بــا لهــم البشــارة الحســنة بغف ـران هللا وإحســانل  ،وهــم المهتــهون إلــى طريــق

الخير والرشاد

ـار ع
 - 158وكمـ ــا أن هللا رف ـ ــع شـ ــأن الكعب ـ ــة بجعلهـ ــا قبل ـ ــة الصـ ــالة  ،رف ـ ــع أمـ ــرم الجبل ـ ــين اللـ ــذين ُي َش ـ ـ ع
فان َها وهم ـ ــا
" الصفا " " والمروة " فجعلهما من مناسك الحج  ،فيجب بعه الطواف السعى بينهما سـبع مـ ار  ،وقـه كـان مـنكم
حرجـا ألنـل مـن عمـل الجاهليـة  ،ولكـن الحـق أنـل مـن معـالم اإلسـالم  ،فـال حـرج علـى مـن ينـوى
من يرى فى ذلك ً
الحج أو العمـرة أن يسـعى بـين هـذين الجبلـين  ،وليـأ المـؤمن مـن الخيـر مـا اسـتطاو فـإن هللا علـيم بعملـل ومثيبـل

عليل
 - 159وأول ك الذين أنكروا عليكم أمر دينكم فريقان  :فريـق مـن أهـل الكتـاب الـذين يعرفـون الحـق ويخفونـل علـى
بابـا مـن دون هللا  ،فأهـل الكتـاب الـذين
علم وعناد  ،وفريـق المشـركين الـذين عميـت قلـوبهم عـن الحـق  ،فاتخـذوا أر ً
عرفـوا بـراهين صــهقك تبينـوا الحــق فــى دينــك ثــم أخفـوا هــذه الــهالئل وكتموهــا عــن النــاس  ،أول ــك يصــب هللا علــيهم
غضبل ويبعههم عن رحمتل  ،ويهعو عليهم الهاعون من المالئكة ومؤمنى الثقلين بالطرد من رحمة هللا
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 - 160وال يستثنى من أهل الكتاب إال من تاب وأحسن فرجع عن الكتمان  ،وتهارك أمره بإظهـار مـا كـان يخفيـل
مــن وصــف الرســول واإلســالم  ،فــإن هللا يتقبــل توبتــل ويمحــو ذنبــل  ،فهــو الــذى يقبــل التوبــة مــن عبــاده أرفــة منــل

ورحمة

 - 161أما الذين استمروا على الكفر  ،وماتوا علـى ذلـك دون توبـة وال نـهم  ،فجـزاؤهم لعنـة هللا والمالئكـة والنـاس
أجمعين
 - 162وسيســتمرون فــى هــذه اللعنــة وفــى النــار ال يخفــف عــنهم العــذاب  ،ولــن يمهل ـوا أو يــؤخروا  ،ولــو طلب ـوا
اإلمهال والتأخير لن يجابوا إليل
 - 163إن إلـهكم الذى ينفرد بالعبودية واحه  ،فال إلـل غيره  ،وال سلطان لسـواه  ،ثـم هـو قـه اتصـف بالرحمـة فهـو
رحيم بعباده فى إنشائهم وتكوينهم

 - 164وقه أقام هللا سبحانل وتعالى دالئل وآيا

لكـل ذى عقـل علـى وجـوده وألوهيتـل  ،ومـن ذلـك السـموا

التـى

ترونها تسير فيها الكواطب بانتظام دون تزاحم وال صـهام تبعـث الحـ اررة والنـور لهـذا العـالم  ،واألرو ومـا فيهـا مـن
البــر والبحــر  ،وتعاقــب الليــل والنه ـار ومــا فــى ذلــك مــن المنــافع  ،ومــا يجــرى فــى البحــر مــن الســفن تحمــل النــاس
يسيرها إال هللا  ،فهو الذى يرسل الرياح التـى يسـير بهـا المطـر ينـزل فيحيـى الحيـوان ويسـقى األرو
والمتاو  ،وال عب
والنبا  ،والرياح وهبوبها فى مهابهـا المختلفـة  ،والسـحاب المعلـق بـين السـماء واألرو  ،فهـل هـذه األشـياء كلهـا
بهذا االتقان واإلحكام من تلقاء نفسها أم هى صنع العليم القهير

()1

بابــا غيــر هللا يطيعــونهم ويعبــهونهم
 - 165ومــع هــذه الــهالئل الوا ــحة اتخــذ بعــض النــاس ممــن ـبلت عقــولهم أر ً
طعبادة هللا ويجعلونهم مثل هللا  ،والمؤمن يسلم القيادة وحهه وطاعتل لل ال تنقطع  ،أما هـم فـإن والءهـم آللهـتهم
يتزلزل عنه النوائب فيلجأون إلـى هللا سـبحانل  ،وهـؤالء الـذين ظلمـوا أنفسـهم لـو عـاينوا مـا سـينالهم مـن العـذاب يـوم
الجزاء حين ينكشف ملك هللا وتكون الطاعة لل وحهه النتهوا عن جرمهم وأقلعوا عن إثمهم
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 - 166فى ذلك اليوم يرجو األتباوُ أن ينجيهم رؤساؤهم من الضالل فيتنكـرون لهـم ويتبـرأون مـنهم ويقولـون  :مـا
دعونــاطم لطاعتنــا فــى معصــية ربكــم  ،وإنمــا هــو ه ـواطم وســوء تصــرفكم  ،وتنقطــع بيــنهم الصــال والمــودا التــى
عهوا
طانت بينهم فى الهنيا  ،ويصير بعضهم لبعض ً

 - 167وهنا يتبين األتباو أنهم كانوا فى

ـالل حـين اتبعـوا رؤسـاءهم فـى الباطـل ويتمنـون أن يعـودوا إلـى الـهنيا

فيتنكروا لرؤسائهم كما تب أروا منهم فى هذا اليوم  ،وتبهوا لهم أعمالهم السي ة فتكون حسـ ار علـيهم وينـهمون  ،وقـه
ألقى بهم فى النار فال يبرحونها

 - 168ي ــا أيه ــا الن ــاس ُكلـ ـوا مم ــا خل ــق هللا ف ــى األرو م ــن الح ــالل ال ــذى ل ــم ين ــزل تحريم ــل  ،المس ــتطاب ال ــذى
تستســيغل النفــوس  ،وال تســيروا وراء الشــيطان الــذى ي ـزبيعن لكــم أطــل الح ـرام أو تح ـريم الحــالل  ،فقــه علمــتم عــهاوة
الشيطان  ،وبان قبيح ما يأمركم بل

____________

( )1سبق هذه اآلية ما قرره العلم من أن الكون المرئى يعج بأجرام سماوية  ،وتوجل اآلية نظر اإلنسان إلى ما فى الوجود من حقـائق
علمية ينطوى تحتها خلق أجرام السماء المتباينة والنظم التى تحكمهـا واألفـالك التـى تسـير فيهـا  ،وكـذلك دوران األرو حـول محورهـا
مما يسبب تتابع الليل والنهار ثم تشير اآليـة إلـى المواصـال

المائيـة علـى األرو  ،وإلـى المـاء الـذى ينـزل مـن السـماء فـى دو ار

متتابعة تبهأ بتبخر ماء البحر ثم تكاثفل ثم هطولل وهو ما يسبب الحياة على األرو  ،وكـذلك تشـير اآليـة إلـى الريـاح ودورانهـا  ،وأن

الهارس لهذه الحقائق البه أن يلم

قهرة هللا تعالى

 - 169وإنما يزين لكم الشيطان ما هـو سـي فـى ذاتـل  ،ويضـركم فـى عـافيتكم ومـا يقـبح فعلـل  ،وتسـيرون بسـببل
وراء الظنون واألوهام  ،فتنسبون إلى هللا من التحريم والتحليل ما لم يأ

دليل عليل من العلم اليقين

 - 170وقه اعتـاد الضـالون عـن سـبيل الهـهى أن يتمسـكوا بمـا توارثـوا عـن آبـائهم فـى العقيـهة والعمـل  ،وإذا دعـوا
إلى ما جاء من ههى هللا قالوا  :ال نعهل عمـا وجـهنا عليـل آباءنـا  ،ومـن أطبـر الجهـل تـرجيح اتبـاو طاعـة اآلبـاء

على إطاعة هللا واتباو ههاه  ،فكيف إذا كان آباؤهم ال يعقلون شيًا من الهين وال يسـتنيرون بنـور الههايـة واإليمـان

171

–

وإن مث ـ ــل م ـ ــن ي ـ ــهعو أول ـ ــك الك ـ ــافرين الجاح ـ ــهين إل ـ ــى الح ـ ــق واله ـ ــهى ف ـ ــال يس ـ ــتجيبون ل ـ ــل وال يفقه ـ ــون

مـا يـهعوهم إليـل كمثـل ارعـى الغـنم يناجيهـا  ،فـال تفقـل منـل شـيًا وال يقـرو سـمعها إال الصـو وال تعـى غيـره  ،فهــم

ص َم اآلذان ُ ،عمى البصائر ُ ،خرس األلسنة  ،ال ينطقون بخير  ،وال يصهرون عن عقل
طذلك عن الحق ُ
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 - 172لقــه أبحنــا للنــاس كــل حــالل

()1

خلقنــاه لهــم فــى األرو  ،ونهينــاهم أن يتبع ـوا خط ـوا

الشــيطان  ،فــإن

فعل ـوا اهتــهوا  ،وإن أب ـوا فإنــا نخــص المــؤمنين بهــهايتنا ونبـ عبـين الحــالل والح ـرام  ،فيــا أيهــا الــذين آمن ـوا أبــيح لكــم أن
تأطلوا من لذيذ الطعام الطيب غير الخبيث  ،فاشكروا هللا على ما أوالطـم مـن نعمـة التمكـين مـن الطيبـا وإباحتهـا
 ،ومن نعمة الطاعة واالمتثال ألمره لتتم عبادتكم

__________

( )1سبق القرآن الكريم الطب الحهيث بتحريم الميتة ألن ما يمو بشيخوخة أو مرو يكون موتل بسبب مواد سامة
مــن يأطلــل  ،وفــوق ذلــك فـإن الميــت باالختنــاق  ،أو المــرو ينحــب

فيــل الــهم  ،وفيــل مـواد

ارة تصـل إلـى

ــارة كثيـرة يشــتمل عليهــا العــرق والبــول ،

والخنزير ينقل األمراو الخطيرة مثل التنيا  ،كما أنل الحيوان الوحيه الذى يصاب بالتركينا التى تصيب آطلل إذا أطلل

 - 173ولــي

المحــرم مــا زعمــل المشــركون ومــا زعمــل اليه ـود ،وإنمــا المحــرم علــيكم  -أيهــا المؤمنــون  -الميتــة

التى لم تذبح من الحيوان  ،ومن الـهم المسـفوح ومثلـل فـى التحـريم لحـم الخنزيـر  ،ومـا ذكـر علـى ذبحـل اسـم غيـر

هللا مــن الــوثن ونحــوه  ،علــى أن مــن ا ــطر

()1

إلــى تنــاول ش ـ مــن هــذه المحظــو ار لجــوتو ال يجــه مــا يهفعــل

غيرهــا أو إل طـراه علــى أطلــل فــال بــأس عليــل  ،وليتجنــب ســبيل الجاهليــة مــن طلــب هــذه المحرمــا

والرغبــة فيهــا وال

يتجاوز ما يسه الجوو
ع
ـض الـوحى لقـاء َع َـر ت
و مـن أعـراو الـهنيا  ،فـإن
ـق ُيخفـى َبع َ
 - 174هذا وقه كان مـن العـالمين بمـا أنـزل هللا فري ٌ
كثير مما جاء فى التوراة من نعت الرسول خشي َة أن ُيس عـلم أهـل ملـتهم فيـزول أمـرهم وتضـيع مكاسـبهم
اليهود كتموا ًا
ولذيه مطاعمهم  ،وأن مطاعمهم من هذه السبيل لهـى كالنـار يأطلونهـا ،ألنهـا سـتقودهم إلـى النـار  ،وسـيعرو هللا
عنهم يوم القيامة  ،وال يطهرهم من دنسهم  ،وأمامهم عذاب شهيه موجع

 - 175وأول ك هم اآلثمون الذين اختاروا الضاللة على الههى فاسـتحقوا العـذاب فـى اآلخـرة بـهل الغفـران  ،فكـانوا
طمن يشترى الباطل بـالحق  ،ومـا فيـل

موجبا

ـالل بمـا فيـل ههايـة  ،وإن حـالهم لتـهعو إلـى العجـب  ،إذ يصـبرون علـى

العذاب ويستطيبون ما يؤدى بهم إليل

 - 176ولقــه اســتوجبوا مــا قــهر لهــم مــن الجـزاء لكفــرهم بكتــاب هللا الــذى أنزلــل بــالحق والصــهق  ،ولقــه اختلفـوا فيــل
كبير  ،دفع إليل حب الجهل ومجانبة الحق واالنقياد للهوى  ،فحرفوه وأفسهوه وفسروه بغير معانيل
اختال ًفا ًا
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هــذا هــو الحــق  ،فلــي

ـاس الكــالم فــى أمــر القبلــة كأنهــا هــى وحــهها الخيــر  ،ولــي
 - 177لقــه أطثــر النـ ُ
جهــة معينــة فــى المشــرق أو المغــرب هــو ق ـوام الــهين وجمــاو الخيــر  ،ولكــن مــالك الخيــر عــهة أمــور بعضــها مــن
أركــان العقيــهة الصــحيحة  ،وبعضــها مــن أمهــا

الفضــائل والعبــادا

اســتقبال

 ،فــاألول هــو  :اإليمــان بــا ويــوم البعــث

والنشور والحساب وما يتبعل يوم القيامة  ،واإليمان بالمالئكـة وبالـكتب

__________

( )1حــال اال ــطرار تســوح مــا يحــرم ألن المــو المؤكــه أشــه مــن الضــرر المحتمــل  ،وألن الجــائع تتنبــل أجهـزة هضــمل فيتغلــب علــى
المواد الضارة  ،ولذا ال يصح للمضطر أن يتجاوز حالة الضرورة

المنزلــة علــى األنبيــاء وباألنبيــاء أنفســهم والثــانى هــو  :بــذل المــال عــن رغبــة وطيــب نف ـ
واليتامى  ،ولمن اشته

للفق ـراء مــن األقــارب

حاجتهم وفاقتهم من الناس  ،وللمسافرين الذين انقطـع بهـم الطريـق فـال يجـهون مـا يـبلغهم

مقص ــههم  ،وللس ــائلين ال ــذين ألج ــأتهم الحاج ــة إل ــى السـ ـؤال  ،ولغ ــرو عتـ ـق األرق ــاء وتحري ــر رق ــابهم م ــن ال ــرق :

والثالــث  :المحافظــة علــى الصــالة وال اربــع  :إخ ـراج الزكــاة المفرو ــة والخــام
والمــال والســادس  :الصــبر علــى األذى ينــزل بــالنف

 :الوفــاء بالعهــه فــى الــنف

أو المــال  ،أو وقــت مجاهــهة العــهو فــى م ـواطن الحــروب

صـ َـهقوا فــى إيم ــانهم  ،وهــم الــذين اتق ـوا الكفــر والرذائــل
فالــذين يجمعــون هــذه العقائــه واألعمــال الخيـ ـرة هــم الــذين َ
وتجنبوها
ـاص بسـبب القتـل
 - 178ومن الشرائع التى فر ناها على المؤمنين أحكام القتل العمه  ،فقـه فر ـنا علـيكم القص َ
 ،وال تأخذوا بظلم أهـل الجاهليـة ( )1الـذين كـانوا يقتلـون الحـر غيـر القاتـل بالعبـه  ،والـذكر الـذى لـم يقتـل بـاألنثى ،
والرئي

غير القاتل بالمرءوس القاتل دون مجـازاة القاتـل نفسـل  ،فـالحر القاتـل يقتـل بـالحر المقتـول  ،وكـذلك العبـه

بالعبــه واألنثــى بــاألنثى  ،فأســاس القصــاص هــو دفــع االعتـ ـهاء فــى القتــل بقتــل القاتــل للتشــفى ومنــع البغــى  ،فــإن

َس َمت نفوس أهل الهم ودفعوا بالتى هى أحسن ف ثروا العفو عن إخوانهم وجـب لهـم ديـة قتـيلهم  ،وعلـى أوليـاء الـهم
اتبــاو هــذا الحكــم بالتســامح دون إجهــاد للقاتــل أو تعنيــف  ،وعلــى القاتــل أداء الــهين دون مماطلــة أو بخـ  ،وفــى
حكــم القتــل الــذى فر ــناه علــى هــذا الوجــل تخفيــف علــى المــؤمنين بالنســبة إلــى حكــم التــوراة الــذى يوجــب فــى القتــل
القصاص _________ ،

يسوون بين األشراف والضعفاء  ،فإذا قتل زعيم ال يكتفى بقاتلل بـل قـه يتـرك القاتـل ليقـتص مـن زعـيم
( )1كان العرب فى الجاهلية ال ا
قبيلــة القاتــل  ،فالــهماء عنــههم ليســت متســاوية والنفــوس ليســت واحــهة  ،ومــا كــان اإلســالم ليســمح بهــذا بــل شــرو القصــاص  ،فــالنف

بالنف

فمن قتل يقتل فالحر أيا كان يقتل بالحر والعبه يقتل بالعبه واألنثى تقتل باألنثى فهذا موجب المسـاواة فـى الـهماء لـي

هنـاك

دم أزرق شـريف ودم غيــر شـريف وقــه يفهــم باإلشــارة أن العبــه ال يقتــل بــالحر أو الحــر ال يقتــل بالعبــه ولكــن صـريح العبــارة فــى آيــة

أخرى وفى أحاديث نبوية تفيه أن القصاص فيل النف
{ وكتبنــا علــيام فياــا أن الــنف
النف

ــالنف

بالنف

 ،وهى شريعة خالهة كانت فى التوراة واإلنجيل والقرآن فقه قال تعالى :

ارجــع ســورة المائــهة والنبــى يقــول  [ :المســلمون تتفافــا دمــا هم ويقــول  [ :الــنف
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ويالح أن اإلسالم فى القصاص للقتلى نظر إلى أمر لم ينظر إليل القانونيون  ،وهو أنل جعل القصاص حًقا ألولياء الهم شفاء

ـر إذا رأى فـى
ومنعا إلههار دم برىء  ،ولذلك كان لهم حق العفو أو القصاص  ،ولم يمنع ولى األمـر مـن أن يقتـل تعزي ًا
لغي نفوسهم ً
ذلك مصلحة
ولـم ينظــر اإلســالم إلـى البواعــث ألن القاتــل ظــالم مهمـا تكــن البواعــث  ،وقـه أدى النظــر فــى البواعــث إلـى ال أرفــة بالجــانى وإهمــال

المجنى عليل مما أدى إلى عادة األخذ بالثأر وتسلسل جرائم القتل  ،ألنل لم يشف أولياء الهم وإن هـذه النظريـة اإلسـالمية تـهرس اآلن

فى الجامعا

األوروبية

طما فيل رحمة بهم بالنسبة إلى الذين يهعون إلى العفو مـن غيـر تعـرو للقاتـل  ،فمـن جـاوز هـذا الحكـم بعـه ذلـك

فلل عذاب أليم فى الهنيا واآلخرة

 - 179وإن رحمة هللا بكم لعظيمة فـى فـرو القصـاص علـيكم  ،فبفضـل القصـاص علـيكم تتحقـق للمجتمـع حيـاة
آمنة سليمة وذلك أن من يهم بالقتل إذا علم أن فى ذلك هالك نفسل لم ينفذ مـا َهـم بـل  ،وفـى ذلـك حياتـل وحيـاة
ـار للفـتن
من َهم بقتلل  ،وإذا قتـل الـرئي بـالمرءوس وغيـر المـذنب بالمـذنب  ،كمـا هـو شـأن الجاهليـة كـان ذلـك مث ًا
واخــتالل النظــام واألمــن فليتــهبر أولــو العقــول مزيــة القصــاص فــإن ذلــك يحملهــم علــى إدراك لطــف هللا بهــم إلــى

سبيل التقوى وامتثال أوامر هللا سبحانل

 - 180وكمــا شــرو هللا القصــاص لصــالح األمــة وحف ـ المجتمــع  ،كــذلك شــرو هللا ش ـريعة فيهــا صــالح األس ـرة
وحف كيانها وهى شريعة الوصية  ،فعلـى مـن ظهـر أمامـل أمـا ار المـو وعلـم أنـل ميـت ال محالـة  ،وكـان ذا

نصيبا لمن يهرك من والهيل وأقاربل  -األقربين غير الوارثين  -وليراو فى ذلـك مـا
مال يعته بل أن يجعل من مالل
ً
يحس ــن ويقب ــل ف ــى ع ــرف العق ــالء ف ــال يعط ــى الغن ــى وي ــهو الفقي ــر  ،ب ــل ي ــؤثر ذوى الحاج ــة وال يس ــوى إال ب ــين

اجبا على من آثر التقوى واتبع أوامر الهين
المتساوين فى الفاقة  ،وكان ذلك الفرو حًقا و ً

اجبــا ال يجــوز تغيي ـره وال تبهيلــل  ،إال إذا كانــت الوصــية
 - 181وإذا ص ـهر الوصــية عــن الموصــى كانــت حًقــا و ً
مجافية للعهل  ،فمن ببهل هذا الحق فغيـر الوصـية العادلـة القويمـة بعـه مـا علـم هـذا الحكـم وثبـت عنـهه فقـه ارتكـب

عظيمــا ينــال عقابــل  ،وقــه بـرئ الموصــى مــن تبعتــل  ،وال يظــن أحـه أن يفعــل ذلــك وال يجــازى عليــل  ،فــإن هللا
ذنبـا
ً
ً
سميع عليم ال تخفى عليل خافية
ع
الموصـى الفقي َـر وأعطـى
 - 182أما إذا كانت الوصية زائغة عن العهل وعن الصـراط القـويم الـذى َبينـاه بـأن َح َـرم
الغن ــى  ،أو ت ــرك األقـ ـربين و ارع ــى الفقـ ـراء غي ــر الـ ـوارثين األجان ــب  ،فس ــعى س ــاو ف ــى س ــبيل الخي ــر وأص ــلح ب ــين
الموصى إليهم ليرد الوصية إلى الصواب  ،فال إثم عليل فيما يحهثل من تغيير الوصية وتبهيلها علـى هـذا الوجـل ،

وال يؤاخذه هللا على ذلك  ،فإن هللا غفور رحيم
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 - 183وكم ــا ش ــرو هللا لك ــم القص ــاص والوص ــية لص ــالح مج ــتمعكم  ،والحف ــاظ عل ــى أس ــركم  ،ش ــرو هللا ك ــذلك

وتقويم ــا لش ــهواتكم  ،وتفض ــيال لك ــم عل ــى الحيـ ـوان األعج ــم ال ــذى ينق ــاد لغ ارئـ ـزه
ـذيبا لنفوس ــكم ،
فريض ــة الص ــيام ته ـ ً
ً
وشهواتل  ،وكان فـرو الصـيام ( )1علـيكم مثـل مـا فـرو علـى مـن سـبقكم مـن األمـم فـال يشـق علـيكم أمـره ألنـل

جميعا  ،وكان وجوب الصيام والقيام بل  ،لتتربى فيكم روح التقـوى  ،ويقـوى وجـهانكم  ،وتتهـذب
فرو على الناس
ً
نفوسكم
 - 184وف ــرو هللا عل ــيكم الص ــيام ف ــى أي ــام مع ــهودة قليل ــة ل ــو ش ــاء س ــبحانل ألط ــال مهت ــل ولكن ــل ل ــم يط ــل ،

يضا مر ً ا يضر معل الصـوم  ،أو كـان فـى
ولم يكلفكم فى الصوم ما ال تطيقون  ،فمن كان مر ً
أن يف طــر ويقضــى الصــوم بعــه برئــل مــن المــرو أو رجوعــل مــن الســفر  ،أمــا غيــر الم ـريض والمســافر ممــن ال
ت
ـينا
يستطيع الصوم إال بمشقة لعذر دائم كشيخوخة ومرو ال يرجى برؤه فلـل الفطـر حين ـذ  ،وعليـل أن يطعـم مكس ً
سـفر  ،فلـل

دائمــا لمــن يعلــم
ال يجــه قــو يومــل  ،ومــن صــام
ً
متطوعــا زيــادة علــى الفــرو فهــو خيــر لــل  ،ألن الصــيام خيــر ً
حقائق العبادا
 - 185وهذه األيام هى شهر رمضان الجليل القهر عنه هللا  ،لقه أنزل فيـل القـرآن يهـهى جميـع النـاس إلـى الرشـه

ببياناتل الوا حة الموصلة إلى الخير  ،والفاصلة بين الحق والباطل على َمبعر العصور واألجيـال  ،فمـن أدرك هـذا
عب
يضا مر ً ا يضر معل الصوم أو كـان
مقيما غير مسافر فعليل صومل  ،ومن كان مر ً
الشهر سلي ًما غير مريض ً ،
فــى س ــفر فلــل أن يفط ــر وعليــل قض ــاء صــيام م ــا أفط ـره م ــن أيــام الص ــوم  ،فــإن هللا ال يري ــه أن َي ُشــق عل ــيكم ف ــى
التكاليف وإنما يريه لكم اليسر  ،وقه بين لكم شهر الصوم وههاطم إليل لتكملوا عـهة األيـام التـى تصـومونها وتكبـروا
هللا على ههايتل إياطم وحسن توفيقل
 - 186وإنى مطلع على العبـاد  ،علـيم بمـا يـأتون ومـا يـذرون  ،فـإذا سـألك -يـا محمـه -عبـادى قـائلين  :هـل هللا
قريــب منــا بحيــث يعلــم مــا نخفــى ومــا نعلــن ومــا نتــرك فقــل لهــم  :إنــى أقــرب إلــيهم ممــا يظنــون  ،ودليــل ذلــك أن
دعــوة الــهاعى تصــل فــى حينهــا  ،وأنــا الــذى أجيبهــا فــى حينهــا كــذلك  ،وإذا كنــت است ـجبت لهــا فليس ـتجيبوا هـ ـم لــى

باإليـمان والطاعـة فإن ذلك سبيـل إرشـادهم وسهادهم
_________

( )1عالوة على فوائه الصيام الروحية والتهذيبية  ،فقه أثبت الطب الحهيث أن للصيام فوائه طبيـة عـهة فهـو يفيـه فـى عـالج كثيـر مـن

األمراو كضغل الهم المرتفع وتصلب الشرايين والبول السـكرى  ،ويصـلح الجهـاز الهضـمى وهبـوط القلـب والتهـاب المفاصـل ويعطـى
الجسم واألنسجة فرصة للراحة والتخلص من كثير من الفضال

الضارة بالجسم كما أنل وقاية من كثير من األمراو المختلفة
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أحــل هللا لكــم ليلــة الصــوم إتيــان نســائكم الخــتالطكم بهــن واخــتالطهن بكــم فــى النهــار والمبيــت  ،ولعســر
َ - 187
وتخفيفا علـيكم وقـه علـم هللا أنكـم كنـتم تنقصـون حـ نفوسـكم وتظلمونهـا  ،فتحرمـون عليهـا إتيـان
ابتعادكم عنهن
ً
النســاء فــى ليــل رمضــان فتــاب علــيكم مــن الغلــو وعفــا عــنكم  ،واآلن وقــه تبــين لكــم عحــل ذلــك فــال تتحرج ـوا مــن
ـز مــن
مباشـرتهن  ،وتمتعـوا بمــا أباحــل هللا لكــم وكلـوا واشـربوا فــى ليــل رمضــان حتــى يظهــر لكــم نــور الفجــر  ،متميـ ًا
ظـالم الليـل  ،كمـا يتميـز الخـيل األبـيض مـن الخـيل األسـود  ،وإذا ظهـر ذلـك فصـوموا وأتمـوا الصـيام إلـى غــروب

الشم
وإذا كــان الصــيام مــن العبــادا

التــى يجــب التفــرح لهــا والتجــرد فيهــا مــن شــهوا

الــنف

ومقاربــة النســاء فــى نهــار

الصــوم  ،فكــذلك عبــادة االعتكــاف فــى المســاجه ومالزمتهــا توجــب الخلــو لهــا وعــهم التمتــع بالنســاء مــا دام المــرء
ملتزما بها وما شرو هللا لكـم فـى الصـوم واالعتكـاف حـهود و ـعها هللا لكـم فحـافظوا عليهـا وال تقربوهـا لتتجـاوزوا
ً
أوامرها  ،وقه أوسع هللا فى بيانها للناس على هذا النحو ليتقوها ويتجنبوا تبعاتها

دائمـ ــا  ،فـ ــال يسـ ــتحل أحـ ــهكم مـ ــال غي ـ ـره
 - 188وقـ ــه حـ ــرم هللا علـ ــيكم أطـ ــل مـ ــال غيـ ــركم دون وجـ ــل مـ ــن الحـ ــق ً
إال بوجــل مــن الوجــوه التــى شــرعها هللا كــالميراث والهبــة والعقــه الصــحيح المبــيح للملــك ( ، )1وقــه ينــازو أحــهكم أخــاه
فى المال وهو مبطل  ،ويرفع أمره إلى الحـاطم أو القا ـى لـيحكم لـل وينتـزو مـن أخيـل مالـل بشـهادة باطلـة أو بينـة

طاذبة  ،أو رشوة خبيثة  ،فب

يجره على نفسل من سوء الجزاء
ما يفعل وما ا

 - 189ويسألك قوم عن الهالل ( )1يبهو دقيًقا مثل الخيل ثم يزيه حتى يكتمـل ويسـتوى  ،ثـم ال يـزال يـنقص حتـى
يعــود كمــا بــهأ  ،وال يكــون علــى حالــة واحــهة كالشــم

فمــا وراء هــذا التغيــر  ،حتــى صــار فــى كــل شــهر هــالل

وصار هناك أهلة
________

( )1هذه اآلية الكريمة إشارة إلى جريمة الرشوة  ،وهى أخطر الجرائم التى تودى باألمم وفى نص اآلية جميع األركان لتلك الجريمة
اش صاحب حاجة  ،ومر ت
من ر ت
تش وهو أحه الحكام ذوى السلطان يبيع سلطانل الوظيفى ليعطى الراشى ما لي

على صاحب الحق حقل لمصلحة الراشى

لل بل حق  ،أو يعطل
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فقــل له ـم  :إن لتك ـرار هــذه األهلــة واخــتالف نموهــا عح َك ًمــا ومصــالح دينيــة ودنيويــة  ،فهــى أمــا ار تحــهد أوقــا
وتعين أوقا الحج الذى هو من أركان دينكم  ،ولـو اسـتقر الهـالل علـى حالـل كالشـم
المعامال فى معاشكم  ،عب
مـا اســتقام لكــم توقيــت معاشــكم وحجكــم  ،ولــي

ولي

()1

جهلكــم بحكمـة اخــتالف الهــالل مــهعاة للشــك فــى حكمــة الخــالق ،

من البر أن تأتوا البيو من ظهورها  ،متميزين بذلك عـن النـاس  ،ولكـن البـر هـو تقـوى القلـوب وإخالصـها

وأن تأتوا البيو مـن أبوابهـا كمـا يـأتى كـل النـاس  ،وأن تطلبـوا الحـق والـهليل المسـتقيم  ،فـاطلبوا ر ـا هللا  ،واتقـوا

عذابل  ،وارجوا بذلك َفالَ َح ُكم وفوزكم ونجاتكم من عذاب النار
 - 190ومــن تقــوى هللا تحمــل المشــاق فــى طاعتــل  ،وأشــه المشــاق علــى الــنف

هــو قتــال أعــهاء هللا

اعتــهى علــيكم فقــاتلوا المعتــهين  ،وقــه أذن لكــم بــرد اعتــهاءاتهم  ،ولكــن ال تعتــهوا بمبــادأتهم

يقاتل وال رأى لل فى القتال فإن هللا ال يحب المعتهين
____________

( )1إن القمر يعك
أى بين الشم

وء الشم

()2

ولكــن إذا

أو بقتــل مــن ال

نحو األرو من أجزاء سطحل المرئية والمضي ة فتظهر األهلة  ،فإذا كان القمـر فـى ( االقتـران )

واألرو فهو فى المحاق ويبهأ ميالد الهالل الجهيه لجميع سكان األرو  ،وإذا كان فى االستقبال أى الجهة المقابلة

ـهر ثــم يأخــذ فــى التنــاقص حتــى االقت ـران الثــانى وتــتم الــهورة االقترانيــة أى الشــهر العربــى فــى مــهى
للشــم بالنســبة لــارو يظهــر بـ ًا
رفيعـا عنـه
يوما وعلى ذلك فإنـل يمكـن تعيـين التـاري العربـى مـن سـاعة الهـالل وشـهة إ ـاءتل  ،فـإذا شـوهه الهـالل خ ً
طـا ً
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األفـق الغربـى وغـرب بعـه الغـروب ببضـع دقــائق تمكـن الرؤيـة بعـه هـذا الغـروب  ،وتثبـت بهايــة الشـهر ويتيسـر تعيـين التـاري مـن هــذا

الشهر للناس ودورة القمر هى التى علمت الناس حساب الشهور ومنها شهر الحج وبهايتل

ـر
( )2اُتبهــم اإلســالم بأنــل قــام بحــه الســيف وهــذه اآليــة واحــهة مــن اآليــا القرآنيــة الكثيـرة التــى تــهحض هــذا الــزعم  ،وهــى تتضــمن أمـ ًا
يحا للمسلمين بأن ال يبهأوا بقتال حتى يقاتلهم الغير  ،وسلوك هـذا السـبيل اعتـهاء مكـروه مـن هللا ألنـل ال يحـب المعتـهين  ،وهـذه
صر ً

اآلية ثانى آية نزل بها الوحى من آيا

نصرهم لقدير 

يقاتلون ـانام للمـوا و ن ع علـى
القتال  :األولى آية  39من سورة الحج وهى أُذن للذين َ

ومــوجز الــهليل علــى ذلــك أن هللا ســبحانل وتعــالى رســم لرســولل طريــق الــهعوة إلــى اإلســالم بالحكمــة والموعظــة الحســنة  ،وأن

يجادل أهل الكتاب بالتى هى أحسن ثم أمره أن يهعو الناس إلى اإليمان عن طريق العقل بالنظر إلى بهيع صنعل فى خلقل  ،وظل

ق
دمـا ولـم يـرد علـى مـا ألحقـل الكفـار بـل وبأتباعـل
عاما قضاها فى مكة لم يشرو فيها ً
سيفا ولـم يـر ً
الرسول يهعو بالحسنى ثالثة عشر ً
ار بــهينهم  ،ثــم نابــذ ق ـريش بنــى هاشــم وبنــى عبــه المطلــب وهــم خاصــة أهــل رســول هللا
مــن أذى بــل أمــرهم بــالهجرة إلــى الحبشــة ف ـرًا
وأنذروهم بالخروج من مكة أو يسلمون
محمها إليهم ليقتلوه  ،فلما =
ً

= أبوا ذلك قاموا بأهم أعمال الحرب إذ حاصروهم فـى شـعب بنـى هاشـم بمكـة وكتبـوا بـذلك معاهـهة علقوهـا فـى جـوف الكعبـة تعاهـهوا
فيها بأال يبيعوهم وال يبتاعوا منهم وال يزوجوهم وال يتزوجوا منهم وامته الحصار ثالث سنوا

اشته فيها الكـرب علـى المسـلمين حتـى

جوعـا وهنـاك أذن الرسـول لهـم آلن يتسـللوا لـيال فيهـاجروا فـرادى إلـى الحبشـة مـرة ثانيـة  ،ولمـا
أطلوا الحشائش الجافة وكادوا يهلكون ً
سمعوا أن الرسول اعتزم الهجرة إلى المهينة ت مروا على قتلل بواسطة جماعة تمثل مختلف القبائل بحيث يتفرق دمل فى القبائل ولمـا
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أفلت من المؤامرة تتبعوه فنصره هللا وأعمى أعينهم عن مكان الغار فازدادوا حنًقا واشتهوا باألذى وقبل أن يبرح المشركون ميـهان القتـال

بعث على اتباعل فتبعوه ارساال إلى المهينة تاركين خلفهم أموالهم وديارهم وذ ارريهم فلمـا اسـتقر المسـلمون بالمهينـة كانـت حالـة الحـرب
التى أعلنتها قريش منذ الحصار قائمة وظل كل فريق بعه الهجرة يترصـه طريـق اآلخـر ويسـتمع أخبـاره فترصـه المسـلمون قافلـة أبـى
سفيان فأصر قريش رغم عهم المساس بالقافلة علـى أن تخـرج بقضـها وقضيضـها لتقضـى علـى اإلسـالم والمسـلمين بالمهينـة فكـان

البه للمسلمين من رد االعتهاء  ،وهناك أذن هللا لهم بالقتال فنزلت أولى آيا

نصرهم لقدير اآليا

القتـال { أذن للذين يقاتلون انام للمـوا و ن ع علـى

ظلمـا
 41 ، 40 ، 39من سورة الحج وهى صريحة فى أن الترخيص بالقتال جاء معلال بأن الكفـار يقـاتلونهم ً

وبغيــا ثــم وصــف هللا المســلمين بــأنهم الــذين أخرج ـوا مــن ديــارهم بغيــر حــق إال أن يقول ـوا ربنــا هللا وقبــل أن يبــرح المشــركون ميــهان
ً
القتــال بعــه هـزيمتهم ببــهر نــادى كبيــرهم ( الحــرب يــا محمــه ســجال وموعــهنا العــام القابــل فــى أُحــه ) فكــان ذلــك اســتم ارًار لحالــة الحــرب

ودفاعــا مــن جانــب المسـلمين  ،وجــاءوا بجــيش جـرار إلــى أُحــه وهــى علـى بعــه ســتة أميـال مــن المهينــة وبهــذا
المعلنـة مــن جانــب قـريش
ً
ودفاعـا مـن جانـب المسـلمين وكـذلك الشـأن فـى موقعـة الخنـهق حيـث أشـرف الكفـار وبقيـة األحـزاب
طانت غزوة أُحه اعتهاء من قـريش
ً

ودفاعا من المسلمين
على مساطن المهينة فا طر المسلمون إلى حفر خنهق حولها واستمر الحروب بين طرفيها اعتهاء من قريش
ً
ولما استتب األمر لإلسالم فـى الجزيـرة العربيـة أرسـل الرسـول رسـلل إلـى الملـوك واألمـراء فـى أنحـاء المعمـورة يـهعوهم إلـى اإلسـالم
فمزق كسرى كتاب الرسول وأرسل من يأتى برأس محمه  ،وبذلك أعلنت الفرس الحرب

بها ملك كسرى وأتباعل من ملوك العرب " المناذرة "

ه المسلمين فخا وها حرًبـا دفاعيـة فـتح هللا

أما شرحبيل بن عمرو الغسانى أمير الغساسنة فى الشام الذين كانوا يتبعون دولة الروم فقه قتـل حامـل كتـاب رسـول هللا وهـو فـى

جيشـا لقتـال دولـة اإلسـالم فـى الجزيـرة العربيـة فـهافع المسـلمون عـن
طريقل إلى هرقل  ،ثم قتل المسلمين الذين أسلموا من رعاياه وعبأ ً

تأمينـا للـهعوة اإلسـالمية  ،وصـهق
أنفسهم وأورثهم هللا ملك دولة الروم الشرقية  ،وهكذا لـم يشـرو اإلسـالم س ً
ردا علـى اعتـهاء أو ً
ـيفا إال ً
هللا إذ يقول { ال إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغــى سورة البقرة آية 256

 - 191واقتل ـوا أول ــك الــذين بــهأوكم بالقتــال حيــث وجــهتموهم  ،وأخرجــوهم مــن مكــة وطــنكم الــذى حملــوكم علــى
الخروج منل  ،وال تتحرجوا من ذلك فقه فعلوا ما هو أشه من القتل فى المسجه الحرام إذ حاولوا فتنة المـؤمنين عـن
دينهم بالتعذيب فى مكة حتى فروا بهينهم من وطنهم  ،ولكن للمسـجه الحـرام حرمتـل فـال تنتهكوهـا إال إذا انتهكوهـا

هــم بقتــالكم فيــل  ،فــإن قــاتلوكم فــاقتلوهم وأنــتم الغــالبون بفضــل هللا  ،وكــذلك ج ـزاء الكــافرين يفعــل بهــم مــا يفعلونــل
بغيرهم
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ـب مـا قبلـل  ،وهللا يغفـر لهـم مـا سـلف
 - 192فإن رجعوا عن الكفر ودخلوا فى طاعـة اإلسـالم  ،فـإن اإلسـالم يج ا
من كفرهم بفضل منل ورحمة

 - 193وقــاتلوا ه ـؤالء الــذين حــاولوا قــتلكم وصــهكم عــن ديــنكم باإليــذاء والتعــذيب  ،حتــى تستأصــل جــذور الفتنــة
فإن انتهوا عن كفرهم فقـه نجـوا أنفسـهم وخلصـوا مـن العقـاب ،

ويخلص الهين
حين تذ وإنما العهوان على من ظلم نفسل وأوبقها

()1

فـال ينبغـى االعتـهاء علـيهم

بالمعاصى وتجاوز العهل فى القول والفعل

 - 194فإذا اعتهوا عليكم فى الشهر الحرام فال تقعـهوا عـن قتـالهم فيـل فإنـل حـرام علـيهم  ،كمـا هـو حـرام علـيكم ،
وإذا ان تهكـ ـوا حرمت ــل عن ــهكم فق ــابلوا ذل ــك بال ــهفاو ع ــن أنفس ــكم في ــل  ،وف ــى الحرم ــا

والمقهس ــا

ش ــرو القص ــاص

والمعاملــة بالمثــل فمــن اعتــهى علــيكم فــى مقهســاتكم فــادفعوا هــذا العــهوان بمثلــل واتق ـوا هللا فــال تســرفوا فــى المجــازاة

والقصاص  ،واعلموا أن هللا ناصر المتقين
 - 195جهــاد الكفــار يكــون ببــذل الــنف

كمــا يكــون ببــذل المــال  ،فــأنفقوا فــى اإلعــهاد للقتــال  ،واعلم ـوا أن قتــال

ه ـؤالء قتــال فــى ســبيل هللا  ،فــال تقعــهوا عنــل  ،وابــذلوا األم ـوال فيــل فــإنكم إن تقاعــهتم وبخلــتم ركــبكم العــهو وأذلكــم
فكأنمــا ألقيــتم أنفســكم بأيــهيكم إلــى الهــالك  ،فــافعلوا مــا يجــب علــيكم بإحســان وإتقــان  ،فــإن هللا يحــب إذا عمــل
أحهكم عمال أن يحسنل
 - 196وأدوا الحج والعمرة

على وجل التمام والكمال قاصهين بهمـا وجـل هللا  ،وال تقصـهوا بهمـا إصـابة َع َـرو

دنيوى من شهرة ونحوهـا وإذا قصـهتم الحـج والعمـرة وأحـرمتم بهمـا فمـنعكم عـهو فـى الطريـق فلكـم أن تتحللـوا مـن
إحرامكم بحلق رءوسكم  ،ولكن عليكم قبل ذلك ذبح ما تيسر لكم  -من شاة أو بعير أو بقرة  -والتصهق بـل علـى

المساطين  ،وال تحلقـوا رءوسـكم حتـى تقومـوا بهـذه النسـك  ،ومـن كـان ُمح عرًمـا وأذاه شـعر أرسـل لمـرو أو هـوام فـى
أرس ــل ف ــال ب ــأس أن يحل ــق أرس ــل  ،وعلي ــل حين ـ تـذ أن يف ــهى ع ــن ذلـ ـك بص ــيام ثالث ــة أي ــام  ،أو التصــهق علــى س ــتة
مســاطين بقــو يــوم أو ذبــح شــاة والتصــهق بهــا علــى الفق ـراء والمســاطين وإذا كنــتم فــى دار األمــان والســلم ولــم

يعتــرو ط ـريقكم عــهو  ،وقصــهتم الحــج والعم ـرة وتمتعــتم أوال بــالعمرة إلــى أن يحــين وقــت الحــج فتحرم ـوا  ،فعلــيكم
ذبح شاة لمساطين الحرم وفق ارئـل  ،فمـن لـم يجـه شـاة أو لـم يقـهر علـى ثمنهـا صـام ثالثـة أيـام فـى مكـة وسـبعة أيـام
إذا رجع إلى أهلل  ،وهذا على من لم يكن من أهل مكة  ،فمن كان من أهلها فال ش عليل إذا تمتع
 - 197والحج يقع فى أشهر معلومة لكم  ،إذ كـان أمـره معروًفـا عنـهكم مـن عهـه إبـراهيم  -عليـل السـالم  -وهـى
شوال وذو القعهة وذو الحجة  ،فمن فرو الحج على نفسل فـى هـذه األشـهر ودخـل فيـل فليـراو آدابـل  ،ومـن آداب

38

الحج أن يتنزه المحرم عن مباشرة النساء  ،وعن المعاصى من السباب وغيـره  ،وعـن الجـهل والمـراء مـع غيـره مـن
الحجيج  ،وعن كل ما يجر إلى الشحناء والخصام حتى يخـرج المحـرم مهـذب الـنف

 ،وليجتهـه فـى فعـل الخيـر ،

وطلب األجر من هللا بالعمل الصالح فإن هللا عليم بذلك ومجاز عليل  ،وتزودوا آلخرتكم بـالتقوى واالئتمـار بـأوامر

هللا واجتنـاب نواهيــل  ،فــإن ذلــك خيــر الـزاد  ،واستشــعروا خشــية هللا فيمــا تــأتون ومــا تــذرون كمــا هــو مقتضــى العقــل

والحكمة  ،فال تشوبوا أفعالكم بهواعى الهوى والغرو الهنيوى

حرجـا فـى مزاولــة التجـارة وابتغـاء الــرزق فـى موسـم الحـج  ،فــال حـرج علـيكم فــى
 - 198ولقـه كـان مـنكم مــن يجـه ً
ذلــك  ،بــل لكــم أن تزاول ـوا التكســب بطرقــل المشــروعة وتبتغ ـوا فضــل هللا ونعمتــل  ،وإذا صــهر الحجــاج راجعــين مــن
عرفا

بعه الوقوف بها  ،ووصلوا المزدلفة ليلة عيه النحر فليـذكروا هللا عنـه المشـعر الحـرام  -وهـو جبـل المزدلفـة

 بالتهليــل والتلبيــة والتكبيــر  ،وليمجــهوه وليحمــهوه علــى ههايتــل إيــاهم إلــى الــهين الحــق والعبــادة القويمــة فــى الحــجوغيره  ،وقه كانوا من قبل ذلك فى

الل عن صراط الههى والرشاد

 - 199وقــه كــان قــوم مــن العــرب  -وهــم قـريش  -ال يقفــون مــع النــاس فــى عرفــا

مــع علمهــم أنــل موقــف أبــيهم

عمـا مـنهم أن ذلـك تعظـيم للحـرم الـذى
إبراهيم  ،وذلك ً
ترفعا أن يساووا غيرهم وهم أهـل بيـت هللا وقطـان حرمـل  ،وز ً
ال يري ــهون الخ ــروج من ــل إل ــى عرف ــا  ،وه ــى م ــن الحـ ـالل ال م ــن الحـ ـرام  ،فط ــالبهم هللا ب ــأن يقلعـ ـوا ع ــن ع ــادا
الجاهلية ويقفوا بعرفا

ويصهروا عنها كما يصهر جمهورالناس  ،فال فضل ألحـه علـى اآلخـر فـى أداء العبـادة ،

وعليهم أن يستغفروا هللا فى هذه المواطن المباركة فـذلك أدعـى أن يغفـر هللا لهـم مـا فـرط مـنهم مـن الـذنوب واآلثـام

ويرحمهم بفضلل

 - 200وإذا فرغتم من أعمال الحج وشغائره فهعوا ما كنتم عليل فى الجاهلية من التفـاخر باآلبـاء وذكـر مـ ثرهم ،
وليكن ذكركم وتمجيهكم

فاذكروه كما كنـتم تـذكرون آبـاءطم  ،بـل اذكـروه أطثـر مـن ذكـر آبـائكم ألنـل ولـى النعمـة

علـيكم وعلــى آبـائكم  ،ومـواطن الحـج هـى مـواطن الــهعاء وسـؤال الفضــل والخيـر والرحمــة مـن عنــه هللا  ،وقـه كــان
فريق من الحجاج يقصر دعاءه على عرو الهنيا وخيراتها وال يلقى باال لآلخرة فهذا ال نصيب لل فى اآلخرة
 - 201ومــن النــاس مــن وفقــل هللا فاتجــل بقلبــل إلــى طلــب خيــرى الــهنيا واآلخ ـرة  ،ودعــا هللا أن يجنبــل شــر النــار
وعذابها

 - 202فه ـؤالء يعطــون مــا ُقـ بعـهر لهــم ممــا كســبوه بالطلــب والركــون إلــى هللا وهللا يجــزى كــال بمــا يســتحق  ،وهــو
سريع الحساب والجزاء
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 - 203واذكــروا هللا بــالتكبير والتهليــل والتحميــه فــى أيــام معــهودا
عشر والثانى عشر والثالث عشر  ،ولي

هــى أيــام رمــى الجمــار بمنــى وهــى  :الحــادى

بالزم ألن قوام الخير تقـوى هللا ال مقـهار

واعلموا أنكم إليل تحشرون مس ولون عن أعمالكم

دائمـا
العـهد  ،واتقـوا هللا ً

 - 204وإذا كانت تقوى هللا هى األساس فالخسران لفريق من الناس يختلف الذى تضمره قلوبهم عـن الـذى تنطـق

بل ألسنتهم  ،أوتوا حالوة فى صوح الكالم  ،يعجبك قولهم فيمـا يحتـالون بـل علـى جلـب المنفعـة فـى الحيـاة الـهينا ،
ويؤيــهون لــك بــزعمهم بــأن هللا يعلــم صــهق قلــوبهم فيمــا تقولــل ألســنتهم  ،وإنهــم ألشــه النــاس خصــومة لــك وأقســاهم

عليك
 - 205وإذ تولى والية يكون لل فيها سلطان ال يكون سعيل لإلصالح  ،بل لإلفسـاد وإهـالك الـزرو والنسـل  ،وهللا
ال يحبل  ،ألن هللا تعالى ال يحب الفساد
ت
ـهما لعزتــل  ،وحملــل علــى
 - 206وإذا نصــحت لــل حين ــذ بــالخوف مــن هللا ثــار فــى نفســل الحميــة وظــن ذلــك هـ ً
وعنادا  ،فحسبل على ذلك عذاب جهنم ولب المستقر
ارتكاب اإلثم فيما نهيتل عنل لجاجة
ً
 - 207فما أبعه الفرق بين هـؤالء المنـافقين وبـين المـؤمنين الصـادقين الـذين يبيـع أحـههم نفسـل فـى سـبيل مر ـاة
أمر من أمـور النـاس مـن
هللا  ،وإعالء كلمة الحق  ،ويكون هذا النوو من الناس مقابال للنوو األول  ،ويكون توليل ًا
رأفة هللا بعباده  ،وهللا تعالى يرحمهم بجعل الوالية لهؤالء ليهفع بهم أذى األشرار
الجاهليـة وغيرهـا مـن أسـباب

جميعـا مسـالمين فيمـا بيـنكم  ،وال تثيـروا العصـبيا
 - 208يا أيها الذين آمنوا كونوا
ً
النزاو والخالف  ،وال تسيروا فى طريق الشيطان الذى يهفعكم إلى الشقاق فإنل لكم عهو مبين

()1

جميعــا مــن بعــه ظهــور الحجــج القاطعــة علــى أنــل طريــق
 - 209فــإن انحــرفتم عــن هــذا الطريــق الــذى دعيــتم إليــل
ً
الحق  ،فاعلموا أنكم مؤاخـذون بهـذا االنحـراف ألن هللا عزيـز يعاقـب مـن يعـرو عـن سـبيلل  ،حكـيم يقـهر العقوبـة
بقهرها
 - 210وهل ينتظر هؤالء المعر ون عن اإلسالم ليقتنعوا أن يروا هللا تعالى جهـرة فـى غمـا تم سـائر مـع المالئكـة
وقــه قضــى األمــر بقطــع مطــامعهم  ،ألن الش ـ ون
جميعــا فــى قبضــة هللا يصــرفها هــو حيــث يشــاء وقــه قضــى فيهــا
ً
قضاءه الذى سينفذ ال محالة

 - 211ســل بنــى إسـرائيل كــم ســقنا إلــيهم األدلــة القاطعــة علــى صــهق الرســول  ،وفــى ذلــك نعمــة هــهايتهم إلــى هللا
فكفروا بهذه األدلة  ،وعمـهوا بتكـذيبهم لهـا إلـى تبـهيل الغـرو منهـا  ،فبعـه أن كانـت هـذه اآليـا

للههايـة أصـبحت
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سببا فـى زيـادة
بالنسبة لكفر هؤالء بها ً
هللا شهيه العقاب

ـاللهم وإثمهـم  ،ومـن يبـهل نعـم هللا بهـذه الصـورة يحـق عليـل العـذاب ألن

___________

( )1هـذا الــنص القرآنـى فيــل دعـوة عامــة مــن المـؤمنين إلــى السـالم  ،ويفيــه أن الحــرب والخصـام م ـن السـير وراء الشــيطان  ،واإلســالم
يهعو عامة المؤمنين إلى أن يكونوا ُمسالمين مع غيرهم  ،ومسالمين فى داخل أنفسهم  ،فال حرب مع غيرهم  ،وال حرب فيما بينهم
أن هذا الـنص يـهل علـى أن األصـل فـى العالقـة بـين الـهول اإلسـالمية وغيرهـا هـو السـلم  ،وأن ذلـك هـو مبـهأ األديـان السـماوية
وب
طلها  ،ففى الوقت الذى كان فيل قانون الغابة هو الذى يحكم الهول  ،وهو الذى يحهد العالقا

بينها  :القوى يأطل الضعيف  ،جاء

اإلسالم بذلك المبـهأ السـامى  ،وهـو أن العالقـة هـى السـلم  ،وإذا كـان القتـال فإنـل لـهفع االعتـهاء  ،أى لحمـل المعتـهى علـى أن يكـون

مسالما  ،فالحرب التى شرعها اإلسالم  ،وشرعتها األديان هى لتثبيت دعائم السلم وتحقيق العهل  ،فهى حرب السالم الستقرار العـهل
ً
والسالم

الحيــاة الــهنيا فمض ـوا

إن الســبب فــى االنح ـراف والكفــر هــو طلــب الــهنيا  ،فقــه زيــن للــذين كفــروا شــهوا
 -212و ب
مكانـا مـنهم فـى اآلخـرة فأمـا
يسخرون من الـذين آمنـوا النشـغالهم بالحيـاة اآلخـرة  ،وهللا جاعـل الـذين آمنـوا أعلـى ً

ت ــوفر الم ــال وزين ــة الحي ــاة ال ــهنيا ل ــهى الكف ــار ف ــال ت ــهل عل ــى أفض ــليتهم  ،ألن رزق هللا ال ُيق ــهر عل ــى حس ــاب
ـار
اجا ومـنهم مـن يقتـر عليـل اختب ًا
تبعا لمشي تل  ،فمن الناس من يزاد لـل فـى الـرزق اسـتهر ً
اإليمان والكفر بل يجرى ً
 - 213وإن الناس طبيعة واحهة فيها االسـتعهاد للضـاللة  ،ومـنهم مـن تسـتولى عليـل أسـباب الههايـة  ،ومـنهم مـن
تغلــب عليــل الضــاللة  ،ولــذلك اختلف ـوا  ،فبعــث هللا إلــيهم األنبيــاء هــهاة ومبش ـرين ومنــذرين  ،وأنــزل معهــم الكتــب

مشــتملة علــى الحــق  ،لتكــون هــى الحكــم بــين النــاس فينقطــع التنــازو  ،ولكــن الــذين انتفعـوا بهــهى النبيــين هــم الــذين
آمنوا فقل  ،والذين ههاهم هللا فى مو ع االختالف إلى الحق  ،وهللا هو الذى يوفق أهل الحق إذا أخلصوا

 - 214فهـل حســبتم أن تـهخلوا الجنــة بمجــرد إقـراركم بكلمــة اإلسـالم بــهون أن تصــابوا بمثـل مــا أصـاب الــذين مــن
قبلكم  ،فقه أصابتهم الشـهائه والنـوازل وزلزلـوا حتـى بلـُ بهـم األمـر أن قـال رسـولهم نفسـل وقـالوا معـل  :متـى نصـر
ت
هللا َفيعبار ربهم بوعهه فيجابون
عنهئذ بأن نصر هللا قريب

طــى للوالــهين
 - 215يســألك المؤمنــون فــى شــأن اإلنفــاق فقــل لهــم  :إن اإلنفــاق يكــون مــن المــال الطيــب  ،ويع َ
واألقربين واليتامى والمسـاطين ومـن انقطـع عـن مالـل وأهلـل  ،ومـا تفعلـوا مـن عمـل خيـر فـإن هللا يعلمـل وهـو يثيـبكم

عليل
 - 216فإذا كان فى اإلنفاق على اليتامى والمساطين وغيرهم حماية للمجتمع فى داخلل فإن القتـال حمايـة لـل مـن
أعهائــل فــى الخــارج  ،ولــذلك فــرو علــيكم  -أيهــا المســلمون  -القتــال لحمايــة ديــنكم والــهفاو عــن أنفســكم  ،وأن
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ـهيها  ،ولكـن ربمـا كـرهتم مـا فيـل خيـركم وأحببـتم مـا فيـل شـركم  ،وهللا يعلـم
نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرًها ش ً
ما غاب من مصالحكم عنكم  ،وأنتم ال تعلمون فاستجيبوا لما فرو عليكم
 - 217وقه كره المسلمون القتال فى الشهر الحرام فسألوك عنل  ،فقل لهـم  :نعـم إن القتـال فـى الشـهر الحـرام

()1

إثم كبير  ،ولكن أطبر منل ما حهث من أعهائكم من صه عن سبيل هللا وعن المسجه _________

شـار فـى
( )1األشهر الحرم أربعة ورد عهتها فى سورة التوبة حيث قال سبحانل وتعـالى   :إن عدة الشـاور عنـد ع اانـا عشـر ًا
أنفسـكم  اآليـة  25التوبـة  ،وقـه
كتاب ع يوم خلق السموات واألرض  ،مناا أربعة حرم  ،ذلك الدين القيم فـال تللمـوا فـيان
حهد الرسول ( ص ) هذه األشهر األربعة بأسمائها فى حهيثل الشريف الذى أخرجل البخارى من خطبتل فى حجـة الـوداو حيـث قـال :

عاما ليواطئوا عدة ما حـرم ع فيحلـوا مـا
عاما ويحرمونه ً
[ أياا الناس  ،إن النسىء زيادة فى الففر يضل ه الذين كفروا يحلونه ً
شـار
حرم ع ويحرموا ما أحل ع  ،و ن الزمان قـد اسـتدار كايئتـه يـوم خلـق ع السـموات واألرض و ن عـدد الشـاور اانـا عشـر ًا

مناا أربعة حرم  ،االاة

متواليات  ..ذو القعدة وذو الحجة والمحرم  ،و ار ع هو رجـ مضـر الـذى بـين جمـادى وشـعبان ،

وكانت قبيلة ربيعة تستثقل القتال فى رمضان لشهة الح اررة فكانت تسميل رجب وتحرمل ولذا حهد الرسول رجب الحرام بأنل رجب قبيلة
مضـر الــذى بـين جمــادى وشــعبان  ،وحكمـة تحـريم القتـال فــى األشــهر الحـرم أن جعلهــا هللا ههنـة إجباريــة ( يخلــه ) النـاس فيهــا إلــى

الراحة والههوء والقيام على أمـور معاشـهم مـن ز ارعـة وتجـارة  ،وهـذه الحرمـة قائمـة مفرو ـة منـذ عهـه إبـراهيم – عليـل السـالم  -ومنـذ
فرو هللا علـى النـاس حـج بيتـل " الكعبـة " والوقـوف بعرفـا

فـى اليـوم العاشـر مـن ذى الحجـة فحـرم القتـال فـى هـذا الشـهر  ،فالشـهر

الذى قبلل والشهر الذى بعهه رحمة من هللا بعباده  ،وليأمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم فى هذا الموسم ومنـذ أن يخرجـوا مـن ديـارهم
قاصهين مكة إلى أن يعودوا إليها بعه أداء مناسك الحج والعمرة ثالثـة أشـهر متواليـا

حـرم هللا فيهـا القتـال لـيعم األمـن والسـالم جميـع

حاجا ومن لم يخرج أما الشهر الرابع وهو رجب فهو وسل بين بقية أشهر العام
الناس من خرج منهم ً
دفعا العتهاء ،
متى يحل الجهاد فى األشهر الحرم الحكم فى ذلك أنزلل هللا سبحانل وتعالى فى القرآن الكريم بالجواز متى كان ً
والمناســبة التــى نــزل فيهــا الــوحى بهــذا الحكــم فــى س ـرية عبــه هللا بــن جحــش  ،وحاصــل الخبــر أن الرســول صــلى هللا عليــل وســلم بعثــل

كتابا أمره أال يفضل إال بعه مسيرة يومين  ،ثم يقرأه على رفاقـل وال يكـرهن أح ًـها علـى السـير معـل بعـه أن يعلمهـم بمهمتـل وهـى"
وسلمل ً
أن تسير مع من يتبعك حتى تأتى بطـن نخلـة  -مكـان بـين نجـه والطـائف  -ترصـه بهـا عيـر قـريش وتعلـم لنـا مـن أخبـارهم " والكتـاب
صريح بعهم القتـال وإنمـا اسـتطالو حركـا

بعير لهما
ذهبا يطلبان ًا

العـهو  ،ولكـن الـذى حـهث بعـه قـراءة كتـاب النبـى أن اثنـين مـن رجـال عبـه هللا بـن جحـش

ل فأسـرتهما قـريش  ،وهمـا سـعه بـن أبـى وقـاص وعتبـة بـن غـزوان  ،ثـم نـزل الركـب بنخلـة فمـر بهـم عيـر

قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرمى وكان ذلك فى آخر شهر رجب  ،وكانت قريش قـه حجـز أمـوال بعـض المسـلمين فـى

مكـة عنــه الهجـرة مــنهم بعــض مــن كــان فــى سـرية ابــن جحــش فتشــاوروا فــى قتــال أهــل العيــر وحــاروا فيمــا يصــنعون إن تركـوا العيــر
تمضى ليلتهـا امتنعـت بـالحرم وفـاتهم تعـويض مـا حجزتـل قـريش فـى هـذه الفرصـة  ،وإن قـاتلوا أهلهـا قـاتلوهم فـى شـهر حـرام هـو شـهر

رجب  ،ولكنهم انهفعوا للقتال فقتلوا عمرو الحضرمى وأسروا رجلين مشـركين وأصـابوا بعـض الغنـائم فلمـا رجعـوا إلـى المهينـة وقـهموا
للرســول ( ص ) الخمـ

مــن غنيمــتهم فأبــاه واســتنكر عملهــم وقــال  :مــا أمـرتكم بقتــال فــى الشــهر الحـرام  ،وســاء

المهينة إلى أن نزل الوحى باآلية الكريمة  { :يسالونك عن الشار الحرام قتال

مقــابلتهم مــن أهــل

فيـه  ،قـل قتـال فيـه كبيـر و ـد عـن سـبيل ع

وكفر ه والمسجد الحرام و خراج أهله منه أكبر عند ع والفتنة أكبر من القتل

الحرام  ،وإخراج المسلمين من مكة  ،وقـه كـان إيـذاؤهم للمسـلمين إلخـراجهم مـن ديـنهم أطبـر مـن كـل قتـل  ،ولـذلك

أُبــيح القتــال ف ـى الشــهر الح ـرام لقمــع هــذه الشــرور  ،فهــل عمــل كبيــر ُيتقــى بــل مــا هــو أطبــر منــل واعلم ـوا  -أيهــا
المســلمون  -أن ســبيل ه ـؤالء معكــم ســبيل التجنــى والظلــم  ،وأنهــم ال يقبلــون مــنكم العــهل والمنطــق  ،وال ي ازلــون
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يقـاتلونكم حتــى يــردوكم عـن ديــنكم إن اســتطاعوا  ،ومـن يضــعف أمــام هجمـاتهم ويرتـه عــن دينـل حتــى يمــو علــى

الكفر فأول ك بطلت أعمالهم الصالحة فى الهنيا واآلخرة  ،وأول ك أهل النار هم فيها خالهون

إيمانــا صــاد ًقا دفعهــم إلــى الهج ـرة لنص ـرة الــهين والجهــاد إلعــالء كلمتــل فأول ــك ينتظــرون
 - 218وأن الــذين آمن ـوا ً
عظيم ثواب هللا لهم  ،وإن قصروا فى ش  ،ألن هللا غفور يغفر الذنوب  ،رحيم يرحم عباده بالههاية والثواب

ـر مــن إفســاد الصــحة وذهــاب
ـرر كبيـ ًا
 - 219ويســألونك يــا محمــه عــن حكــم الخمــر والقمــار  ،فقــل  :إن فيهمــا ـ ًا
العقل والمـال وإثـارة البغضـاء والعـهوان بـين النـاس  ،وفيهمـا منـافع وبعـض المنـافع الصـحية والـربح السـهل  ،ولكـن
ررهما أطبر من نفعهما فاجتنبوهما ويسألونك عما ينفقون  ،فأجبهم أن ينفقوا فى ذا

ال يشق عليكم إنفاقل  ،كذلك يبين هللا لكم اآليا

هللا السهل اليسـير الـذى

لعلكم تتفكرون فيما يعود عليكم من مصالح الهنيا واآلخرة

()1

 - 220ويسألونك بشأن اليتامى والذى يوجبـل اإلسـالم حيـالهم  ،فقـل  :إن الخيـر لكـم ولهـم فـى إصـالحهم  ،وأن

تض ـ اموهم إلــى بيــوتكم  ،وأن تخــالطوهم بقصــه اإلصـ ـالح ال الفسـ ـاد  ،فهــم إخوانكـ ـم فــى الــهنيا يســتهعون مــنكم هــذه
المخالطة  ،وهللا يعلم المفسه من المصلح منكم فاحـذروا ولـو شـاء هللا لشـق علـيكم  ،فـألزمكم رعايـة اليتـامى مـن

ـادا
غيــر مخالطــة لهــم  ،أو تــركهم مــن غيــر بيــان الواجــب لهــم  ،فيربــون علــى بغــض الجماعــة ويكــون ذلــك إفسـ ً

لجماعتكم وإعناتًا لكم  ،إذ أن قهرهم وذلهم يجعل منهم المبغضين للجماعة المفسـهين فيهـا  ،وإن هللا عزيـز غالـب
إال ما فيل مصلحتكم
على أمره  ،ولكنل حكيم ال يشرو
والميسر كالخمر  ،فالنشوة التى يشـعر بهـا المقـامر هـى علـى حسـاب أعصـابل والـربح الـذى يربحـل قـه يضـيع

فـى جلســة واحــهة أو فـى مـ ار تاليــة بـل قــه يصــيبل إدمانـل بــاإلفالس  ،والفوائــه الماديـة التــى يربحهــا أصــحاب دور

القمار ال تساوى شيًا بجانب األ رار الجسيمة التى تنجم عن نشر هذه الجريمة بين الناس
________

ـر  ،وأن هــذا اإلثــم أطبــر ممــا
إثمــا كبيـ ًا
( )1هــذه اآليــة تقــرر حقيقــة ثابتــة هــى أن للخمــر والميســر منــافع عر ــية  ،كمــا أن فيهمــا ً
يتـراءى فيهمــا مــن منــافع  ،فشــارب الخمــر ينتفــع بــبعض النشــوة التــى تنقلــب إلــى خمــود يــؤدى شـربها بعــه ذلــك إلــى إصــابتل
بمختلف األمراو التى تقود شاربها إلى اإلدمان عليها ويتعهى

ررها ذلك إلى اإل رار بكثير من أجهزة الجسم المختلفة

طالجهاز الهضمى والعصبى والهورى والهموى  ،وفى تجارتها منافع مادية ولكن هذه المنافع ال تعتبر شيًا بجانب األ رار

الجسيمة التى يحهثها ترويجها بين الناس

 - 221وإذا كانت مخالطة اليتامى ال حرج فيها فإن الحـرج فـى مخالطـة أهـل الشـرك  ،فـال يـنكح المـؤمن مشـركة

ال تهين بكتاب سماوى وال يحمل المـرء مـنكم علـى زواج المشـركة مالهـا وجمالهـا وحسـبها ونسـبها فالمؤمنـة التـى

وقع عليها الرق خير من المشركة الحرة ذا

المال والجمال والحسب والنسب  ،وال يزوج المـرء مـنكم مـن لـل عليـل
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مشركا ال يؤمن بالكتب السماوية  ،وال يبعث أحهكم على إيثار المشـرك غنـاه وشـرفل  ،فخيـر منـل
والية من النساء
ً
العبــه المــؤمن  ،فأول ــك المشــركون يجتــذبون عش ـراءهم إلــى المعصــية والشــرك فيســتوجبون النــار وهللا إذ يــهعوكم
إلى اعتزال المشركين فى النكاح يهعوكم إلى ما فيل صالحكم ورشادكم لتنالوا الجنة والمغفرة  ،وتسيروا فـى طريـق

الخير بتيسيره  ،وهللا يبين شرائعل وههيل للناس لعلهم يعرفون صالحهم ورشادهم
 - 222ويسألونك عن إتيـان الزوجـا

زمـن المحـيض  ،فـأجبهم أن المحـيض أذى فـامتنعوا عـن إتيـانهن مهتـل وال

تأتوهن حتى يطهرن  ،فإذا تطهرن فأتوهن فـى المكـان الطبيعـى  ،ومـن كـان وقـع منـل شـ مـن ذلـك فليتـب  ،فـإن
هللا يحب من عباده كثرة التوبة والطهارة من األقذار والفحش

 - 223زوجاتكم هن مو ع النسل كمو ع البذر ينبت النبا

 ،فيبـاح لكـم أن تـأتوهن علـى أيـة طريقـة تشـاءون

إذا كان ذلك فى مو ع نسـل  ،واتقـوا هللا أن تعصـوه فـى مخالطـة المـرأة  ،واعلمـوا أنكـم مالقـوه ومسـ ولون عنـهه ،

والبشرى للذين يقفون عنه حهوده تعالى فال يتعهونها

 - 224ال تجعل ـوا اســم هللا معر ً ــا لكث ـرة الحلــف بــل  ،ألن ذلــك ينــافى تعظــيم اســم هللا  ،وأن االمتنــاو عــن كث ـرة
الحلف باسم هللا يؤدى إلى البر والتقوى والقهرة على اإلصالح بين الناس  ،إذ يكون الممتنع جليل القـهر فـى أعـين
الناس موثوًقا بل بينهم فيقبل قولل  ،وهللا سميع ألقوالكم وأيمانكم  ،عليم بنياتكم
 - 225عفا هللا عنكم فى بعض األيمان  ،فما جرى علـى األلسـنة مـن صـور األيمـان ولـم يصـحبل قصـه وال عقـه
قلب  ،أو كان يحلف على ش يعتقهه حصل وهو لـم يحصـل فـإن هللا ال يؤاخـذ عليـل  ،ولكـن يؤاخـذكم بمـا كسـبت
قلوبكم من عزم علـى إيقـاو فعـل أو عـهم إيقاعـل وعلـى الكـذب فـى القـول مـع التوثيـق بـاليمين  ،فـا غفـور لمـن

يتوب  ،حليم يعفو عما ال يكتسبل القلب
 - 226وهـؤالء الـذين حلفـوا أال يقربـوا نسـاءهم ُيم َهُلـو َن أربعـة أشـهر  ،فـإن أتـوا نسـاءهم فـى أثنائهـا اسـتمر الـزواج
وعليهم كفارة اليمين وغفر لهم وتقبل منهم الكفارة رحمة بهم
ار بــالمرأة  ،فلــي
 - 227وإن لــم يــأتوا نســاءهم فــى هــذه المــهة كــان ذلــك إ ـرًا
عليم بأحوالهم ومحاسبهم على ذلك يوم القيامة

 - 228وعلى المطلقا

إال الطــالق  ،وهللا ســميع أليمــانهم

أن ينتظرن دون التطلع إلى زواج يستأنف مهة ثالث حيضـا

وفسحة الحتمال المراجعة  ،وال يحل لهن أن يكتمن ما يكون فى أرحـامهن مـن جنـين

()1

 ،اسـتبراء للـرحم

()2

،

أو دم حـيض  ،وذلـك

ثانيـا مـهة العـهة  ،وعلـى
شأن المؤمنا با ولقائل فـى اليـوم اآلخـر  ،وأزواجهـن لهـم الحـق فـى إرجـاعهن للزوجيـة ً
ال المضـرة  ،وللزوجـا مـن الحقـوق مثـل
األزواج عنه استعمال هذا الحق أن يقصهوا إلى اإلصـالح
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مــا علــيهن مــن الواجبــا

الزوجية وش ون األوالد

()1

بمــا ال ينك ـ ره الشــرو الش ـريف  ،وللرجــال علــيهن درجــة الرعايــة والمحافظــة علــى الحيــاة
وهللا سبحانل فوق عباده يشرو لهم ما يتفق مع الحكمة

_________

( )1تنبيهــان :

األول  :جرى التفسير فـى جعـل العـهة ثـالث حيضـا

علـى تفسـير كلمـة " القـرء " الـواردة فـى الـنص القرآنـى بـالحيض ،وهـذا رأى

جمهور الفقهاء  ،وفسر الشافعى " القرء " بالطهر بين الحيضتين  ،فعلى ذلك تكون العهة عنهه ثالثة أطهار
الثانى  :بقية أنواو العهة وأحكامها ستأتى فى أماطن أخرى

( )2شــرعت العــهة اســتبراء للــرحم أوال  ،وذلــك أن االســتبراء للــرحم مــن الحمــل ال يكــون مؤكـ ًـها إال بعــه ثــالث حيضــا
تحـيض عـادة  ،وإن حا ـت فــإن ذلـك يكـون مـرة أو اثنتــين علـى األطثـر  ،إذ إن الجنـين يكــون قـه نمـا بعـه هــذه المـهة إلـى درجـة يمــا
 ،والحامــل ال

معلومــا عنــه العــرب  ،ومــا كــان للنبــى األمــى أن
معهــا تجويــف الــرحم فيمنــع نــزول دم الحــيض  ،ذلــك تقــهير هللا فــى خلقــل ومــا كــان
ً
ثانيا ليكون عنه المطلق فرصة المراجعة لزوجتـل إذ قـه يكـون طلـق
يعلمل ولكن هللا أنزل عليل القرآن فعلمل وعلم أمتل وشرعت العهة ً
امرأتل التى دخل بهـا تحـت تـأثير نوبـة غضـب جامحـة فـإذا ثـاب إليـل رشـهه نـهم علـى مـا فعـل فحين تـذ يجـه رحمـة هللا واسـعة  ،وشـرعل
حكيما  ،قه أعطاه الحق فى أن يقول (راجعتك) فتعود إليل زوجتل ولكن تحتسب عليل الطلقة من ثالث طلقا
ً

 - 229الطــالق مرتــان

()2

يكــون للــزوج بعــه كــل واحــهة منهــا الحــق فــى أن يمســك زوجتــل برجعتهــا فــى العــهة أو

إعادتها إلى عصمتل بعقه جهيه  ،وفى هذه الحال يجب أن يكون قصهه اإلمساك بالعـهل والمعاملـة بالحسـنى  ،أو
أن ينهى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإطرامهـا مـن غيـر مجافـاة

وال يحـل لكـم  -أيهـا األزواج  -أن

تأخـذوا ممـا أعطيتمــوهن شـي ا إال عنــه خشـية عــهم إقامـة حقـوق الزوجيــة التـى بينهــا َّللا سبح ـانل وتعــالى وألـزم بهــا
أال ع
تؤدى الزوجا حقوق الزوجية سـليمة كمـا بينهـا َّللا فقـه شـرو
فإن خفتـم – يا معـشر المسلـمين -
ب
للزوجة أن تقهم ماال فى مقابل ـ ـ ـ ـ
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( )1جعل هللا تعالى للمرأة من الحقوق بمقهار ما عليها من واجبا

 ،وجعل للزوج درجة الرعاية والمحافظة ،

 ،وأن التسوية فى الحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة بين الحقوق والواجبـا
َم ًة فى بيت زوجها عليها واجبا
أَ

ولي

وعليل واجب العهالـة

مبـهأ لـم يكـن عنـه األمـم السـابقة  ،فكانـت المـرأة عنـه الرومـان

لها حقوق  ،وكذلك كانت فى فارس وقه سبق اإلسالم بهذه العهالة

( )2شــرو َّللا ســبحانل وتعــالى الطــالق وجعلــل بيــه الرجــل ابتــهاء  :وقــه تــوهم بعــض النــاس أن ذلــك يــؤدى إلــى اإل ـرار بالحيــاة وإلــى
ســهولة انحــالل األس ـرة وزك ـوا كالمهــم بــأن نســبة الطــالق فــى مصــر قــه بلغــت نحــو  %30أو تزيــه وأن هــذا أدى إلــى كث ـرة التشــرد ،

والواجب علينا أن تتكلم فى إعطاء الحق للزوج ثم فيما ادعوا أنل ترتب عليل :

(أ) أما إعطاء حق الطالق للزوج فهو لم يعل ذلك الحق غير مقيه بل قيـه بقيـود نفسـية وقيـود عهديـة بالنسـبة للزوجـة التـى دخـل

بها زوجها وتلك القيود هى :

أوال  - :ال يطلق إال طلقة واحهة رجعية أى يكون لل حق المراجعة فـى أثنـاء العـهة  ،فإمـا أن يرجـع فـى العـهة وإمـا أن يتركهـا ويكـون

هذا دليال على كمال النفرة وال يصح بقاء زوجية مع شهة النفرة

اانيا  - :أال يطلقها فى وقت الحيض ألنها تكون فى حالة عصبية وقه تكون هذه الحال العار ـة سـبب هـذه النفـرة التـى اشـته

يطلق إال بعه انتهاء الحيض

االثا  - :ال يطلق فى طهر قه دخـل بهـا فيـل ألن ذلـك يفسـر بـالنفرة تكـون لعـهم وجـود الرغبـة فيهـا فـإذا كانـت هـذه

الطالق يكون فى حالة نفرة شهيهة وانقطاو المودة الهائمة

فـال

األمـور فـإن

(ب) وأما إدعاء زيادة نسبة الطـالق بنحـو  %30فمـع التسـليم بهـا تكـون أقـل ممـا عنـه اإلنجليـز واألمريكـان والفرنسـيين علـى أنـل

لكارثـة  ،ولكـن تتبـين نسـبة عـهد

منعـا
لي كـل طـالق يوجـه انفصـاال وأن الطـالق قبـل الـهخول ال ُيعـه كارثـة زوجيـة بـل ُيعـه ً
الرجعا وعهد الطالق من قبل الهخول وعهد الطالق بت ار ى الزوجين وعهد الزواج الذى استؤنف بعه الطالق ولـو اسـتنزل هـذا كلـل

ـادر وقــه قمنــا بهــذه التجربــة فــى بعــض
ـحا إلــى درجــة أن يكــون الطــالق الــذى أدى إلــى االنفصــال التــام نـ ًا
لهبطــت النســبة هبو ً
طــا وا ـ ً
المحاطم التى يكثر فيها الطالق فوجهنا نسبة الطالق الـذى يوجـه انفصـاال يحتمـل إسـاءة اسـتعمال ذلـك الحـق تهـبل إلـى نحـو  %1أو

%2

(ج) وأما بالنسبة للتشرد فقه أثبتت اإلحصاءا

أن الطالق يقـل عنـه وجـود الولـه ويكثـر إذا لـم يكـن ولـه وقـه أثبتـت اإلحصـاءا

أن  %75من وقائع الطالق تكـون فـى عـهم إعقـاب أى ولـه وإن كـان  %17مـن وقـائع الطـالق بعـه أعقـاب ولـه واحـه ثـم تهـبل النسـبة

بعه ذلك كلما كثر األوالد حتـى إذا وصـل العـهد إلـى خمسـة أوالد هبطـت النسـبة حتـى تصـل إلـى ربـع فـى المائـة مـن وقـائع الطـالق ،
فهل يوجه برهان أقوى من هذا يهل على أن التشرد لي

سببل الطالق وإنمـا سـببل الحقيقـى هـو

ـعف الرقابـة مـن الـولى علـى الـنف

الـذى يقـوم بتربيــة األطفـال ورعـايتهم  ،علــى أن اإلحصـاء بالنسـبة لجـرائم األحـهاث أثبـت أن االنفصــال الجسـهى وهجـر األب للبيــت

تأثير
أطثر من الطالق ًا

افتراقها عن زوجها  ،وهذه هى أحكام َّللا المقـررة فـال تخالفوهـا وتتجاوزوهـا ألن مـن يفعـل ذلـك ظـالم لنفسـل وظـالم
للمجتمع الذى يعيش فيل
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 -230فـإن طلــق الــزوج ام أرتــل مـرة ثالثــة بعــه التطليقتــين الســابقتين فــال تحــل لــل حين ــذ إال بعــه

أن تتــزوج

زوجا غيره ويهخل بها  ،فإن طلقها مـن بعـه ذلـك الـزو ُج الثـانى وصـار أهـالً ألن يعقـه عليهـا عق ًـها جهي ًـها فـال إثـم
ً
جهيـه  ،وعليهمـا أن يعتزمـا إقامـة حيـاة
عليها وال على زوجها األول فى أن يستأنفا حياة زوجية جهيهة بعقه
زوجيــة صــالحة ت ارعــى فيهــا كــل األحكــام الشــرعية التــى

لمن يؤمن بالشرو اإلسالمى ويريه العلم والعمل بل

حــهدها هللا ســبحانل وتعــالى  ،وقــه ُبعبيَنــت هــذه الحــهود

 - 231وإذا طلقــتم النســاء فشــارفن انتهــاء عــهتهن  ،فلكــم أن تراجعــوهن قاصــهين إقام ـة العــهل وحســن الصــحبة
وعــهم المضــارة  ،ولكــم أن تتركــوهن لتنقضــى عــهتهن مالحظــين المعاملــة الالئقــة عنــه الفـراق مــن غيــر جفــوة  ،وال

ومن يفعـل ذلـك فقـه َح َـرم نفسـل سـعادة
يجوز أن يكون القصه من المراجعة مضارة المرأة وتطويل عهتها ،
وال تتخذوا أحكام هللا فى األسـرة  -التـى جـاء
الحياة الزوجية وثقة الناس بل واستحق سخل هللا عليل ،
بهــا اآليــا وجعلــت زمــام األس ـرة بيــه الوكيــل  -ســخرية ولهـ ًـوا وعبثًــا  ،تطبلعقــون لغيــر ســبب وترجعونهــا مضــارة
عاليا  ،وبما أنزل عليكم مـن كتـاب مبـين
عليكم بتنظيم الحياة الزوجية
وإيذاء واذكروا نعمة هللا
تنظيما ً
ً
والعل ــوم النافع ــة واألمث ــال والقص ــص الت ــى به ــا تتعظ ــون وتهت ــهون  ،واتخ ــذوا بي ــنكم وب ــين

للرس ــالة المحمهي ــة
غضـ ـ ــب هللا

تعملون

وقـ ـ ـ ـاية واعلمـ ـ ـ ـوا أن هللا يعـ ـ ـ ـلم سـ ـ ـ ـركم وجهـ ـ ـ ـركم ونـ ـ ـ ـياتكم وأعمـ ـ ـ ـ الكم وهـ ـ ــو مجـ ـ ــازيكم بمـ ـ ــا كنـ ـ ــتم

اجـا جهي ًـها مـن المطلـق أو مـن رجـل
 - 232وإذا طلقتم النساء وأتممتم عهتهن  ،وأراد إحـهاهن أن تسـتأنف زو ً
آخر غيره  ،فال يحل لاولياء وال للزوج المطلـق أن يمنعـوهن مـن ذلـك إذا ت ار ـى الطرفـان علـى عقـه جهيـه وإرادة
حياة كريمة تؤدى إلى حسن العشرة بينهما  ،ذلك يوع بل من كان مـنكم يـؤمن بـا وبـاليوم اآلخـر  ،ذلكـم أدعـى
إلــى تنميــة العالقــا

الش ـريفة فــى مجــتمعكم وأطهــر فــى نفوســكم مــن األدنــاس والعالقــا

مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما يجهلون الوصول إليل
 - 233وعلى األمها

أن يقمن

()1

المريبــة  ،وهللا يعلــم مــن

بإر او أوالدهن مـهة عـامين تـامين م ارعـاة لمصـلحة الطفـل  ،إذا طلـب أحـه
 -باعتبــار الولــه

الوالــهين أو كالهمــا اســتيفاء مــهة الر ــاعة تامــة الحتيــاج الولــه إليهــا  ،ويلــزم الوالــه
ـوبا إليــل  -باإلنفــاق علــى األمهــا حين ـ تـذ بإطعــامهن وكســوتهن علــى قــهر طاقتــل بــال إس ـراف وال تقتيــر وال
منسـ ً

ـببا فــى إلحــاق الضــرر
ينبغــى أن ُي َ
هضــم حــق األم فــى نفقتهــا أو حضــانة ولــهها  ،كمــا ال ينبغــى أن يكــون الولــه سـ ً
ـاجز عـن الكسـب كانـت النفقـة
ـر ع ًا
بأبيل بأن يكلف فوق طاقتل أو يحرم حقل فى ولهه  ،وإذا ما األب أو كـان فقي ًا
على وارث الولـه لـو كـان لـل مـال  ،فـإن رغـب الوالـهان أو كالهمـا فـى فطـام الطفـل قبـل تمـام العـامين وقـه ت ار ـيا

على ذلـك ونظـ ار إلـى مصـلحة الر ـيع فـال تبعـة عليهمـا  ،وإذا شـ تم  -أيهـا األبـاء  -أن تتخـذوا م ار ـع لاطفـال
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غير أمهاتهم فال تبعة عليكم فى ذلك  ،ولتـهفعوا إلـيهن مـا اتفقـتم عليـل مـن األجـر بالر ـا والمحاسـنة  ،وراقبـوا هللا
فى أعمالكم  ،واعلموا أنل مطلع عليها ومجازيكم بها

لهم غيـر حوامـل فعلـيهن أن يمكـثن بعـههم دون تعـرو

 - 234والذين ُيتَوفون منكم من الرجال ويتركون زوجا
للــزواج مــهة أربعــة أشــهر هالليــة وعشــر ليــال بأيامهــا اســتبراء للــرحم فــإذا انتهــت هــذه المــهة فــال تبعــة علــيكم أيهــا
األوليــاء لــو تركتمــوهن يــأتين مــن ش ـريف األعمــال التــى ير ــاها الشــرو ليصــلن بهــا إلــى الــزواج فــال ينبغــى أن
تمنعــوهن مــن ذلــك وال يجــوز لهــن أن يــأتين مــن األعمــال

سرائركم ويعلم أعمالكم فيحاسبكم على ما تعملون

مــا ينك ـره الشــرو ويأبــاه  ،فــإن هللا مطلــع علــى

___________

( )1الــنص القرآنــى يعتبــر وجــوب اإلر ــاو علــى األم وال يكــون االستر ــاو إال حيــث ال يمكنهــا اإلر ــاو  ،وقــه اتفــق الفقهــاء علــى
حجمـا بزيــادة
وجـوب اإلر ـاو عليهــا ألن اإلر ـاو هـو المطعــم الطبيعـى للمولـود إذ لــبن األم يالئـم حيـاة الطفــل كـل المالءمـة فيــزداد
ً
حجم المولود وتتنوو محتوياتل حسب حاجاتل  ،والر اعة تفيه األم وال تضرها إال فى أحوال شاذة إذ إن الر اعة تعمل على تحسـين

الحالة الصحية العامة للمر ع بتنشيل الجهاز الهضمى وحملل على العمل للحصول على المواد الغذائية الالزمـة للمولـود وذلـك فـوق
يحيا  ،ويجــوز أن يفطــم الصــغير ألقــل مــن
فائــهة الر ــاعة للجهــاز التناســلى إذ تعيــهه إلــى أو ــاعل الطبيعيــة بعــه عمليــة ال ـوالدة تــهر ً
عامين من والدتل إذا كانت صحتل تعاونل على ذلك أما إذا كانت صحتل ال تعاونل وال يستسيُ الطعام الخارجى فإنل يستمر حـولين

طاملين وبعههما يمكن أن يستغنى الطفل استغناء كامال عن لبن األم

 - 235وال إثـم علــيكم  -أيهــا الرجــال  -فــى مــهة العــهة إذا ألمحـتم للمعتــها

مــن وفــاة بــالزواج وأ ــمرتم ذلــك فــى

قلوبكم  ،فإن هللا يعلم أنكم ال تصبرون عن التحهث فى شأنهن لميل الرجال إلى النسـاء بـالفطرة  ،ولهـذا أبـاح لكـم

وعها بالزواج إال أن يكون ذلك إشارة ال نكر فيها وال فحش  ،وال تبرمـوا عقـه
التلويح دون التصريح  ،فال تعطوهن ً
الــزواج حتــى تنقضــى العــهة  ،وأيقنـوا أن هللا مطلــع علــى مــا تخفونــل فــى قلــوبكم  ،فخــافوا عقابــل وال تقــهموا علــى مــا
نهاطم عنل  ،وال تيأسوا من رحمتل إن خالفتم أمره فإنـل واسـع المغفـرة يقبـل التوبـة مـن عبـاده ويعفـو عـن السـي ا

،

طما أنل حليم ال يعجل بالعقوبة لمن انتهك المحرما
ـر ،
 - 236وال إثم عليكم  -أيها األزواج  -وال مهر إذا طلقتم زوجاتكم قبل الهخول بهن وقبل أن تُبعقهروا لهن مه َا
ولكــن أعطــوهن عطيــة مــن المــال يتمــتعن بهــا لتخفيــف آالم نفوســهن  ،ولــتكن عــن ر ــا وطيــب خــاطر  ،وليــهفعها

الغنــى بقــهر وســعل والفقيــر بق ـهر حالــل  ،وهــذه العطيــةمن أعمــال البــر التــى يلتزمهــا ذوو المــروءا

وأهــل الخيــر

واإلحسان
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 - 237وإذا طلقــتم النســاء قبــل الــهخول بهــن بعــه تقــهير مهــورهن  ،فقــه وجــب لهــن نصــف المهــر المقــهر ويــهفع
الـزوج فأعطاهـا

إليهن  ،إال إذا تنازلت عنل الزوجة  ،كمـا أن ُهـن ال يعطـين أطثـر مـن النصـف إال إذا سـمحت نفـ
المهــر كلــل  ،وســماحة كــل مــن الــزوجين أطــرم وأر ــى عنــه هللا وأليــق بأهــل التقــوى فــال تتركوهــا  ،واذكــروا أن
الخيــر فــى التفضــل وحســن المعاملــة  ،ألن ذلــك أجلــب للمــودة والتحــاب بــين النــاس  ،وهللا مطلــع علــى

وسيجازيكم على ما تتفضلون

 - 238احرص ـوا علــى إقامــة الصــلوا

ــمائركم

كلهــا  ،وداوم ـوا عليهــا  ،واحرص ـوا علــى أن تكــون صــالتكم هــى الصــالة
فيها  ،وأتموا طاعة هللا تعالى وذكره مخلصـين لـل خاشـعين لجاللـل ،

الفضلى بإقامة أركانها واإلخالص الكامل

والصالة الوسطى هى صالة الفجر أو العصر على خالف فى

االجتهاد

 - 239فإذا أدركتم الصالة وأنتم خائفون فال تتركوها بـل صـلوا كمـا اسـتطعتم مشـاة أو راطبـين  ،فـإذا زال الخـوف
عنكم ا
مـا علمكـم إيـاه ومـا مـن
فصلوا الصالة مستوفية األركان كما علمتموها ذاطرين هللا فيها شـاطرين لـل
بل عليكم من نعمة األمن
عامـا كـامالً
 - 240والذين يتوفون مـنكم ويتركـون زوجـا لهـم  ،فقـه أوصـى هللا بهـن أن يقمـن فـى بيـت الزوجيـة ً
مواساة لهن وإزالة لوحشتهن وال يحق ألحه أن يخرجهن  ،فإن خـرجن بأنفسـهن فـى أثنـاء العـام فـال إثـم علـيكم -

أيهــا األوليــاء  -أن تتركــوهن يتصــرفن فــى أنفســهن بمــا ال ينكـره الشــرو الشـريف علــيهن  ،وأطيعـوا هللا فــى أحكامــل
واعملوا بما شرو لكم فإنل قادر على أن ينـتقم ممـن

فيل المصلحة وإن غابت حكمتها عن علمكم

يخـالف أمـره  ،وهـو ذو حكمـة بالغـة ال يشـرو لكـم إال مـا

ـر لخـاطرهن  ،يـهفع
 - 241وللنساء الالتى يطلقن بعـه الـهخول حـق فـى أن يعطـين مـا يتمـتعن بـل مـن المـال جب ًا
إليهن بالحسنى على قهر غنى الزوج وفقره ألن ذلك مما توجبل تقوى هللا ويلزم بل أهل اإليمان
 - 242بمثـ ــل هـ ــذه البيانـ ــا

والتش ـ ـريعا

الوا ـ ــحة المحققـ ــة للمصـ ــلحة  ،يبـ ــين هللا لكـ ــم أحكامـــل ونعمـــل وآياتـ ــل

لتتهبروها وتعملوا بما فيها من الخير

ار مـن الجهـاد
 - 243تنبل أيها النبى إلى القصة العجيبـة واعلمهـا  ،وهـى حالـة القـوم الـذين خرجـوا مـن ديـارهم فـرًا
خشــية المــو فيــل وهــم ألــوف كثي ـرة فقضــى هللا علــيهم بــالمو واله ـوان مــن أعــهائهم  ،حتــى إذا استبســلت بقيــتهم
وقامــت بالجهــاد أحيــا هللا جمــاعتهم بــل  ،وإن هــذه الحيــاة العزي ـزة بعــه الذلــة المميتــة مــن فضــل هللا الــذى يســتوجب

الشكران  ،ولكن أطثر الناس ال يشكرون
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 - 244وإذا علمتم أن الفرار من المو ال ينجى منـل  ،فجاهـهوا وابـذلوا أنفسـكم إلعـالء كلمـة هللا  ،وأيقنـوا أن هللا

ـر وبالشـر شـ ار
يسمع ما يقول المتخلفون وما يقول المجاههون  ،ويعلم ما يضمر ُكـل فـى نفسـل فيجـازى بـالخير خي ًا
 - 245والجهاد فى سبيل هللا يحتاج إلى المال فقهموا أموالكم  ،فأى امرئ ال يبذل أموالـل

طيبـة بهـا نفسـل وقـه

وعـهه هللا أن يردهــا عليـل مضــاعفة أ ـعا ًفا كثيـرة والـرزق بيــه هللا فيضـيق علــى َمـن يشــاء ويوسـع لمــن يشـاء لمــا
فيــل مصــلحتكم  ،وإليــل مصــيركم فيجــازيكم علــى مــا بــذلتم  ،ومــع أن الــرزق مــن فضــل هللا وعنايتــل وأنــل هــو الــذى

يعطــى ويمنــع  ،ســمى المنفــق مقر ً ــا للحــث علــى اإلنفــاق والتحبيــب فيــل  ،وتأطيــه الج ـزاء المضــاعف فــى الــهنيا
واآلخرة
 - 246تنبل إلى النبأ العجيب عن جماعة من بنى إسرائيل بعـه عهـه موسـى طلبـوا مـن نبـيهم فـى ذلـك الوقـت أن

ـتردادا لعـ ـزتهم  ،س ــألهم
يجع ــل عل ــيهم
حاطم ــا يجم ــع ش ــملهم بع ــه تف ــرق ويق ــودهم تح ــت لوائ ــل إع ــالء لكم ــة هللا واس ـ ً
ً
فــأنكروا أن يقــع ذلــك مــنهم
ليســتوثق مــن جــههم فــى األمــر  :ألــن تجبن ـوا عــن القتــال إذا فــرو علــيكم
قائلين  :وكيف ال نقاتل السترداد حقوقنا وقه طردنا العـهو مـن أوطاننـا

فلمـا أجـاب هللا رغبـتهم وفـرو علـيهم

ظلم ــا ألنفس ــهم ونب ــيهم ودي ــنهم  ،وهللا يعل ــم ذل ــك م ــنهم
القت ــال أحجمـ ـوا إال جماع ــة قليل ــة م ــنهم  ،وك ــان إحج ــامهم ً
وسيجزيهم جزاء الظالمين
حاطمــا علــيكم  ،فــاعترو كبـراؤهم علــى اختيــار هللا
 - 247وقــال لهــم نبــيهم إن هللا اســتجاب لكــم فاختــار طــالو
ً
ملكا علينا ونحن أولى منل  ،ألنل لـي بـذى نسـب وال مـال  ،فـرد علـيهم نبـيهم قـائال  :إن هللا
قائلين  :كيف يكون ً
القيادة فيل  ،وهى سعة الخبرة بش ون الحرب  ،وسياسة الحكم مـع قـوة الجسـم ل

حاطما عليكم لتوافر صفا
اختاره
ً
والسلطان بيه هللا يعطيل من يشاء من عباده وال يعتمـه علـى و ارثـة أو مـال  ،وفضـل هللا وعلمـل شـامل  ،يختـار مـا
فيل مصالحكم

حاطمــا لكــم هــو أن يعيــه إلــيكم صــنهوق
 - 248وقــال لهــم نبــيهم  :إن دليــل صــهقى علــى أن هللا اختــار طــالو
ً
التــوراة الــذى ســلب مــنكم تحملــل المالئكــة  ،وفيــل بعــض آثــار آل موس ـى وآل هــارون الــذين جــاءوا بعــههما  ،وفــى
إحضاره تطم ن قلوبكم  ،وإن فى ذلك لهليال يهفعكم إلى اتباعل والر ا بل إن كنتم تذعنون للحق وتؤمنون بل

تمرون عليل فى طريقكم فـال تشـربوا منـل إال غرفـة
 - 249فلما خرج بهم طالو قال لهم  :إن هللا مختبركم بنهر ا
فمن شرب منل أطثر من ذلك فلي

من جيشـنا وال مـن جمعنـا لخروجـل عـن طاعـة هللا  ،ولـن يصـحبنى إال مـن لـم

ـر إال جماعـة قليلـة  ،فاصـطحب هـذه
يشرب منل أطثر من غرفة  ،فلم يصبروا علـى هـذا االختبـار وشـربوا منـل كثي ًا
القلة الصابرة واجتاز بها النهر  ،فلما ظهر لهم كثرة عـهد عـهوهم قـالوا  :لـن نسـتطيع اليـوم قتـال جـالو وجنـوده
ـر مـا انتصـر
لكثرتهم وقلتنا  ،فقال نفر منهم  -ثبت هللا قلوبهم لرجائهم فى ثواب هللا عنـه لقائـل  -ال تخـافوا فكثي ًا
القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة  ،فاصبروا فإن نصر هللا يكون للصابرين
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 - 250ولما تقهم المؤمنون لقتال جالو وجيشل اتجهوا إلى هللا

ـارعين داعـين لـل أن يماهـم بالصـبر  ،ويقـوى

عزائمهم ويثبتهم فى ميهان القتال  ،وأن ينصرهم على أعهائهم الكافرين

 - 251فهزمـوا عـهوهم بـإذن هللا تعـالى وقتـل داود  -وهـو أحـه جنـود طـالو  -جـالو قائـه الكفـار  ،وأعطـاه هللا

الحكــم بعــه طــالو والنبــوة والعلــم الن ـافع وعلمــل ممــا يشــاء  ،وســنة هللا أن ينصــر الــذين يصــلحون فــى األرو وال

يفســهون  ،ول ـوال أن هللا يســلل جنــوده علــى المفســهين لمحــو فســادهم  ،ويســلل األش ـرار بعضــهم علــى بعــض  ،مــا
عمر األرو  ،ولكن هللا دائم اإلحسان والفضل على عبـاده

نقصها عليك بالصهق لتكون أسـوة لـك ودلـيال علـى صـهق رسـالتك  ،ولـتعلم
 - 252تلك القصة من العبر التى ب
أننا سننصرك كما نصرنا من قبلك من الرسل

 - 253هـؤالء الرســل الــذين ذكرنــا فريًقــا مــنهم وقــه فضــلنا بعضــهم علــى بعــض فمــنهم مــن كلمــل هللا دون ســفير
جميعــا وهــو محمــه الــذى اخــتص بعمــوم الرســالة  ،وكمــال
طموســى  ،ومــنهم مــن رفعــل هللا درجــا فــوق درجــاتهم
ً
الش ـريعة  ،وختمــل الرســاال

ومــنهم عيســى ابــن م ـريم الــذى أمــهدناه بــالمعج از كإحيــاء المــوتى  ،وإب ـراء األطمــل

واألبــرص وأيــهناه بجبريــل روح القــهس وقــه جــاء ه ـؤالء الرســل بالهــهى  ،وديــن الحــق  ،والبينــا

الهاديــة  ،وكــان

وال يختلفـوا وال يقتتلـوا  ،ولـو شـاء هللا أال يقتتـل النـاس مـن بعـه مجـىء

مقتضى هذا أن يؤمن الناس جمي ًعا ،
الرســل إلــيهم باآليــا الوا ــحة الهالــة علــى الحــق مــا حــهث اقتتــال وال اخــتالف  ،ولكــن هللا لــم يشــأ ذلــك  ،ولهــذا

اختلفوا  ،فمنهم من آمـن ومـنهم مـن كفـر  ،ولـو شـاء هللا مـا اقتتلـوا وال اختلفـوا بـل يكونـون
جميعـا علـى الحـق ،
ً
ما يريه لحكمة بقهرها
ولكنل يفعل

 - 254يــا أيهــا المؤمنــون بــا واليــوم اآلخــر أنفق ـوا بعــض مــا رزقكــم هللا فــى وجــوه الخيــر  ،وبــادروا بــذلك قبــل أن

يأتى يوم القيامة الذى يكون كلل للخير وال توجه فيل أسباب النـزاو  ،ال تسـتطيعون
الــهنيا  ،وال ينفــع فيــل بي ـع وال صــهاقة وال شــفاعة أحــه مــن النــاس دون

فيـل تـهارك مـا فـاتكم فـى

هللا  ،والكــافرون هــم الــذين يظهــر

ظلمهم فى ذلك اليوم  ،إذ لم يستجيبوا لهعوة الحق

 - 255هللا هــو الــذى يســتحق أن ُيعبــه دون س ـواه  ،وهــو البــاقى القــائم علــى ش ـ ون خلقــل دائ ًمــا  ،الــذى ال يغفــل
أب ـ ًـها  ،ف ــال يص ــيبل فت ــور وال ن ــوم وال م ــا يش ــبل ذل ــك ألن ــل ال يتص ــف ب ــالنقص ف ــى شـ ـىء  ،وه ــو المخ ــتص بمل ــك

السموا

واألرو ال يشاركل فى ذلك أحـه  ،وبهـذا ال يسـتطيع أى مخلـوق كـان

أن يشـفع ألحـه إال بـإذن هللا

 ،وهو  -سبحانل وتعالى  -محـيل بكـل شـ عـالم بمـا كـان ومـا سـيكون  ،وال يسـتطيع أحـه أن يـهرك شـيًا مـن
علـم هللا إال مــا أراد أن يعلــم بــل مــن يرتضــيل  ،وسـلطانل واســع يشــمل الســموا واألرو  ،وال يصــعب عليــل تــهبير
ذلك ألنل المتعالى عن النقص والعجز  ،العظيم بجاللل وسلطانل

 - 256ال إجبــار ألحــه علــى الــهخول فــى الــهين  ،وقــه و ــح باآليــا

البــاهرة طريــق الحــق  ،وطريــق الضــالل ،

فمن اهتهى إلى اإليمان وكفر بكل ما يطغى على العقل  ،ويصرفل عـن الحـق  ،فقـه استمسـك بـأوثق سـبب يمنعـل
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مــن التــردى فــى الضــالل كمــن تمســك بعــروة متينــة محكمــة الربــاط تمنعــل مــن التــردى فــى هــوة  ،وهللا ســميع لمــا

تقولون  ،عليم بما تفعلون ومجازيكم على أفعالكم
_________

()1

( )1سبق التعليق عليها من ناحية القانون الهولى عنه التعليق على آيا

القتال من  195-190من هذه السورة

 - 257هللا متـولى شـ ون المــؤمنين وناصــرهم  ،يخــرجهم مــن ظلمـا

الشــك والحيـرة إلــى نــور الحــق واالطم نــان ،

والكــافرون بــا تســتولى علــيهم الشــياطين ودعــاة الشــر والضــالل  ،فهــم يخرجــونهم مــن نــور اإليمــان الــذى فطــروا
عليل والذى و ح باألدلة واآليا

إلى ظلما

الكفر والفساد  ،هؤالء الكافرون هم أهل النار مخلهون فيها

 - 258ألم تر إلى من عمى عن أدلة اإليمان وجادل إبراهيم خليل هللا فى ألوهية ربـل ووحهانيتـل  ،وكيـف أخرجـل
غـروره بملكـل ـ الـذى وهبـل ربـل ـ مـن نـور الفطـرة إلـى ظـالم الكفـر فعنـهما قـال

لـل إبـراهيم  :إن هللا يحيـى

ويميت  ،بنف الروح فى الجسم وإخراجها منل  ،قال أنا أحيـى وأميـت بـالعفو والقتـل  ،فقـال إبـراهيم ليقطـع مجادلتـل
 :إن هللا يأتى بالشم

من المشرق فأ

بها من المغرب إن كنت إلــها كمـا تـهعى  ،فتحيـر وانقطـع جهلـل مـن قـوة

بع
المصرين المعانهين ال تباو الحق
ال يوفق
الحجة التى كشفت عجزه وغروره  ،وهللا
ُ
 - 259ثــم تَـ َـهبر فــى مثــل هــذه القصــة العجيبــة  ،قصــة الــذى مــر علــى قريــة متههمــة ســقطت ســقوفها وهــهمت
حيطانها وهلك أهلها  ،فقال  :كيف يحيى هللا أهل هـذه القريـة بعـه مـوتهم فأماتـل هللا وأبقـاه علـى موتـل مائـة عـام

ثم بعثل ليظهر لل سهولة البعث ويزول استبعاده  ،ثم س ل أى مهة مكثتها ميتًـا قـال  -غيـر شـاعر بطـول المـهة
يوما أو بعض يوم  ،قيل لل بل مكثت على هذه الحالة مائة عام  ،ثم لفت هللا نظره إلى أمر آخر مـن دالئـل
ً :-

أيضـا  ،وقـه فعلنـا ذلـك
قهرتل فقال لل  :فانظر إلى طعامك لم يفسه  ،وإلى شـرابك لـم يتغيـر  ،وانظـر إلـى حمـارك ً
لتعــاين مــا اســتبعهتل مــن إحيــاء بعــه المــو ولنجعلــك آيــة ناطقــة للنــاس تــهل علــى صــهق البعــث  ،ثــم أم ـره هللا أن
ينظر إلى عجيب خلقل لاحياء  ،وكيـف بع
يركـب عظامهـا  ،ثـم يكسـوها لحمـا  ،ثـم يـنف فيهـا الـروح فتتحـرك  ،فلمـا
و حت لل قهرتل وسهولة البعث  ،قال  :أعلم أن هللا قادر على كل شىء

 - 260واذكر كذلك قصة إبراهيم إذ قال إبراهيم  :رب أرنـى كيفيـة إحيـاء المـوتى  ،فسـألل ربـل عـن إيمانـل بإحيـاء
المــوتى ليجيــب إب ـراهيم بمــا يزيــل كــل الشــك فــى إيمانــل  ،فقــال هللا لــل  :أو لــم تــؤمن بإحيــاء المــوتى قــال  :إنــى

آمنت ولكنى طلبت ذلك ليزداد اطم نـان قلبـى قـال  :فخـذ أربعـة مـن الطيـر الحـى فضـمها إليـك لتعـرفهن جي ًـها ،
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ثــم َجـ بعـزئهن بعــه ذبحهــن  ،واجعــل علـى كــل جبــل مــن الجبــال المجــاورة جــزءا مــنهن  ،ثــم نــادهن فســيأتينك ســاعيا
()1
وفيهن الحياة كما هى  ،واعلم أن هللا ال يعجز عن شىء  ،وهو ذو حكمة بالغة فى كل أمر
_________

( )1ذكر الفخر الرازى وغيره أن هناك رًأيا آخـر فـى تفسـير الـنص الكـريم وهـو أن إبـراهيم لـم يـذبحهن ولـم يـؤمر
ترويضـا لهــن علــى البقـاء عنــهه ثــم قسـمهن فجعــل علــى كـل جبــل واحـهة مــن األربــع ثـم دعــاهن فجـ ن إليـل وهــذا تصــوير
بضـمهن إليــل
ً
بالـذبح وأنـل أُمـر

لخلق هللا تعالى لاشياء من أنها تكون بأمره للش كن فيكون كما دعاهن فج ن إليل

 - 261إن حــال الــذين يبــذلون أم ـوالهم ف ـى طاعــة هللا ووجــوه الخيــر  ،وينــالون علــى ذلــك ث ـواب هللا المضــاعف
أ ــعا ًفا كثيـرة  ،كحــال مــن يبــذر حبــة فــى األرو طيبــة فتنبــت منهــا شــجيرة فيهــا ســبع ســنابل فــى كــل ســنبلة مائــة
حبة  ،وهذا تصوير لكثرة ما يعطيل هللا من جـزاء علـى اإلنفـاق فـى الـهنيا  ،وهللا يضـاعف عطـاءه لمـن يشـاء فهـو

واسع الفضل  ،عليم بمن يستحق وبمن ال يستحق

 - 262إن الذين ينفقون أموالهم فى وجوه البر المشروعة دون َم بتن أو تفاخر أو تطـاول علـى المحسـن إليـل لهـم
أجرهم العظيم الموعود بل عنه ربهم  ،وال يصيبهم خوف من شىء وال حزن على ش ـىء
 - 263قول تطيب بـل النفـوس وتسـتر معـل حـال الفقيـر فـال تـذكر لغيـره  ،خيـر مـن عطـاء يتبعـل إيـذاء بـالقول أو
الفعل  ،وهللا  -سبحانل وتعالى  -غنى عن كل عطاء مصحوب باألذى  ،بع
ويمكن الفقراء مـن الـرزق الطيـب  ،وال
يعجل بعقوبتل من ال يعطى رجاء أن يهتهى إلى العطاء

 - 264ال تضيعوا ثواب صـهقاتكم  -أيهـا المؤمنـون  -بإظهـار فضـلكم علـى المحتـاجين وإيـذائهم فتكونـوا كالـذين

ينفقون أموالهم بهافع الرغبة فى الشهرة وحب الثناء من الناس  ،وهـم ال يؤمنـون بـا وال بـاليوم اآلخـر  ،فـإن حـال
الم ارئــى فــى نفقتــل كحــال حجــر أملـ

عليــل تـراب  ،هطــل عليــل مطــر شــهيه فــأزال مــا عليــل مــن تـراب

المط ــر الغزي ــر يزي ــل التـ ـراب الخص ــب المن ــتج م ــن الحج ــر األملـ ـ

الصــهقا

فــال ينتفــع المنتفعــون بش ـىء منهــا  ،وتلــك صــفا

فكمــا أن

 ،فك ــذلك الم ــن واألذى والريـ ـاء تبط ــل ثـ ـواب

الكفــار فتجنبوهــا  ،ألن هللا ال يوفــق الكــافرين إلــى

الخير واإلرشاد

طلبا لمر اة هللا وتثبيتًا ألنفسهم على اإليمـان  ،كحـال صـاحب بسـتان بـأرو
 - 265حال الذين ينفقون أموالهم ً
خصبة مرتفعة ( )1يفيهه كثير الماء وقليلل  ،فإن أصابل مطر غزير أثمر مثلين  ،وإن لم يصـبل المطـر الكثيـر بـل
القلي ــل فإن ــل يكف ــى إلثم ــاره لج ــودة األرو وطيبه ــا  ،فه ــو مثم ــر ف ــى الح ــالتين  ،ف ــالمؤمنون المخلص ــون ال تب ــور

أعمالهم  ،وهللا ال يخفى عليل شىء من أعمالكم
266

–

يضرب القرآن مـثال بخسـران الـذين يتبعـون مـا ينفقـون بـالمن واألذى  ،فيخسـرون ثـواب الصـهقة  ،يضـرب

القرآن مثال بذلك برجل كان لل بستان فيل ثمار وفواطل  ،وكان لل ذرية

عفاء أحوج ما يكونون

وخيب اآلمال  ،كما يضيع ثواب المنانين بالصهقة
فضيع الثواب ب
إليل فأصابل إعصار فيل نار فأحرقل  ،ب
___________
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( ) 1فـى تعبيـر القـرآن الكـريم بكلمـة ربـوة وهــى األرو الخصـبة المرتفعـة إشـارة إلـى مـا كشــفل العلـم الحـهيث ألنهـا بارتفاعهـا تبعـه عــن
الميـاه الجوفيــة فيغـوص المجمــوو الجـذرى فــى التربــة مـن غيــر مـاء يضـره ويتضـاعف عــهد الشــعي ار

الماصـة ألطبــر كميـة مــن الغــذاء

للسيقان المجموو الخضرى فيتضاعف المحصول وللوابل من األمطـار فائـهة فـوق التغذيـة أنـل يـذيب بعـض المـواد التـى تحتـاج إليهـا

النباتا

ويغسلها مما يعطل نموها كما يغسلها من اآلفا

جيـه مــا تحصـلونل بعملكــم  ،وممـا يتيســر لكـم إخ ارجــل مـن األرو مــن زروو
 - 267يـا أيهـا المؤمنــون أنفقـوا مـن عب
ومعــادن وغيرهــا ،وال تتعمــهوا اإلنفــاق مــن ردىء المــال وخبيثــل أنكــم لــن تقبل ـوا هــذا الخبيــث لــو ُقـ بعـه َم إلــيكم إال علــى
إغماو وتساهل صارفين النظر عما فيل من خبث ورداءة  ،واعلموا أن هللا غنـى عـن صـهقاتكم  ،مسـتحق للحمـه
بما أرشهكم إليل من خير وصالح

 - 268الشيطان يخوفكم من الفقر ويثنبطكم عن كل عمل صالح لتنصرفوا عن اإلنفاق فى وجوه الخيـر ويغـريكم
بالمعاصى  ،وهللا واسع المغفرة قادر على إغنائكم  ،ال يخفى عليل شىء من أموركـم

 - 269يعطى صفة الحكمة من إصابة الحق فى القول والعمل من يشـاء مـن عبـاده  ،ومـن أُع عطـى ذلـك فقـه نـال
َ
كثير ألن بل انتظام أمر الهنيا واآلخـرة  ،ومـا ينتفـع بالعظـة واالعتبـار بأعمـال القـرآن إال ذوو العقـول السـليمة
خير ًا
ًا
التى تهرك الحقائق من غير طغيان األهواء الفاسهة

 - 270ومــا أنفقــتم مــن نفقــة فــى الخيــر أو الشــر  ،أو التــزمتم بنفقــة فــى طاعــة فــإن هللا يعلمــل وســيجزيكم عليــل ،
ولي

للظـالمين الـذين ينفقـون ريـاء أو يـؤذون فـى نفقـتهم أو ينفقـون فـى المعاصـى أعـوان يـهفعون عـنهم عـذاب هللا

فى اآلخرة

 - 271إن تظهروا صهقاتكم خالية مـن الريـاء فـذلك محمـود لكـم مر ـى مـنكم  ،ممـهوح مـن ربكـم  ،وإن تعطوهـا
منعــا لحــرجهم وخشــية الريــاء فــذلك خيــر لكــم  ،وهللا يغفــر لكــم مــن
الفقـراء سـ ًا
ـر ً
صهقاتكم  ،وهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم نياتكم فى إعالنكم وإخفائكم
 - 272لي

ذنــوبكم بســبب إخالصــكم فــى

عليك  -يا محمه  -ههاية هؤالء الضالين أو حملهم على الخير  ،وإنمـا عليـك الـبالح  ،وهللا يهـهى

مـن يشــاء  ،ومــا تبذلونـل مــن معونــة لغيــركم ففائهتـل عائــهة علــيكم  ،وهللا مثيــبكم عليـل  ،وهــذا إذا كنــتم ال تقصــهون

باإلنفاق إال ر اء هللا  ،وأى خير تنفقونل على هـذا الوجـل يعـود إلـيكم  ،ويصـلكم ثوابـل كـامال دون أن ينـالكم ظلـم
 - 273وذلك اإلنفاق والبذل يكون للفقراء الذين كانوا بسبب الجهـاد فـى سـبيل هللا غيـر قـادرين علـى الكسـب  ،أو
ألنهم أصيبوا فى الجهاد بما أقعههم عن السـعى فـى األرو  ،وهـم متعففـون عـن السـؤال يحسـبهم الجاهـل بحـالهم
أغنيــاء  ،ولكنــك إذا تعرفــت حــالهم عرفــت هــذه الحالــة بعالمتهــا ومــا تبذلونــل مــن معــروف فــإن هللا علــيم بــل ،

سيجزيكم عليل الجزاء األوفى

 - 274الذين من طبعهم السخاء تطيب نفوسهم لإلنفاق فى الليل والنهار وفى العالنية والسر  ،لهـم جـزاؤهم عنـه
ربهم  ،ال ينالهم خوف من أمر مستقبلهم  ،وال حزن على شىء فاتهم
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 - 275الــذين يتعــاملون بالربــا ال يكونــون فــى ســعيهم وتصــرفهم وســائر أحـوالهم إال فــى ا ــطراب وخلــل  ،كالــذى
أفسه الشيطان عقلل فصار يتعثر من الجنون الذى أصـابل  ،ألنهـم يزعمـون أن البيـع مثـل الربـا فـى أن كـال منهمـا
فيـل معاو ـة وكســب فيجـب أن يكــون كالهمـا حــالال  ،وقـه رد هللا علـيهم زعمهــم فبـين لهــم أن التحليـل والتحـريم

لــي

مــن شــأنهم  ،وأن التماثــل الــذى زعمــوه لــي

صــاد ًقا  ،وهللا قــه أحــل البيــع وحــرم الربــا  ،فمــن جــاءه أمــر ربــل

بتحريم الربا واهتهى بل  ،فلل ما أخذه من الربا قبل تحريمل  ،وأمـره موكـول إلـى عفـو هللا ومـن عـاد إلـى التعامـل

بالربا باستحاللل بعه تحريمل  ،فأول ك يالزمون النار خالهين فيها

()1

 ،ويثيــب عليهــا

 - 276إن هللا ُيــذهب الزيــادة المــأخوذة مــن الربــا  ،ويبــارك فــى المــال الــذى تؤخــذ منــل الصــهقا
وال الــذين يســتمرون علــى
أ ــعا ًفا مضــاعفة  :وهللا ال يحــب الــذين يصــرون علــى تحليــل المحرمــا كالربــا ،

ارتكابها

________

( )1الربا المذكور فى اآلية هو ربا الجاهلية وهو الزيادة فى الهيون فى نظير األجل وهو حرام فى قليلل وكثيـره  ،وقـال اإلمـام أحمـه "

ـالببعرع مـثالً بمثـل يـها بيـه والشـعير بالشـعير
ال يسع
مسلما أن ينكره " ويقابلل ربا البيوو وهو ثابت بالسنة فى قولل عليل السالم  " :الابـر ب ُ
ً
مثال بمثل يها بيه والذهب بالذهب مثال بمثل يها بيه والفضة بالفضة مثال بمثل يها بيه  ،والتمر بالتمر مـثال بمثـل يـها بيـه فمـن زاد أو

استزاد فقه أربى "

وقـه اتفـق الفقهـاء علـى تحـريم الزيـادة عنـه المبادلـة مـع اتحـاد الجـن

فـى هـذه األشـياء وأبـاحوا الزيـادة إذا اختلـف الجـن

ولكـن حرمـوا

التأجيــل مــن هــذه األصــناف واختلف ـوا فــى قيــاس غيرهــا عليهــا اختالًفــا طــويال وأقــرب اآلراء أن يقــاس عليهــا كــل مــا هــو مطعــوم قابــل
لالدخــار  ،وربــا الجاهليــة ال خــالف فيــل فمنك ـره " كــافر " وأن ربــا الجاهليــة يصــيب آطلــل ومؤاطلــل با ــطرابا

نفســية وعصــبية نتيجــة

إرهاقل وتركي ز ذهنل فى المال الذى أقر ل أو أخذه  ،فالهائن فى قلق بسبب انحصـار ذهنـل وفـراح نفسـل مـن كـل عمـل  ،والمـهين فـى

َه بتم وخوف من أال يسهده

وتحريم الربا فى القرآن كما هو فى كل الهيانا

السماوية تنظـيم اقتصـادى ويتفـق التحـريم مـع مـا قـرره الفالسـفة ذلـك ألن النقـه

ال يله النقه واالقتصاديون يقررون أن طرق الكسب أربعة  :ثالثة منها منتجـة  ،والرابعـة غيـر منتجـة فالثالثـة المنتجـة  :العمـل ويتبعـل
الصناعة والزراعة والتجارة ألنها بنقل األشياء من مكان إنتاجها إلى مكان استهالطها تتعرو لمخاطر تزيه قيمتها بهذا االنتقـال وذلـك

دائمـا
فى ذاتل إنتاج أمـا الرابعـة فهـى الفائـهة أو الربـا وهـذه ال مخـاطرة فيهـا ألن القـرو ال يتعـرو للخسـارة بـل لـل الكسـب ً

وإذا

طـان المسـبب هـو القـرو فهـو بتوسـيل غيـره مـن تعـرو للخســارة والطبيعـى إن كـان ينـتج بنفسـل ويفـرو ذلـك فـإن شـيوو الكســب

بالفائهة يؤدى إلى تحكم رؤوس األموال فى العمل ويؤدى إلى فراح وعطل فيكون اال طراب والكسل
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 - 277إن الذين آمنوا با  ،وامتثلوا أوامره فعملوا الصالحا

التى أمر بهـا  ،وتركـوا المحرمـا

التـى نهـى عنهـا

 ،وأدوا الصــالة علــى الوجــل األطمــل  ،وأعط ـوا الزكــاة ألهلهــا  ،لهــم ث ـوابهم العظــيم المــهخر عنــه ربهــم  ،وال خــوف

عليهم من شىء فى المستقبل  ،وال هم يحزنون على شىء فاتهم

 - 278يا أيها الذين آمنـوا خـافوا هللا واستشـعروا هيبتـل فـى قلـوبكم  ،واتركـوا طلـب مـا بقـى لكـم مـن الربـا فـى ذمـة

الناس إن كنتم مؤمنين حًقا

 - 279فــإن لــم تفعل ـوا مــا أمــركم هللا بــل مــن تــرك الربــا فكون ـوا علــى يقــين مــن أنكــم فــى حــرب مــن هللا ورســولل

لمعانهتكم ألمره  ،فإن أردتم توبة مقبولة فلكم رءوس أموالكم فال تأخذوا زيادة عليهـا قلـت أو كثـر وأيـا كـان سـبب
الهين ومصرفل  ،ألن الزيادة التى تأخذونها ظلم لغيركم  ،كما أن ترك جزء من رءوس األموال ظلم لكم

 - 280وإن ُوجه ذو عسرة فأعطوه وأمهلوه عنه انقضـاء أجـل الـهين إلـى وقـت ميسـرتل  ،وتصـهقكم عليـل بالتنـازل
عن الهين أو بعضل خير لكم إن كنتم من أهل العلم والفهم لخطاب هللا الذى يعلمكم المروءة واإلنسانية
 - 281وخافوا أهوال يوم تعودون فيل إلى هللا  ،ثم تستوفى كل نف

جزاء ما عملت من خير

أو شـر

 – 282يــا أيهــا الــذين آمن ـوا إذا دايــن بعضــكم بعضــا َبــه ت
معلومــا ،
ين مؤجــل إلــى أجــل  ،ينبغــى أن يكــون األجــل
ً
ـكر
تفاديا للنزاو  ،وعلـى الكاتـب أن يكـون عـادال فـى كتابتـل  ،وال يمتنـع عـن الكتابـة  ،ش ًا
فاطتبوه حف ً
ظا للحقوق ً
الـذى علمــل مـا لــم يكـن يعلـم  ،فليكتـب ذلــك الــهين حسـب اعتـراف المـهين وعلــى المـهين أن يخشــى ربـل فــال يــنقص

ـعيفا لصــغر أو
مــن الــهين شــيًا  ،فــإن كــان المــهين ال يحســن التصــرف وال يقــهر األمــور تقـ ًا
ـهير حسـ ًـنا  ،أو كــان ـ ً
مـرو أو شــيخوخة  ،أو كــان ال يســتطيع اإلمــالء لخــرس أو عقــهة لســان أو جهــل بلغــة الوثيقــة َ ،فلُيعنــب عنــل وليــل
الذى عينل الشرو أو الحاطم  ،أو اختاره هو فى إمالء الهين علـى الكاتـب بالعـهل التـام وأشـههوا علـى ذلـك الـهين
معـا عنـه اإلنكـار  ،حتـى إذا
معا لتؤديا الشهادة ً
شاههين من رجالكم  ،فإن لم يوجها فليشهه رجل وامرأتان تشههان ً
طلـب الشـهود  ،وال تسـأموا أن تكتبـوه
نسيت إحهاهما ذكرتها األخرى  ،وال يجوز االمتنـاو عـن أداء الشـهادة إذا مـا ُ
ـر مـادام مـؤجال ألن ذلـك أعـهل فـى شـريعة هللا وأقـوى فـى الهاللـة علـى صـحة الشـهادة  ،وأقـرب
صغير كان أو كبي ًا
ًا
إلــى درء الشــكوك بيــنكم  ،إال إذا كــان التعامــل علــى ســبيل التجــارة الحا ـرة  ،تتعــاملون بهــا بيــنكم  ،فــال مــانع مــن
ـرر

حسما للنزاو  ،وتفادوا أن يلحـق أى
ترك الكتابة إذ ال رورة إليها ويطلب منكم أن تشههوا على المبايعة
ً
بكاتب أو شاهه  ،فذلك خروج على طاعة هللا  ،وخـافوا هللا واستحضـروا هيبتـل فـى أوامـره ونواهيـل  ،فـإن ذلـك يلـزم
قلوبكم اإلنصاف والعهالة  ،وهللا يبين ما لكم وما عليكم  ،وهو بكل شىء  -من أعمالكم وغيرها  -عليم

()1

هنا يأخذه الهائن مـن المـهين
 - 283وإذا كنتم فى سفر فلم تجهوا من يكتب لكم الهين  ،فليكن مان الهين ر ً
وإذا أودو أحهكم عنه آخر وديعة تكون أمانة عنهه  ،وقه اعتمه على أمانتل  ،فليـؤد المـؤتمن األمانـة عنـه طلبهـا ،
وليتق عقوبة هللا لل إن خان األمانة أو غش فى الشهادة

وال تكتموا الشهادة عنـه طلبهـا  ،ومـن يكتمهـا فهـو آثـم

خبيث القلب  ،وهللا بما تعملون عليم  ،سيجزيكم عليل بحسب ما تستحقون
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 - 284واعلموا أن

ما فى السموا

وما فى األرو قه أحاط بل قهرة وعلما  ،وسواء أظهرتم ما فى أنفسـكم أو

أخفيتموه فإن هللا عليم خبير  ،سيحاسبكم عليل يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو تعالى علـى كـل

شىء قهير

 - 285إن ما أُنزل إلى الرسول  -محمه  -هو الحق من عنـه هللا  ،وقـه آمـن بـل وآمـن معـل المؤمنـون كـل مـنهم
يسوون بين رسل هللا فى اإليمان بهم وتعظيمهم قـائلين  :ال نفـرق بـين أحـه
آمن با ومالئكتل وكتبل ورسلل  ،وهم ا
مــن رس ــلل  ،وأطــهوا إيم ــانهم القلبــى بق ــولهم اللســانى متجه ــين إلــى هللا ف ــى خطــابهم  :ربن ــا ســمعنا تنزيل ــك المحك ــم

واستجبنا لما فيل  ،فامنحنا اللهم مغفرتك  ،وإليك
__________

 -وحهك  -المصير والمرجع

( )1من أدق المسائل القانونية فى جميع القوانين الحهيثة قواعه اإلثبا
القضاء يطلبل من خصيمل

وهى الطرق التى يثبت بها صاحب الحق حقل إذا ما لجأ إلى

يوجــب القـرآن علــى النــاس اإلنصــاف والعــهل ولــو أنصــف النــاس الســتراح القا ــى  ،ولكــن النفــوس البشـرية بمــا جبلــت عليــل مــن

مختلـف الطبـائع مـن طمـع إلـى حـب للمـال وإلـى شـره إلـى أثـرة إلـى نسـيان إلـى رغبـة فـى االنتقـام  ،كـل ذلـك

مختلفا فيها  ،فوجب أن تكون هناك قواعه لإلثبا
متنازًعا عليها
ً

تكون وسيلة فى تبين وجل الحق

جعـل الحقـوق بيــنهم

وال نزاو فى أن الكتابة عنه الخلف هى أقوى األدلة ألنل عنـه عـهم الخلـف قـه يعتـرف الغـريم بحـق خصـمل فـإذا قـال  :بعتـك أو

أجرتك أو داينتك وجب أن يثبت كل ذلك بالكتابة  ،ولـو فعـل كـل النـاس ذلـك لضـاقت شـقة الخلـف بيـنهم

ولكـن وقـه تقـهم العمـران

عقها كبير القيمة برسـالة
واشتبكت مصالح الناس عمهوا إلى وسائل السرعة فأصبحت التقاليه التجارية تسمح للتاجر فى لنهن أن يعقه ً
غما على أن ال يحتم الكتابة فى صفقتل التى قه تصل إلـى الماليـين فـإذا مـا اختلـف العاقـهان علـى
تليفونية أو السلكية فى نيويورك مر ً
الصفقة ولجأا إلى القضاء أباح لهما

 - 286إن هللا ال يكلــف عبــاده إال مــا يســتطيعون تأديتــل والقيــام بــل  ،ولــذلك كــان كــل مكلــف مجزًيــا بعملــل  :إن
شر فشر  ،فا رعوا إلى هللا  -أيها المؤمنون  -داعين  :ربنا ال تعاقبنا إن وقعنـا فـى النسـيان لمـا
خير فخير وإن ًا
ًا
طلفتنــا إيــاه  ،أو تعر ــنا ألســباب يقــع عنــهها الخطــأ  ،ربنــا وال تُشـ بعـهد علينــا فــى التش ـريع كمــا شــهد علــى اليهــود
بســبب تعنــتهم وظلمهــم  ،وال تكلفنــا مــا ال طاقــة لنــا بــل مــن التكــاليف  ،واعــف عنــا بكرمــك  ،واغفــر لنــا بفضــلك ،
وارحمنــا برحمتــك الواســعة إنــك موالنــا  ،فانص ـرنا يــا رب  -مــن أجــل إعــالء كلمتــك ونشــر دينــك  -علــى القــوم

الجاحهين

سورة آل عمــران
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يتحهث القرآن الكريم من خالل ما يذكره من قصص عـن سـنن هللا الكونيـة  ،وعـن العظـا

والعبـر المسـتفادة

ويبين فى أثناء القصة الكثير من العقائه واألحكام واألخالق وقـه ذكـر فـى السـورة السـابقة طرًفـا مـن سـيرة بنـى
 ،ب
إسرائيل صور فيل الكثير من انحرافهم  ،وفى هذه السـورة يـذكر جوانـب أخـرى مـن ـاللهم وانحـرافهم  ،ويرشـه
إلــى مــا ينبغــى أن يكــون عليــل المــؤمن فــى عقيهتــل وســلوكل  ،ويبــين حقيقــة الــهين الســماوى  ،ويشــير إلــى آداب

أحيانــا ويبــين مقــام الشــههاء يــوم القيامــة  ،والج ـزاء وعمومــل
المجادلــة  ،ويــذكر العــادا فــى االنتصــار والفشــل
ً
للذطر واألنثى  ،وطريق الفالح  ،وتبتهئ هذه السورة الكريمة بما ابتهأ بل السورة السابقة
 - 1الم  ،حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف

 - 2هللا واحه ال إلـل غيره  ،وكل ما فى العالم من تنسيق وإبهاو يشـهه بـذلك  ،وهـو الحـى الـذى

ال يمـو ،

القائم بأمر العالم يهبره ويصرفل

َ - 3نــزَل عليــك  -يــا محمــه  -الق ـرآن مشــتمال علــى الحــق فــى كــل مــا تضــمنل مــن أصــول الش ـرائع الســماوية فــى
الكتب السابقة  ،ولقه أنزل هللا من قبلل التوراة على موسى واإلنجيل على عيسى

ومبيًنـا الرشـه مـن الغـى
 - 4أنزلهما قبل القرآن لههاية الناس  ،فلما انحرفوا أنزل القرآن فارًقا بين الحق والباطـل  ،عب
 ،فهو الكتاب الصادق الهائم  ،وكل من تـرك مـا أنزلـل هللا فيـل وكفـر ب ياتـل فلـل عـذاب شـهيه  ،وهللا قـادر ال يغلبـل
شىء  ،منتقم ممن يستحق االنتقام

ـغير كـان
 - 5إن هللا عليم بكل شىء  ،فهو ال يخفى عليل شىء فى األرو وال فى السماء  ،ص ًا

ـر
أو كبي ًا

باطنا
ًا
،
ظاهر أو ً
 - 6وهـو الــذى يصــوركم وأنــتم أجنـة فــى األرحــام بصــور مختلفـة حســبما يريــه  ،ال إلــل إال هـو العزيــز فــى ملكــل ،
الحكيم فى صنعل

()1

 - 7وهو الذى أنزل عليك القرآن  ،وكان من حكمتل أن جعل منل آيا محكما محهدة المعنى عببينـة المقاصـه ،
هــى األصــل وإليهــا المرجــع  ،وأخــر متشــابها يــهق معناهــا علــى أذهــان كثيــر مــن النــاس  ،وتشــتبل علــى غيــر
الراسخين فى العلم  ،وقه نزلت هذه المتشابها

لتبعث العلماء على العلم والنظر ودقة الفكـر فـى االجتهـاد  ،وفـى

البحــث فــى الــهين  ،وشــأن ال ـزائغين عــن الحــق أن يتتبع ـوا مــا تشــابل مــن الق ـرآن رغبــة فــى إثــارة الفتنــة  ،ع
ويؤولوهــا
ب
حسب أهوائهم وهذه اآليا

ال يعلم تأويلها الحق إال هللا والذين تثبتـوا فـى العلـم وتمكنـوا منـل  ،وأول ـك المتمكنـون

منل يقولون  :إنا نوقن بأن ذلك من عنه هللا  ،ال نفرق فى اإليمان بالقرآن بين محكمل ومتشابهل  ،ومـا يعقـل ذلـك
إال أصحاب العقول السليمة التى ال تخضع للهوى والشهوة

 - 8وأول ك العلماء العاقلون يقولون  :ربنا ال تجعـل قلوبنـا تنحـرف عـن الحـق بعـه إذ أرشـهنا إليـل  ،وامنحنـا اللهـم
رحمة من عنهك بالتوفيق والتثبيت إنك أنت المانع المعطى

58

 - 9ربنا إنك جامع الناس ليوم ال شك فيل لتجازى كال على ما فعل  ،فقـه وعـه

بـذلك وأنـت

ال تخلـف

الميعاد

 - 10إن الكــافرين لــن تــهفع عــنهم فــى ذلــك اليــوم أم ـوالهم مهمــا عظمــت  ،وال أوالدهــم مهمــا كثــر  ،وســيكونون

حطبا للنار تشتعل بهم
ً
 - 11وشأن هؤالء شأن قوم فرعون والكافرين مـن قـبلهم  ،كـذبوا ب يـا

هللا مـع و ـوحها فنكـل هللا بهـم بسـبب مـا

ارتكبوه من الذنوب  ،وهللا شهيه العقاب

_________

( )1تشـير اآليــة الكريمــة إلــى وجــل مــن الوجــوه المعجـزة لقــهرة البـارئ المصـ بعـور وهــو تحــول البويضــة المخصــبة وهــى خليــة واحــهة
ـ يلة الحجــم إلــى إنســان ســوى بكــل مــا يحويــل جســمل مــن أجه ـزة وأعضــاء وأنســجة بماليــين الخاليــا وآيــا فــى البنيــان
والوظيفة وسوف تتوالى فى القرآن الكريم آيا

تفصل بعض أطوار النمو الجنينى ولكن الذى تنوه بل هذه اآلية الكريمة

على وجل الخصوص هو المشي ة اإللـهية المطلقة فى تصوير الجنـين  ،إذ أن هللا يـودو فـى البويضـة الهقيقـة الحجـم جميـع
المورثــا

الجينــا

التــى تحــهد جــن

المولــود ونصــيبل مــن الخصــائص الجســمانية بــل ومواهبــل العقليــة والنفســية والســما

الرئيسية فى تكوين الشخصية الوارثة وإن كانت تسير على قوانين ثابتة إال أن هذا التحهيه لكل فرد بذاتل من التقاء بويضة

بعينها وحيوان منوى بعينل من بين الماليين من أقرانل هو من دالئـل المشـي ة المطلقـة حتـى إنـل ال يتماثـل فـردان فـى العـالم

تماثال كامال  ،اللهم إال فى توائم البويضة الواحهة فتكاد تتطابق
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اشـا
 - 12قل يا أيهـا النبـى لهـؤالء الـذين كفـروا إنكـم فـى الـهنيا سـتهزمون وفـى اآلخـرة سـتعذبون  ،وتكـون جهـنم عفر ً
ع
الفراش
لكم وب
 - 13لقه كـان لكـم آيـة عببينـة وعبـرة ظـاهرة فـى  :طائفتـان مـن المحـاربين التقتـا يـوم بـهر  ،إحـهاهما مؤمنـة تحـارب
إلعالء كلمة هللا ونشر الحق  ،واألخرى كافرة تحارب فى سـبيل األهـواء والشـهوا  ،فكـان مـن تأييـه هللا للمـؤمنين
أن جعــل الكــافرين يــرونهم

ــعف عــهدهم الحقيقــى  ،وبــذلك وقــع الرعــب فــى قلــوب الكفــار فــانهزموا  ،وهللا يمــنح

نصره لمن يشاء وإن فى ذلك لعبرة ألصحاب البصائر الرشيهة التى ال تنحرف فى إدراطها عن الحق

 - 14إن البشــر جبلــوا علــى حــب الشــهوا

التــى تتمثــل فــى النســاء والبنــين والكث ـرة مــن الــذهب والفضــة  ،والخيــل

أيضـا فـى الـزرو الكثيـر لكـن ذلـك كلـل متـاو
الحسان المعلمة  ،واألنعـام التـى منهـا اإلبـل والبقـر والغـنم  ،وتتمثـل ً
الحيــاة الــهنيا الزائلــة الفانيــة  ،وهــو ال ُيعــه شــيًا إذا قــي بإحســان هللا إلــى عبــاده الــذين يجاهــهون فــى ســبيلل عنــه

أوبتهم إليل فى اآلخرة

 - 15قــل يــا أيهــا النبــى  :أأخبــركم بمــا هــو خيــر مــن ذلــك الــذى ُزبعيــن للنــاس فــى الــهنيا  ،إن للــذين اتق ـوا ثو ًابــا
ـمونا عن ــه ربه ــم  ،ه ــو جن ــا تج ــرى م ــن تح ــت ظ ــالل أش ــجارها األنه ــار  ،يتمتع ــون بالحي ــاة الطيب ــة فيه ــا ال
مض ـ ً
يســاورهم خــوف مــن زوال نعيمهــا إذ كتــب لهــم الخلــود فيهــا  ،وأزواج طــاهرة نقيــة مــن كــل

الهنيا  ،ور اء من هللا يشـعرون فـى ظلـل بنعـيم أطبـر  ،وهللا مطلـع علـى أحـوال عبـاده

مــا يشــين نســاء

ال يخفـى عليـل أمـر

أو سر من أمورهم وأسرارهم
 - 16ينال هذا الجزاء أول ك الذين مـا اإليمـان قلـوبهم وأعلنـوا ذلـك بألسـنتهم فقـالوا -
إننا آمنا استجابة لهعوتك فاعف عن ذنوبنا  ،واحفظنا من عذاب النار

17

–

ـارعين إلـى هللا  : -ربنـا

وهـم الـذين يتحملـون المشـقة فــى سـبيل الطاعـة وتجنـب المعصـية واحتمــال المكـروه  ،ويصـهقون فـى أقـوالهم

وأفعالهم ونياتهم  ،المهاومون على الطاعة فى خشوو و راعة  ،الباذلون مـا يسـتطيعون مـن مـال وجـاه وغيـره فـى
وجوه التأمل والتفكير فى عظمة الخالق

 - 18بين ذلك  -بما بث فى الكون من دالئل وآيـا ال ينكرهـا ذو عقـل  -وأنـل واحـه ال شـريك لـل  ،قـائم علـى
ش ون خلقل بالعهل  ،وأقر بـذلك مالئكتـل األطهـار َ ،و َعلع َم ُـل أهـل العلـم مـوقنين بـل  ،وأنـل  -جـل شـأنل  -المتفـرد
باأللوهية الذى ال يغلبل أحه على أمره  ،وشملت حكمتل كل شىء
 - 19إن الــهين الحــق المر ــى عنــه هللا هــو اإلســالم التوحيــه والخضــوو

فــى إخــالص  ،وقــه اختلــف كــل مــن

اليهــود والنصــارى فــى هــذا الــهين فحرفـوا وبــهلوا ولــم يكــن اخــتالفهم عــن شــبهة أو جهــل إذ جــاءهم العلــم  ،بــل كــان
للتحاسه والتطاول  ،ومن يجحه ب يا

هللا فلينتظر حساب هللا السريع

الحجــج  ،فــال تجــارهم فــى الجــهل  ،وقــل  :أخلصــت
 - 20فــإن جادلــك ه ـؤالء فــى هــذا الــهين بعــه أن أقمــت لهــم ُ
عبــادتى  -وحــهه  -أنــا ومــن اتبعنــى مــن المــؤمنين  ،وقــل لليهــود والنصــارى ومشــركى العــرب  :قــه بانــت لكــم

60

الهالئل فأسلموا  ،فإن أسلموا فقه عرفوا طريق الههى واتبعوه  ،وإن أعر وا فـال تبعـة عليـك فـى إع ار ـهم  ،فلـي
عليك إال أن تبلغهم رسالة هللا  ،وهللا مطلع على عباده

ال يخفى عليل شىء من أحوالهم وأعمالهم

ظلمـا بغيــر
 - 21إن الـذين يجحـهون آيـا هللا الكونيـة والمنزلــة  ،ويقتلـون مـن بعـثهم هللا لهــهايتهم مـن األنبيـاء ،
ً
حق  ،ويقتلون دعاة الناس إلى القسل والعهل يستحقون العذاب األليم فبشرهم بل
 - 22أول ـك المتصـفون بتلـك الصـفا

بطلـت أعمـالهم فـى الـهنيا واآلخـرة فـال يقبـل لهـم عمـل ومـا لهـم مـن ناصــر

ينصرهم من عذاب هللا

ظــا مــن الكتــاب والعلــم يــهعون إلــى كتــاب هللا وهــو الق ـرآن ليفصــل الحــق مــن
 - 23ألــم تعلــم حــال الــذين أُعط ـوا ح ً
الباطل فيما شجر بينهم من خالف فال يسارعون إلى إجابة الهاعى  ،بل يعرو عنـل فريـق مـنهم شـأنل اإلعـراو
عن دعوة الخير

 - 24إن أول ك المعر ـين مـن اليهـود َزيـن لهـم ذلـك اإلعـراو أنهـم ُيمانـون أنفسـهم باألمـانى الباطلـة  ،فيزعمـون
أياما معهودا ودفعهم إلى ذلك الغرور وتلك األمانى افتراءاتهم المستمرة فى دينهم
أن النار لن تمسهم إال ً
 - 25فكيف يكون حال هم وقت أن يجمعهم هللا فى اآلخرة التـى ال شـك فـى وجودهـا وال حسـابها فكـل نفـ

تعطـى

افيا  ،وهم مستحقون لما نالهم من جزاء
جزاءها و ً
مقر بجبروتل  :اللهم أنت  -وحهك  -مالك التصرف فـى األمـر كلـل
 - 26قل  -يا أيها النبى  -ارًعا إلى هللا ًا
 ،تمنح من تشاء من الحكم والسلطان  ،وتنزعل ممن تشـاء  ،وتهـب العـزة مـن تريـه مـن عبـادك بتوفيقـل إلـى األخـذ
بأســبابها  ،وتضــرب الــذل والهـوان علــى مــن تشــاء  ،فأنــت  -وحــهك  -تملــك الخيــر  ،ال يعجــزك شـىء عــن تنفيــذ
مرادك  ،وما تقتضيل حكمتك فى نظام خلقك

 - 27وأنــت بمــا أنشــأ وو ــعت مــن األســباب والســنن  ،تُــه عخل مــن الليــل فــى النهــار مــا يزيــه بــل النهــار طـوال ،
وتهخل من النهار فى الليل ما يزيه بل الليل طوال  ،وتخرج المتصف بمظاهر الحيـاة مـن فاقـهها  ،كمـا تخـرج فاقـه
الحياة من الحى المتمكن من أسباب الحياة  ،وتهب عطاءك الواسع من تشـاء كمـا تريـه علـى نظـام حكمتـك  ،فـال
رقيـب يحاســبك  ،ومـن كــان هــذا شـأنل ال يعجـزه أن يمـنح رســولل وأصــفياءه السـيادة والســلطان والغنـى واليســار كمــا
وعههم

()1

_________

( )1دورة الحيــاة والمــو هــى معج ـزة الكــون وســر الحيــاة نفســها  ،والســما

والنتــروجين واألمــالح غيــر العضـ وية فــى التربــة تتحــول بفضــل طاقــة الشــم

عضــوية هــى مــادة الحيــاة فــى النبــا
نفايا األحياء ونواتج أي ع
ضها وتنفسها

الرئيســية فــى هــذه الــهورة أن المــاء وثــانى أطســيه الكربــون
والنباتــا

الخضـراء وأن ـواو معينــة مــن البكتريــا إلــى م ـواد

والحيـوان أمــا فــى الشــق الثــانى مــن هــذه الــهورة فتعــود هــذه المـواد إلــى عــالم المــو فــى صــورة
=
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= ثم فى صورة أجسامها كلها عنـهما تمـو وتستسـلم لعوامـل التحلـل البكتيـرى والكيمـاوى التـى تحيلهـا إلـى مـواد غيـر عضـوية بسـيطة
مهيأة للـهخول فـى دورة جهيـهة مـن دو ار الحيـاة  ،وهكـذا فـى كـل لحظـة مـن الزمـان يخـرج الخـالق القـهير حيـاة مـن المـو وموتًـا مـن
مثال
الحياة وهذه الهورة المتكررة ال تتم إال فى وجود كائن أودعل هللا سر الحياة كبذرة النبا
واآلية الكريمة تُذكر أولى األلباب بالمعجزة األولى وهى خلق الحياة من مادة األرو الميتـة ثـم تكـرار الـهورة كمـا سـبق وهكـذا
جاء فى اآلية الكريمة إخراج الحى من الميت سابًقا إلخراج الميت من الحى وهذا هو اإلعجاز بعينل
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 - 28إذا كــان هللا  -ســبحانل وتعــالى  -هــو  -وحــهه  -مالــك الملــك  ،ويعــز ويــذل  ،وبيــهه وحــهه الخيــر والخلــق

والــرزق  ،فــال يصــح للمــؤمنين أن يجعلـوا لغيــر المــؤمنين واليــة علــيهم  ،متجــاوزين نصـرة المــؤمنين ل ألن فــى هــذا
لــل مــن واليــة هللا مالــك

ـذالنا للــهين وإيــذاء ألهلــل  ،وإ ــعا ًفا للواليــة اإلســالمية  ،ومــن يســلك هــذا المســلك فلــي
خـ ً
الملــك ش ـىء  ،وال ير ــى مــؤمن ب ـواليتهم إال أن يكــون مضــط ار لــذلك  ،فيتقــى أذاهــم بإظهــار ال ـوالء لهــم وعلــى
دائمــا وهــى واليــة هللا  ،وليحــذروا أن يخرج ـوا إلــى غيــر واليتــل  ،فيتــولى
المــؤمنين أن يكون ـوا فــى الواليــة اإلســالمية ً
العزة وإليل  -وحهه  -المصـير فـال مفـر مـن سـلطانل فـى الـهنيا وال فـى
عقابهم بنفسل بكتابة الذلة عليهم بعه

اآلخرة

 - 29قل  -يا أيها النبى -إن تخفوا ما فى صهوركم أو تظهروه فى أعمـالكم وأقـوالكم فـإن هللا
جميع ما فى السموا

يعلمـل  ،ويعلـم

وما فى األرو ما ظهر منل وما استتر ،وقهرتل نافذة فى جميع خلقل

ـر ،
ـاهها حا ًا
 - 30فليحذر الذين يخالفون أمره يوم تجه كل نف عملها مـن الخيـر مهمـا قـل مش ً
باحا لل وخوًفـا مـن الوقـوو فـى مغبتـل  ،ويحـذركم
بعيها عنها ُبع ًها
من سوء تتمنى أن يكون ً
شاسعا حتى ال تراه استق ً
ً
ومـا اقترَفتـل

هللا عقابل إذا خرجتم من واليتل التى هى رأفة ورحمة بالعباد

 - 31قل  :إن كنتم صادقين فى دعواطم أنكم تحبون هللا وتريهون أن يحـبكم هللا فـاتبعونى فيمـا آمـركم بـل وأنهـاطم
عنل  ،ألننى مبلُ عن هللا  ،فإن ذلـك يحـبكم هللا بـل  ،ويثيـبكم هللا عليـل باإلحسـان إلـيكم والتجـاوز عـن خطايـاطم ،
وهللا كثير الغفران والرحمة لعباده

 - 32قل  :أطيعوا هللا ورسولل  ،فإن أعر وا عنك فهم كافرون با ورسولل  ،وهللا ال يحب الكافرين

محمها لتبليُ رسالتل  ،وجعل اتباعـل وسـيلة لحـب هللا ومغفرتـل ورحمتـل  ،كـذلك اصـطفى
 - 33كما اصطفى هللا
ً

نوحا بالرسالة  ،واصـطفى إبـراهيم وآلـل إسـماعيل وإسـحاق واألنبيـاء مـن
آدم وجعلل من صفوة العالمين  ،واصطفى ً
أوالدهمــا  ،ومــنهم موســى  -علــيهم الســالم  ، -واختــار آل عم ـران واختــار مــنهم عيســى وأمــل  ،فعيســى جعلــل هللا
رسوال لبنى إسرائيل  ،ومريم جعلها أما لعيسى من غير أب

 - 34اختارهم ذرية طاهرة  ،فهم يتوارثون الطهر والفضيلة والخير وهللا سـميع ألقـوال عبـاده علـيم بأفعـالهم ومـا
كنل صهورهم
تُ ب

خالصــا لعبــادة هللا وخهمــة
 - 35واذكــر  -أيهــا النبــى  -حــال امـرأة عمـران إذ نــذر وقــت حملهــا تقــهيم مــا تحملــل
ً
خالصا لخهمة بيتك فاقبل منى ذلك  ،إنك السميع لكل قـول  ،العلـيم
بيتل  ،قائلة يا رب  :إنى نذر ما فى بطنى
ً
بكل حال

 ،وأن مولودهـا

 - 36فلما و عت حملها قالت  -معتـذرة تنـاجى ربهـا  : -إنـى َوَلـه أُنثـى وهللا علـيم بمـا ولـه
وهــو أنثــى خيــر مــن مطلوبهــا وهــو الــذكر وقالــت  :إنــى ســميتها مـريم و عبإنــى أســألك أن ع
تحصــنها هــى وذريتهــا مــن
ب
غواية الشيطان الرجيم
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ـذر ألمهــا  ،وأجــاب دعاءهــا  ،فأنبتهــا نباتًــا حسـ ًـنا  ،ورباهــا فــى خي ـره ورزقــل وعنايتــل تربيــة
 - 37فتقبــل هللا مـريم نـ ًا
كثير  ،كلما دخـل عليهـا زكريـا فـى معبـهها وجـه
حسنة مقومة لجسهها  ،وشأنل أن يرزق من يشاء من عباده رزًقا ًا
متعجبـا  : -يـا مـريم مـن أيـن لـك هـذا الـرزق قالـت  :هـو مـن فضـل
عنهها رزًقا غير معهود فـى وقتـل قـال -
ً
هللا  ،وجعل زكريا  -عليل السالم  -كافال لها وكان رزقها بغير عهد وال إحصاء

 - 38لمــا رأى زكريــا  -عليــل الســالم  -مــا رآه مــن نعمــة هللا علــى مـريم  ،اتجــل إلــى هللا

من فضـلل وكرمـل وبقهرتـل ول ًـها  ،فهـو يسـمع دعـاء الضـارعين  ،وهـو القـهير علـى اإلجابـة
العادية من شيخوخة أو عقم دون تحقيقها

ــارًعا

أن يهبــل

وإن وقفـت األسـباب

تجهــا إلــى ربــل  ،بــأن هللا يبشــرك بولــه اســمل
 - 39فاســتجاب هللا دعــاءه  ،فنادتــل المالئكــة وهــو قــائم فــى معبــهه م ً
السـنة العامـة فـى التوالـه ،
يحيى  ،يـؤمن بعيسـى  -عليـل السـالم  -الـذى سـيوجه بكلمـة مـن هللا فيكـون علـى غيـر ُ
ويجعلـ ــل ( أى يحيـ ــى ) يسـ ــود قومـ ــل بـ ــالعلم والصـ ــالة  ،يعـ ــزف عـ ــن الشـ ــهوا

واأله ـ ـواء  ،ويجعلـ ــل مـ ــن األنبيـ ــاء

والصالحين

 - 40ولما سـيقت إليـل هـذه البشـرى  ،اتجـل إلـى ربـل متشـوًقا إلـى معرفـة الكيفيـة التـى يكـون بهـا هـذا الغـالم  ،مـع
ـر أوجــه لــل ســببل  ،أو خلقــل
عــهم تـوافر األســباب العاديــة لكبــر ســنل وعقــم زوجــل  ،ورد هللا عليــل بأنــل متــى شــاء أمـ ًا
بغير األسباب المعروفة فهو يفعل ما يشاء

 - 41فــهعا زكريــا ربــل أن يجعــل لــل عالمــة لتحقــق هــذه البشــرى  ،فأجابــل هللا بــأن عالمتــك أن تعجــز عــن كــالم
الناس ثالثة أيام إال باإلشارة إليهم بما تريه  ،وثابر على ذكر ربك وتنزيهل فى المساء

والصباح

 - 42واذكر  -أيها النبى  -إذ قالت المالئكة  :يـا مـريم إن هللا اختـارك لتكـونى أم نبيـل  ،وطهـرك مـن كـل دنـ
 ،وخصك بأمومتك لعيسى بفضل على كل نساء العالمين

 - 43وهذا يا مريم يستوجب منك الشكر لربك  ،فـالزمى طاعتـل  ،وصـلى لـل  ،وشـاركى الـذين يعبهونـل ويصـلون
لل
 - 44ذلــك الــذى قصــل القـرآن عليــك يــا محمــه مــن األخبــار العظيمــة َعمــن اصــطفاهم هللا  ،هــو مــن الغيــب الــذى
أوحى هللا بل إليك وما كنت حا ًار معهم وهم يقترعون بالسهام ليعلم بالقرعة مـن يقـوم بشـ ون مـريم  ،ومـا كنـت
معهم وهم يختصمون فى نيل هذا الشرف العظيم

الســن َة العاديــة فــى
 - 45اذكــر  -أيهــا النبــى  -إذ بشــر المالئكــة م ـريم بمولــود خلقــل هللا بكلمــة منــل علــى غيــر ا
التوالــه  ،اســمل المســيح عيســى ابــن م ـريم  ،وقــه خلقــل هللا ذا مكانــة فــى الــهنيا بــالنبوة والب ـراءة مــن العيــوب  ،وفــى
اآلخرة بعلو درجتل مع الصفوة المقربين إلى هللا من النبيين أولى العزم

حكيما  ،كمـا يكلمهـم وهـو رجـل
مفهوما
كالما
ً
ً
 - 46وميزه هللا بخصائص  ،فكان يكلم الناس وهو طفل فى مههه ً
سوى  ،من غير تفاو بين حالتى الطفولة والكهولة وكان ممن منحهم هللا الصالح
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 - 47قالت مريم  -متعجبة من وجود الوله على غير نظام التواله  : -من أين يكون لى ولـه ولـم يمسسـنى رجـل
فــذكر هللا تعــالى لهــا أنــل يخلــق مــا يشــاء بقهرتــل غيــر مقيــه باألســباب العاديــة  ،فإنــل إذا أراد شــيًا أوجــهه بتــأثير

قهرتل فى مراده من غير افتقار إلى موجب آخر
 - 48وهللا ُيعبلعـم هــذا الوليـه الكتابــة  ،والعلـم الصــحيح النـافع  ،والتــوراة ( كتـاب موســى ) واإلنجيـل الــذى أوحــاه هللا
إليل
 - 49ويبعثـل رسـوال إلــى بنـى إسـرائيل  ،مســتهال علـى صــهق رســالتل بمعجـ از مــن هللا  ،هــى أن يصـور لكــم مــن

ـائر بــإرادة هللا  ،ويشــفى بتقــهير هللا مــن
الطــين صــورة مثــل صــورة الطيــر  ،يــنف فيهــا فتحــل فيهــا الحيــاة وتتحــرك طـ ًا
ُوعلـ َـه أعمــى فيبصــر  ،ومــن بــل بــرص فيــزول برصــل  ،ويعيــه الحيــاة إلــى مــن فقــهها كــل ذلــك بــإذن هللا وإرادتــل ،
ويخبرهم بما يهخرون فى بيوتهم من مأطول وغيره  ،ويقول لهم  :إن هذه اآليا التى أظهرها هللا علـى يـهى حجـة

على أن رسالتى حق إن كنتم ممن يذعنون لل ويصهقون بل

 - 50وأُرسـلت إلــيكم مصــه ًقا لشـريعة التــوراة التــى نزلــت علـى موســى وألبــيح لكــم بــأمر هللا بعــض
عليكم من قبل  ،وقه ج تكم ب ية من هللا على صهق رسالتى فاتقوا هللا وأطيعون

مــا ُحـ بعـرم

 – 51إن هللا الذى أدعوكم إليل هـو وحـهه ربـى وربكـم فاعبـهوه وأخلصـوا العبـادة لـل  ،فـإن هـذا هـو الطريـق الـذى ال
عوج فيل
 - 52ولما جاء عيسى  -عليل السـالم  -دعـا قومـل إلـى الصـراط المسـتقيم  ،فـأبى أطثـرهم  ،فلمـا عل َـم مـنهم ذلـك
مناديا  :من يناصرنى فى هذا الحق الذى أدعو إليل فأجابل خاصة المؤمنين با وبـل  :نحـن نؤيـهك
اتجل إليهم
ً
وننصرك ألنك داو إلى هللا  ،واشهه بأنا مخلصون

منقادون ألمره

 - 53ونحــن نقــول  :يــا ربنــا  ،صــهقنا بكتابــك الــذى أنزلتــل علــى نبيــك  ،وامتثلنــا أمــر رســولك عيســى

السالم  -فاطتبنا من الشاههين لرسولك بالتبليُ  ،وعلى بنى إسرائيل بالكفر والجحود

 -عليــل

خفيـا يحـاربون بـل دعـوة عيسـى  ،فأبطـل هللا كيـههم فلـم ينجحـوا فيمـا أرادوا ،
 - 54أما الجاحهون فقه َدبروا ت ًا
ـهبير ً
وهللا أحكم المهبرين وأقواهم
 - 55واذكــر  -أيهــا النبــى  -إذ قــال هللا يــا عيســى إنــى مسـ ت
ـتوف أجلــك  ،وال بع
أمكــن أحـ ًـها مــن قتلــك  ،وإنــى رافعــك
إلى محل كرامتى  ،ومنجيك من أعـهائك الـذين قصـهوا قتلـك  ،وجاعـل المتبعـين لـك  ،الـذين لـم ينحرفـوا عـن دينـك
ظاهرين بالقوة والسلطان على الذين لم يهتهوا بههيك إلى يوم القيامـة  ،ثـم إلـى مصـيركم فـى اآلخـرة فأقضـى بيـنكم
فى الذى تنازعتم فيل من أمر الهين

 - 56فأما الجاحهون  ،فأذيقهم عذاب الخزى والنكال بتسليل األمم عليهم فى الهنيا  ،ولعذاب اآلخرة أشـه وأخـزى
ولي

لهم من ينقذهم من عذاب هللا

افيــا وهللا ال يمــنح
 - 57وأمــا المهتـهون بهــهى هللا  ،العــاملون علــى ســنن الخيــر  ،فيعطــيهم هللا جـزاء أعمــالهم و ً
قهر
ثوابل المتجاوزين لحهود هللا الطاغين على دعوتل وإحسانل  ،وال يرفع لهم ًا
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 - 58ذلــك الــذى قصصــناه عليــك مــن الحجــج الهالــة علــى صــهق رســالتك  ،هــو مــن القـرآن الكـريم المشــتمل علــى
العلم النافع

ل قوم فى أمر عيسى  ،فزعموا أنل ابن هللا ألنل وله من غيـر أب  ،فقـال هللا لهـم  :إن شـأن عيسـى فـى

- 59

ـويا
خلقل من غير أب كشأن آدم فى خلقل من تـراب مـن غيـر أب وال أم  ،فقـه صـوره وأراد أن يكـون فكـان بش ًا
ـر س ً

 - 60هذا البيان فى خلق عيسى هو الصهق الذى بين الواقع بإخبـار رب الوجـود فـهم علـى يقينـك  ،وال تكـن مـن

الشاطين

 - 61فمن جادلك  -يا أيها النبى -فى شأن عيسى من بعه ما جاءك من خبر هللا الذى ال شبهة فيل  ،فقـل لهـم
 :قوال يظهر علمك اليقينى وباطلهم الزائف  ،تعالوا يهو كـل منـا ومـنكم أبنـاءه ونسـاءه ونفسـل  ،ثـم نضـرو إلـى هللا
أن يجعل غضبل ونقمتل على من كذب فى أمر عيسى من كونل خلق من غير أب وأنـل رسـول هللا ولـي

 - 62وذلــك هــو الحــق الــذى ال مريــة فيــل  ،فلــي

ابـن هللا

فــى الوجــود إلــل إال هللا الــذى خلــق كــل شـىء وأنــل لهــو المنفــرد

بالعزة فى ملكل والحكمة فى خلقل
 - 63فإن أعر وا عن الحق بعه ما تبين لهم  ،ولم يرجعوا عن

اللتهم فهم المفسهون  ،وهللا عليم بهم

 - 64قل  -يا أيها النبـى  -يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة عادلـة بيننـا وبيـنكم ونـذكرها علـى السـواء  ،وهـى أن
بعضا وينقاد لل فى تحليل شـىء أو تحريمـل ،
نخص هللا بالعبادة وال نجعل غيره شر ً
يكا لل فيها  ،وال يطيع بعضنا ً
تاركا حكم هللا فيما أحل وحرم  ،فإن أعر وا عن هـذه الـهعوة الحقـة فقولـوا لهـم  :اشـههوا بأنـا منقـادون ألحكـام هللا
ً

 ،مخلصون لل الهين ال نهعو سواه

 - 65يــا أهــل الكتــاب لمــاذا تتنــازعون وتجــادلون فــى ديــن إب ـراهيم  :كــل مــنكم يــهعى أنــل علــى دينــل فــى حــين أن
إبراهيم سابق فى الوجود على التوراة واإلنجيـل بشـريعة خاصـة  ،ومـا أنزلـت التـوراة واإلنجيـل إال مـن بعـهه  ،فكيـف

يكون على شريعة واحهة منهما
66

–

أليست لكم عقول تهركون بها بطالن هذا الكالم الذى يناقض الواقع

ها أنتم يا هؤالء جادلتم فى أمر عيسى وموسى الذى لكم بهما معرفة

انيا ولي
طون إبراهيم
يهوديا أو نصر ً
ً
بذلك

لكم بذلك علم

–

كما تزعمون

وهللا يعلم حقيقة ما تنازعتم

–

فكيف تجـادلون فـى

فيل  ،وأنـتم ال علـم لكـم

 - 67إن إبـراهيم  -عليــل الســالم  -مــا كــان علــى ديــن اليهــود وال علــى ديــن النصــارى  ،ولكــن كــان منصــرًفا عــن
ـادا
األديـان الباطلـة إلـى الـهين الحــق  ،منق ً

العبادة

مخلصـا فـى طاعتــل ومـا كـان مـن الــذين يشـركون مـع هللا غيـره فــى
،
ً
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 - 68إن أحق الناس باالنتساب إلى إبراهيم ودينل هم الذين أجابوا دعوتل واهتهوا بههيل فى زمنل  ،وكذا محمه
 صلى هللا عليل وسلم  -ومن آمن معل  ،فإنهم أهل التوحيه الخالص وهو دين إبراهيم  ،وهللا يحب المؤمنينوينصرهم ألنهم أولياؤه  ،ويجازيهم بالحسنى وزيادة

 - 69إن فريًقا من أهل الكتاب يتمنون إ ـالل المـؤمنين وفتـنهم عـن ديـنهم  ،بإلقـاء الشـبل التـى تـوهن االعتقـاد ،
 وحــههم  -والوهــم فــى عملهــم هــذا ال يضـاـلون إال أنفســهم بإصـرارهم علــى الضــالل الــذى يحيــق بهــم

يعلمون أن عاقبة سعيهم هذا الحقة بهم وال تضر المؤمنين
 - 70يا أهل الكتاب لم تك بذبون ب يا

تعلمون أنها حق
71

–

هللا المنزلة الهالة على صهق نبـوة  -محمـه صـلى هللا عليـل وسـلم  -وأنـتم

يــا أهــل الكتــاب لــم تخلطــون الحــق الــذى جــاء بــل األنبيــاء ونزلــت بــل الكتــب بمــا ج ــتم مــن الشــبعا

واهيــة ،

يحا وا ـ ًـحا بعيـ ًـها عــن التخلــيل  ،وأنــتم تعرفــون أن عقــاب هللا علــى مثــل
وتــأويال باطلــة  ،وال تــذيعون الحــق ص ـر ً
هذا الفعل عظيم

 - 72وإن أهــل الكتــاب  -فــى ســبيل إ ــالل المــؤمنين  -قــالوا إلخ ـوانهم  :آمن ـوا بــالقرآن الــذى نــزل علــى محمــه

واتبعــل فيــل المؤمن ــون أول النهــار  ،واطف ــروا فــى آخـ ـره لعلكــم تس ــتطيعون بهــذا فتن ــتهم ببــث الري ــب والشــك ف ــيهم ،

فيرجعون عن دينهم

أو يحـتج

أيضا  :ال تذعنوا إال لمن تبع دينكم  ،خشـية أن يـهعى أحـه أنـل أوتـى مثـل مـا عنـهكم ،
 - 73وقالوا ً
عليكم بإذعانكم عنه ربكم  ،قل لهم  -أيها النبى  -إن الههى ينزل من عنه هللا  ،فهو الذى يفـيض بـل ويختـار لـل
مــن يشــاء  ،وقــل لهــم  -أيهــا النبــى  -إن الفضــل مــن عنــه هللا يعطيــل مــن يريــه مــن عبــاده  ،وهــو واســع الفضــل ،

عليم بمن يستحقل ومن ينزلل عليل

 - 74فهــو يمــنح مــن يشــاء النبــوة والرســالة  ،ومــن خصــل بــذلك فإنمــا هــو محــض فضــلل  ،وهللا صــاحب الفضــل
العظيم  ،ال ينازعل فيل غيره  ،وال يحجر عليل فى عطائل
 - 75هــذا ســلوك أهــل الكتــاب فــى االعتقــاد  ،أمــا ســلوكهم فــى المــال فمــنهم مــن إن اســتأمنتل علــى قنطــار مــن
الــذهب أو الفضــة أداه إليــك ال يــنقص منــل شــيًا  ،ومــنهم مــن إن اســتأمنتل علــى دينــار واحــه ال يؤديــل إليــك إال إذا
الزمتل وأحرجتـل  ،وذلـك ألن هـذا الفريـق يـزعم بـأن غيـرهم أميـون  ،وأنهـم ال ترعـى لهـم حقـوق  ،ويـهعون أن ذلـك

حكم هللا ،وهم يعلمون أن ذلك كذب عليل سبحانل وتعالى

 - 76حًقــا لقــه افتــروا علــى هللا الكــذب  ،فــإن مــن أدى حــق غيـره ووفــاه فــى وقتــل كمــا عاهــهه عليــل وخــاف هللا فلــم
ينقص ولم يماطل فإنل يفوز بمحبة هللا ألنل اتقاه

()1

 - 77إن الذين يتركون عهه هللا الذى عاهـههم عليـل مـن أداء الحقـوق والقيـام بالتكليفـا
أقســموا بهــا علــى الوفــاء لــثمن قليــل مــن أع ـراو الــهنيا مهمــا عظــم فــى نظــرهم ه ـؤالء

 ،ويتركـون أيمـانهم التـى
ال نصــيب لهــم فــى
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ويعرو عنهم ربهم  ،وال ينظر إليهم يوم القيامـة نظـرة رحمـة  ،وال يغفـر لهـم آثـامهم  ،ولهـم عـذاب
متاو اآلخرة ُ ،
مؤلم مستمر اإليالم
مــن الكتــاب  ،محــاولين أن يكــون شــبيها

 - 78وإن مــن ه ـؤالء فريًقــا يميلــون ألســنتهم فينطقــون بمــا لــي
ويـهعون أن هـذا مـن عنـه هللا ومـا هـو مـن الـوحى فـى شـىء
ليحسبل السامع من الكتـاب ومـا هـو منـل فـى شـىء َ ،
لــل ،

وهم بهذا يكذبون على هللا  ،وهم فى أنفسهم يعلمون أنهم كاذبون

سائغا لبشر ينزل هللا عليل الكتاب  ،ويؤتيل العلم النافع والتحهث عن هللا أن يطلـب مـن
 - 79وما كان معقوال وال ً
الناس أن يعبهوه من دون هللا
ولكن المعقول والواقع أن يطلب منهم أن يكونوا خالصـين لـربهم الـذى خلقهـم بمقتضـى مـا َعلمهـم مـن علـم الكتـاب

وما يهرسونل منل

بابـا مـن دون هللا  ،وإن ذلـك كفـر لـي
 - 80وال يمكن أن يـأمركم بـأن تجعلـوا المالئكـة أو النبيـين أر ً
أن يأمركم بل بعه أن صرتم ُمسبعلمين وجوهكم

مـن المعقـول

 - 81واذكر لهم  -أيها النبى  -أن هللا أخذ العهه والميثاق علـى كـل نبـى أنـزل عليـل الكتـاب وآتـاه العلـم النـافع ،

أنل إذا جاءه رسول توافق دعوتل دعوتهم ليؤ عمُنن بل وينصرنل وأخذ اإلقرار مـن كـل نبـى بـذلك العهـه  ،وأقـروا بـل
وشــههوا علــى أنفســهم وشــهه هللا علــيهم  ،وبلغــوه ألممهــم أن ذلــك العهــه يوجــب علــيهم اإليمــان والنص ـرة إن أدركــوه
اتباعا لما التزم بل أنبياؤهم
وإن لم يهركوه  ،فحق على أممهم أن يؤمنوا بل وينصروه وفاء و ً

________

( )1توجـب اآليـة الوفـاء بالعهـه ،وفـى الوفـاء بالعهـه آيـا

أخـرى سـبقت منهـا ( )27مـن " سـورة البقـرة " ولقـه اتهـم اإلسـالم والمســلمون

بــأنهم ال يرعــون العهــه وال يعقــهون معاهــهة إال لحاجــة مؤقتــة وينبــذونها كلمــا حانــت لهــم الفرصــة وقــه مــر الــرد علــى هــذه الفريــة  ،ومــن
جوامـع كلـم اإلمــام علـى بـن أبــى طالـب مـا ورد فــى كتابـل لاشـتر النخعــى  -وإن عقـه

فحل عههك بالوفاء  ،وارو ذمتك باألمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنل لي

مع تفرق أهوائهم من تعظيم الوفاء بالعهود فال تغهرن بذمتك وتحنث

بعههك

بينـك وبــين عـهوك عقـهة أو ألبســتل منـك ذمــة

)

اجتماعا عليل
من فرائض هللا شىء الناس أشه
ً

وحهث أن أحه قواد المسلمين رد إلى معاههيل الجزية التـى اقتضـاها عمالـل مـنهم لمـا أحـ

طا من شروط العهه
ذلك شر ً

بعـهم قهرتـل علـى الـهفاو عـنهم وكـان
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 - 82فمــن أعــرو عــن اإليمــان بــالنبى بعــه هــذا الميثــاق المؤك ـه  ،فهــو الفاســق الخــارج عــن شــرو هللا  ،الكــافر
باألنبياء أولهم وآخرهم

دينــا غيــر ديــن محمــه وهــو ديــن األنبيــاء وهــو  -وحــهه  -ديــن هللا  -الــذى خضــع لــل كــل مــن فــى
 - 83أيطلبــون ً
طوعا باإلرادة واالختيار  ،أو كرًها بالخلق والتكوين  ،وإليل  -وحهه  -يرجع الخلق كلل
السموا واألرو ً

 - 84أطه هللا وحهة األلوهية والرسالة  ،فأمر نبيل ومن معل بأن يقولوا صهقنا بـا المعبـود وحـهه  ،ومرسـل رسـلل
وآمنــا بمــا أنــزل هللا علينــا مــن الق ـرآن والش ـريعة  ،ومــا نزلــل مــن كتــب وش ـرائع علــى إب ـراهيم وإســماعيل وإســحاق
ً ،
ويعقوب وأوالده األسباط االثنى عشر  ،وما أنزل هللا على موسى من التوراة وعيسى من اإلنجيل  ،وما أنـزل علـى

سائر النبيين ال فرق فى اإليمان بين أحه منهم ونحن بذلك قه أسلمنا وجهنا

دينــا وش ـريعة غيــر ديــن اإلســالم وش ـريعتل فلــن
 - 85فمــن يطلــب بعــه مبعــث محمــه  -صــلى هللا عليــل وســلم ً -
ير ى هللا منل ذلك  ،وهو عنه هللا فى دار جزائل من الذين خسروا أنفسهم فاستوجبوا العذاب األليم
قوم ــا ش ــههوا ب ــأن الرس ــول ح ــق  ،وج ــاءتهم األدل ــة عل ــى ذل ــك  ،ث ــم بع ــه ذل ــك كف ــروا ب ــل ،
 - 86إن هللا ال يواف ــق ً
ظلما منهم  ،وهللا ال يوفق الظالمين
وبمعجزاتل  ،فكان ذلك ً
جميعا من مالئكة وبشر
 - 87أول ك عقوبتهم عنه هللا استحقاق غضبل عليهم  ،ولعنتل  ،ولعنة صفوة الخلق
ً
 - 88ال تفارقهم اللعنة  ،وال يخفف عنهم العذاب  ،وال هم يمهلون

 - 89لكن الذين أقلعوا عن ذنوبهم  ،ودخلوا فى أهل الصالح وأزالوا ما أفسهوا  ،فإن هللا تعالى يغفر لهـم برحمتـل
ذنوبهم  ،ألن المغفرة والرحمة صفتان من صفا

ذاتل العلية

 - 90وإن قبول التوبـة والرحمـة بـالغفران شـرطهما االسـتمرار علـى اإليمـان  ،فالـذين يجحـهون الحـق بعـه اإلذعـان

وفسادا وإيذاء للمـؤمنين  ،لـن يقبـل هللا سـبحانل وتعـالى  -تـوبتهم ألنهـا ال
جحودا
والتصهيق  ،ويزدادون بهذه الردة
ً
ً
يمكن أن تكون صادقة خالصة  ،وقه صاروا بعملهم بعيهين عن الحق منصرفين عنل

 - 91وإن الـذين جحـهوا الحـق ولــم يـذعنوا لـل واسـتمروا عليــل حتـى وهـم جاحـهون  ،لــن يسـتطيع أحـههم أن يفتــهى

نفســل مــن عــذاب هللا  -ســبحانل وتعــالى  -شــيًا  ،ولــو كــان الــذى يقهمــل فهيــة لــل مــا يمــا األرو مــن الــذهب إن
استطاو  ،وعذابهم مؤلم شهيه اإليالم

 - 92لــن تنــالوا  -أيهــا المؤمنــون  -الخيــر الكامــل الــذى تطلبونــل وير ــاه هللا تعــالى  ،إال إذا بــذلتم ممــا تحبــون
نفيسا أو غيره  ،فإن هللا يعلمـل ألنـل العلـيم
وأنفقتموه فى ُسُبل هللا المتنوعة  ،وإن كان الذى تنفقونل قليال أو ًا
كثير ً ،
الذى ال يخفى عليل شىء فى األرو وال فى السماء

 - 93اعتــرو اليهــود علــى اســتباحة المســلمين بعــض األطعمــة كلحــوم اإلبــل وألبانهــا  ،وادع ـوا أن ذلــك حرمتــل

مباحـا لبنـى يعقـوب مـن قبـل نـزول
شريعة إبـراهيم فـرد هللا سـبحانل دعـواهم ببيـان أن تنـاول كـل المطعومـا كـان ً
أنفســهم وأمــر هللا نبيــل أن يطلــب
الت ـوراة  ،إال مــا حرمــل يعقــوب علــى نفســل لســبب يخــتص بــل فحرمــوه علــى
منهم أن يأتوا من التوراة بهليل يثبت أن شريعة إبراهيم تحرم ذلك إن كانوا صادقين  ،فعجزوا وأفحموا
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لحجــة فهــم المســتمرون علــى الظلــم
 - 94وإذ ثبــت عجــزهم  ،فمــن اختلــق مــنهم الكــذب علــى هللا مــن بعــه لــزوم ا ُ
المتصفون بل حًقا
 - 95وبعــه تعجيــزهم أمــر هللا النبــى أن يبـ بـين لهــم أنــل بعــه إفحــامهم ثبــت صــهق هللا فيمــا أخبــر  ،فــاتبعوا ش ـريعة
إبراهيم التى يهعوكم إليها وتكذبون عليها  ،فإنها الحق الذى ال شـك فيـل  ،ومـا كـان إبـراهيم مـن أهـل الشـرك بـا
 - 96وإن مـن اتبــاو ملــة إبـراهيم االتجــاه فــى الصـالة إلــى البيــت الــذى بنـاه والحــج إليــل  ،وقـه بــين هللا تعــالى ذلــك

متعبها للناس لهو الذى فى مكة  ،وهو كثير الخيـ ار والثمـ ار ،
فذكر  :أن أول بيت فى القهم والشرف جعلل هللا
ً
()1
وأودو هللا سبحانل وتعالى البركة فيل  ،وهو مكان ههاية الناس بالحج واالتجاه فى الصالة إليل

 - 97وفيل دالئل وا حا

علـى حرمتـل ومزيـه فضـلل  ،منهـا مكـان قيـام إبـراهيم للصـالة فيـل  ،ومـن دخلـل يكـون

آمنــا ال يتعــرو لــل بســوء  ،وحــج هــذا البيــت واجــب علــى المســتطيع مــن النــاس  ،ومــن أبــى وتمــرد علــى أمــر هللا
ً
وجحه دينل فالخسران عائه عليل  ،وأن هللا غنى عن الناس كلهم

 - 98أمــر هللا  -ســبحانل وتعــالى  -رســولل بتــوبي أهــل الكتــاب علــى اســتمرارهم علــى الكفــر والضــالل والتضــليل

فقال  :قل لهم  :يا أهل الكتاب ال وجل لكفركم  ،فاى سبب تكفرون بـهالئل هللا الهالـة علـى نبـوة محمـه وصـهقل ،

وهللا مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها
_________

( ) 1إن أول بيـت و ـع للنــاس للـذى ببكــة  ،والكعبـة أول بيـت و ــع للنـاس لعبــادة هللا الواحـه القهـار بينمــا بقيـة الشــعوب والقبائـل فــى
سائر أنحاء األرو كانوا يبنون البيو لعبادة األصنام والتماثيل فالمصريون كانوا يعبهون آلهة متعهدة تارة فى وقت واحه وتارة فـى
أوقــا

متعــهدة فمــن عبــادة الشــم

التماثيل

إلــى عبــادة الصــور إلــى عبــادة اآللهــة الثالثــة أوزوري ـ

وأوزي ـ

وابنهمــا حــوري

وأقــاموا لــذلك

صنما على نحـو أبـى الهـول  ،لـل رأس إنسـان وجسـم أسـه
وكان اآلشوريون يعبهون بعل مشموش أى إلـل الشم ويصنعون لل
ً
ـوها حتـى
ولل أجنحة وكان الكنعانيون يعبهون البعل وهـو علـى وصـف أبـى الهـول وال يـزال تمثـال الكنعـانيين موج ً
ـودا وأن كـان مش ً
اليوم ببعلبك
فيقولـون  :فـى مكـان

( بكـان )

ميمـا وبـالعك
وبكة هى عين مكـة ومـن المعلـوم أن بعـض القبائـل العربيـة تبـهل البـاء ً
وفى بكر ( مكر ) ويوجه فى بعض جها اإلقليم الجنوبى  -الصعيه  -من جمهورية مصر العربية أثر من ذلك حتى اليوم
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 - 99يا أهل الكتاب كيف تحاولون صرف َمن آمـن بـا ورسـولل وأذعـن للحـق عـن سـبيل هللا الحـق المسـتقيمة ،
وتحاولون أن تصوروها معوجة  ،وأنتم عالمون أنها حق  ،ولي هللا غافال عن أعمالكم وسيجازيكم عليها
 - 100وقه حذر هللا المؤمنين مما يثيره بعض أهل الكتاب من ُش َـب تل قـائال  :إن تطيعـوا بعـض أهـل الكتـاب فيمـا
يبثونل من ا
الشَب عل فى دينكم تعودوا إلى الضالل بعه الههاية  ،ويردوكم جاحهين بعه اإليمان
 - 101وتصوروا حالكم العجيبة وأنتم تضـلون وتكفـرون بعـه اإليمـان  ،والقـرآن يتلـى علـيكم  ،ورسـول هللا بيـنكم ،
يبـين لكــم ويــهفع الشــبل عــن ديــنكم  ،ومـن يلجــأ إلــى ربــل ويستمســك بهينــل فــنعم مـا فعــل  ،فقــه هــهاه ربــل إلــى طريــق

الفوز والفالح

 - 102وإن باب النار مفتـوح إذا لـم تتقـوا هللا  ،فيـا أيهـا الـذين آمنـوا خـافوا هللا الخـوف الواجـب بامتثـال المـأمو ار
واجتناب المنهيا

 ،ودوموا على اإلسالم حتى تلقوا هللا

 - 103وتمسكوا بهين هللا مجتمعين عليل  ،وال تفعلـوا مـا يـؤدى إلـى فـرقتكم  ،وتـذكروا نعمـة هللا علـيكم حـين كنـتم
فــى الجاهليــة متعــادين َ ،فــألف بــين قلــوبكم باإلســالم فص ـرتم متحــابين  ،وكنــتم  -بســبب كفــركم وتفــرقكم  -علــى
دائمـا طــرق الخيــر لتــهوموا
طـرف حفـرة مــن النــار فخلصــكم منهــا باإلســالم  ،بمثــل ذلــك البيــان البــهيع يبــين هللا لكــم ً
على الههى

 - 104وإن السبيل لالجتماو الكامل على الحق فى ظل كتاب هللا ورسولل أن تكونوا أمة يهعون إلى كـل مـا فيـل
صالح دينى أو دنيوى  ،ويأمرون بالطاعة  ،وينهون عن المعصية  ،وأول ك هم الفائزون ًا
فوز كامالً

 - 105وال تكون ـوا بإهمــالكم األمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر اللــذين يجمعــانكم علــى الخيــر والــهين الحــق ،

ـيعا  ،واختلف ـوا فــى ديــنهم مــن بعــه ماجــاءتهم
طأول ــك الــذين أهمل ـوا األمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر فتفرق ـوا شـ ً
الحجج الوا حة المبينة للحق  ،وأول ك المتفرقون المختلفون لهم عذاب عظيم
ُ
 - 106ذلــك العــذاب العظــيم فــى اليــوم الــذى تبــيض بالســرور فيــل وجــوه المــؤمنين  ،وتســود بالك بــة والحــزن وجــوه
توبيخــا  :أطف ـرتم بعــه أن فط ـرتم علــى اإليمــان واإلذعــان للحــق وجــاءتكم البينــا
الكــافرين  ،ويقــال لهــم
ً
فذوقوا العذاب بسبب كفركم
107

–

خالهون

عليــل ،

ـرور بمــا بشــروا بــل مــن الخيــر  ،ففــى الجنــة التــى رحمهــم هللا بهــا هــم فيهــا
وأمــا الــذين ابيضــت وجــوههم سـ ًا

 - 108وإن تلك اآليا

الواردة بجزاء المحسـن والمسـىء نتلوهـا عليـك مشـتملة علـى الحـق والعـهل  ،ومـا هللا يريـه

ظلما ألحه من الناس والجن
ً
 - 109و  -وحــهه  -مــا فــى الســموا
فيجازى كال بما يستحقل

وملكــا وتصــرًفا  ،وإليــل مصــير
ومــا فــى األرو خلًقــا ً

أمــورهم ،

71

وتنهــون عــن

 - 110أنــتم  -يــا أمــة محمــه  -أفضــل أمــة خلقهــا هللا لنفــع النــاس  ،مــا دمــتم تــأمرون بالطاعــا

ـر لهـم ممـا
ـحيحا صـاد ًقا  ،ولـو صـهق أهـل الكتـاب فـى إيمـانهم مـثلكم لكـان خي ًا
المعاصى  ،وتؤمنون با
ً
إيمانا ص ً
هم عليل  ،ولكن منهم المؤمنون وأطثرهم خارجون عن حهود اإليمان وواجباتل

 - 111لن يضركم هؤالء الفاسقون بضرر ينالونكم بـل  ،ويكـون لـل أثـر فـيكم  ،إال أذى ال يبقـى لـل أثـر مثـل مـا
يــؤذى أســماعكم مــن ألفــاظ الشــرك والكفــر وغيــر ذلــك  ،وإن ُيقــاتلوكم ينهزم ـوا فــارين مــن لقــائكم  ،ثــم ال تكــون لهــم
نصرة عليكم مادمتم متمسكين باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 - 112وأخبــر ســبحانل بأنــل ألــزمهم المهانــة فــى أى مكــان وجــهوا فيــل  ،إال بعقــه الذمــة الــذى هــو عهــه هللا وعهــه
المسلمين  ،وأنهم استوجبوا غضب هللا وألـزمهم االسـتكانة والخضـوو لغيـرهم  ،وذلـك بسـبب كفـرهم ب يـا

على نبوة محمه  ،وقتلهم بقتل األنبياء الذى ال يمكن أن يكون بحق  ،بل هو عصيان منهم واعتهاء

هللا الهالـة

 - 113إن أهـل الكتـاب ليسـوا متسـاوين  ،فــإن مـنهم جماعــة مسـتقيمة عادلـة يقــرءون كتـاب هللا فــى سـاعا
وهم يصلون
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–

الليــل

وال يعب ــهون إال هللا ويص ــهقون بوج ــوده ووحهانيت ــل وبالرس ــل ومجـ ـىء ي ــوم القيام ــة  ،وي ــأمرون بالطاع ــا

وينهون عن المعاصى  ،ويبادرون إلى فعل الخي ار

 ،وهؤالء عنه هللا من عهاد الصالحين

 - 115وما يفعلوا من خير فلن يحرموا ثوابل  ،وهللا محيل بأحوالهم ومجازيهم عليها
ـير
 - 116إن الذين كفروا لن تهفع عنهم أموالهم لو افتهوا بها أنفسهم  ،وال أوالدهـم لـو اسـتعانوا بهـم شـيًا ولـو يس ًا
من عذاب هللا فى اآلخرة وهؤالء هم المالزمون للنار  ،الباقون فيها
 - 117إن حــال مــا ينفقــل الكفــار فــى الــهنيا ومــا يرجعــون عليــل مــن ث ـواب فــى اآلخ ـرة  ،كحــال زرو قــوم ظلم ـوا
أنفســهم بــالكفر والمعاص ــى  ،أصــابتل ري ــح فيهــا ب ــرد شــهيه فأهلكت ــل عقوبــة له ــم ومــا ظلمه ــم هللا بضــياو أجــور

أعمالهم  ،ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما أوجب

ياعها  ،وهو جحود دالال

اإليمان والكفر با

 - 118يـا أيهـا الــذين آمنـوا  :ال تتخـذوا أصــفياء تسـتعينون بهـم مــن غيـر أهـل ديــنكم  ،تطلعـونهم علـى أسـراركم ،
ألنهــم ال يقصــرون فــى إفســاد أمــوركم إذ هــم يــودون أن يرهقــوكم ويضــروكم أشــه الضــرر وقــه ظهــر أمــا ار
البغضـاء لكــم مـن فلتــا

ألسـنتهم  ،ومــا تضـمره قلــوبهم أعظــم ممـا بــها  ،قـه أظهرنــا لكـم العالمــا

التـى يتميــز بهــا

الولى من العهو إن كنتم من أهل العقل واإلدراك الصحيح

 - 119ها أنتم أوالء  -أيها المؤمنون  -تحبـون هـؤالء الكفـار المنـافقين لق اربـة أو صـهاقة أو مـودة  ،وال يحبـونكم

ـهاعا لكــم  ،وإذا فــارقوكم
لتعصــبهم لــهينهم  ،وأنــتم تؤمنــون بجميــع كتــب هللا المنزلــة  ،وإذا لقــوكم أظهــروا اإليمــان خـ ً
ظــا وأســفاً قــل  -أيهــا النبــى  : -دوم ـوا علــى غــيظكم إلــى المــو  ،وإن هللا
عضـ ًـوا ألجلكــم أط ـراف األصــابع غي ً

عليم بما تخفيل الصهور  ،ويجازيكم عليل
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 - 120إن جــاءتكم نعمــة كنصــر وغنيمــة تح ـزنهم  ،وإن تصــبكم مســاءة كجــهب وهزيمــة ُي َسـ اـروا بإصــابتكم  ،وإن
تصبروا على أذاهم وتتقوا ما نهيتم عنل من مواالتهم ال يضركم مكرهم وعهاوتهم أى رر  ،ألنل تعالى عـالم بمـا

يعملونل من الكيه  ،فال يعجزه رده عنكم

قاصها إنزال المؤمنين فـى م ارطـز القتـال
ُحه
 - 121واذكر  -أيها النبى  -حين خرجت ًا
ً
مبكر من عنه أهلك إلى أ ُ
وهللا سميع ألقوالكم  ،عليم بنياتكم
 - 122حــين خطــر لطــائفتين مــن المــؤمنين وهــا بنــو مســلمة وبنــو حارثــة أن تفشــال وترجعــا  ،فعصــمهم هللا فثبت ـوا
ومضوا للقتال ألنل متولى أمرهما بالعصمة والتوفيق  ،فليأخذ المؤمنون من هذا عبرة  ،وليتوكلوا عليل لينصرهم

 - 123ذكــر هللا المــؤمنين بنعمــة النصــر فــى غــزوة بــهر

()1

حــين صــبروا  ،فأطــه لهــم أنــل نصــرهم فيهــا وهــم قليلــو

العهد والعهة  ،وطلب منهم طاعتل لشكر هذه النعمة

 - 124وكان النصر حين قال الرسول للمؤمنين  :ألن يكفيكم فى طمأنينة نفوسكم إعانة ربكم إيـاطم بثالثـة آالف
من المالئكة مرسلين من عنه هللا لتقويتكم

 - 125بلــى يكفــيكم ذلــك اإلمــهاد  ،وإن تصــبروا علــى القتــال  ،وتلتزمـوا التقــوى  ،ويــأتكم أعــهاؤكم علــى الفــور يــزد
ربكم المالئكة إلى خمسة آالف مرسلين من عنه هللا لتقويتكم
 - 126ومــا جعــل َّللا اإلمــهاد بالمالئكــة إال بشــارة لكــم بالنصــر  ،ولتســكن بــل قلــوبكم  ،لــي

النصــر

إال مــن

عنه َّللا الذى يضع األشياء فى موا عها  ،ويهير األمور لعبادة المؤمنين
________

( )1بهر على مسيرة نحو  120ميالً من الجنوب الغربى للمهينة وكان اللقاء فيها بين المسـلمين وقـريش فـى يـوم الثالثـاء الموافـق 17

من رمضان من السنة الثانية للهجرة (  13من مارس سنة  624من الميالد المسيحى ) وكان خروج النبى -صـلى هللا عليـل وسـلم -

فى أصحابل من المهينة لثمان خلون من شهر رمضان من السنة الثانيـة للهجـرة (  5مـن مـارس سـنة  624للمـيالد المسـيحى ) وكـان

عــهد المقــاتلين مــن المســلمين فــى هــذه الغــزوة ثالثمائــة رجــل أو يزيــهون قلــيال  ،وعــهد المشــركين ثالثــة أمثــالهم وقــه أنجــز هللا فــى هــذه
سببا فى أن صار كلمـة اإليمـان هـى العليـا
الغزوة وعهه وكان النصر ما ال تفعلل القوة المادية وكان النصر المبين فى هذه الغزوة ً
إذ كانت مقهمة النتصا ار بعهها وامته ظل اإلسالم إلى الجزيرة العربية كلها ثم لما وراءها بعهها
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 - 127وق ــه نص ــركم ليهل ــك طائف ــة م ــن ال ــذين كف ــروا بالقت ــل  ،أو ي ــذلهم ويغ ــيظهم بالهزيم ــل والع ــار والخ ــزى ،
فيرجعوا خائبين

 - 128لي

لك من التصرف فى أمر عبادى شىء  ،بل األمر َّلل  ،فإما أن يتوب علـيهم باإليمـان  ،أو يعـذبهم

بالقتل والخزى والعذاب يوم القيامة ألنهم ظالمون

وملكـا  ،وهـو القـادر علـى كـل شـىء  ،وفـى يـهه
 - 129إن َّلل  -وحهه  -ما فـى السـموا ومـا فـى األرو خلًقـا ً
طــل ش ـىء  ،يغفــر لمــن يريــه لــل المغف ـرة  ،ويعــذب مــن يريــه تعذيبــل  ،ومغفرتــل أقــرب  ،ورحمتــل أرجــى ألنــل كثيــر
المغفرة والرحمة

 - 130يا أيها الذين آمنوا ال تأخذوا فى الهي عن إال رءوس أموالكم  ،فال تزيـهوا عليهـا زيـادة تجـىء سـنة بعـه أخـرى
فتتضاعف وخافوا َّللا  ،فال تأطلوا أموال الناس بالباطل  ،فإنكم تفلحون وتفوزون باجتنابكم الربا قليلل وكثيره

()1

 - 131واحذروا النار التى هي ت للكافرين باجتناب ما يوجبها من استحالل الربا
 - 132وأطيعوا َّللا والرسول فى كل أمر ونهى لترحموا فى الهنيا واآلخرة

 - 133وبــادروا باألعمــال الصــالحة  ،لتنــالوا مغفـرة عظيمــة لــذنوبكم مــن َّللا مالــك أمــركم  ،وجنــة واســعة عر ــها
طعرو السموا

واألرو هي ت لمن يتقون َّللا وعذابل

 - 134الذين ينفقون أموالهم إر اء َّلل فى أحوال اليسر والعسـر  ،والقـهرة والضـعف  ،ويحسـبون أنفسـهم عـن أن

يؤدى غيظهم إلى إنزال عقوبة بمن أسـاء إلـيهم خاصـة  ،ويتجـاوزون عـن المسـىء  ،إنهـم بهـذا يعـهون محسـنين ،
وَّللا تعالى يثيب المحسنين وير ى عنهم
__________

( )1وصف الربا بأنل أ عاف مضاعفة وهذا يهعونا إلى الكالم من الناحية االقتصادية عن الربا فالربا نوعـان  -ربـا النسـي ة وهـو مـا

عينـا كثيـرة أو
حرم بالنص القرآنى  ،و ابطل كل قرو جر نفعا للمقرو فى مقابل النسي ة أى التـأخير سـواء كانـت المنفعـة نق ًـها أو ً
جائز فى حهود معينة  %6مثال
قليلة ال كما ذهبت إليل القوانين الو عية من جعل الربا ًا
أما ربا الفضل فهو بيع ربوى بمثلل أو زيادة كأردب قمح جيه بأردب وكيلتين باتفاق الطرفين ويكون فى المطعوما

التى تخـرج

منها الزكاة وفى النقهية  ،وتحريمل ثابت بالحهيث الشريف الـذى مـر ذكـره بحـهيث آخـر عـن ابـن عمـر ( ال تبيعـوا الـذهب بالـذهب إال

مثال بالمثل وال تبيعوا الورق إال مثال بمثل سواء بسواء إنى أخشى عليكم الرماء أى الربا ) وبعـض العلمـاء يـرى أن األول هـو المحـرم
مؤكها بنص القرآن ألنل هو الربح المركـب الـذى يؤكـل بـل الربـا أ ـعاًفا مضـاعفة  ،وأمـا ربـا الفضـل فضـرره قليـل ولـم يحـرم بالحـهيث
ً
لذاتل ألنل قـه يجـر إلـى ربـا النسـي ة وذلـك مـن بـاب سـه الـذرائع فهـو يبـاح عنـه الضـرورة والحاجـة  ،والربـا مـن الناحيـة االقتصـادية مـن

أخطر الوسائل على الثروة واإلنتاج ألنل وسيلة إلى كنز النقه واالستكثار منل دون عمل سوى االتجار بل مع أنل فى األصل لـم يوجـه
إال كواسطة تقوم بها المنتجا

والحاصال

حتى يمكن التبادل عليها وتقييمها بالنسبة لبعضـها الـبعض  ،وديانـة اليهـود نفسـها تحرمـل

بين اليهودى  ،واليهودى وأنما أحلوه مع اآلخرين لمصلحتهم ولإل رار باآلخرين والتحكم فى االقتصاد الهولى ب

ما يصنعون
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وثواب ــل  ،ورحمت ــل

ـغير  ،ت ــذكروا َّللا وجالل ــل  ،وعقاب ــل
ذنب ــا ص ـ ًا
 - 135وال ــذين إذا ارتكبـ ـوا كبيـ ـرة  ،أو تحملـ ـوا ً
ونقمتــل  ،فنــهموا  ،وطلبـوا مغفرتــل  ،حيــث إنــل ال يغفــر الــذنوب إال َّللا  ،ولــم يقيمـوا علــى قبــيح فعلهــم وهــم يعلمــون

قبحل

 - 136أول ك المتصفون بهذه الصفا

أجرهم مغفرة عظيمـة مـن ربهـم مالـك أمـرهم  ،وجنـا

أشجارها ال يبرحونها ونعم ذلك ثوابا للعاملين بأمر َّللا

تجـرى األنهـار بـين

 - 137قــه مضــت مــن قــبلكم  -أيهــا المؤمنــون  -ســنن َّللا فــى األمــم المكذبــة  ،بإمهــالهم  ،ثــم أخــذهم بــذنوبهم ،

فتأملوا كيف كان عاقبة أمر المكذبين
 - 138وهذا المذكور من صفا

المؤمنين وسنن هللا فى الما ين فيل بيان للنـاس وإرشـاد لهـم إلـى طريـق الخيـر

 ،وزجر عن طريق الشر

 - 139وال تضــعفوا عــن الجهــاد فــى ســبيل هللا بســبب مــا ينــالكم فيــل  ،وال تحزن ـوا علــى مــن يقتــل مــنكم  ،وأنــتم -

بتأييه هللا وإيمانكم  ،وقوة الحق الذى تهافعون عنل  -األعلون  ،ولكم الغلبة إن صهق إيمانكم ودمتم عليل

وال تحزنـوا

مسكم بأحه قتل أو جراح عميقة فى أجسـامكم  ،وأثـر فـى نفوسـكم فـال تهنـوا
 - 140إن يكن قه ب
 ،ألنــل قــه أصــاب خصــومكم مثلــل يــوم بــهر وإن أوقــا النصــر يصــرفها هللا بــين النــاس  ،فيكــون النصــر له ـؤالء

قومـا باالستشـهاد فـى سـبيلل ،
ًا
أحيانا وألول ك أخرى ،
ً
اختبار للمؤمنين  ،وليميز هللا الثابتين على اإليمان  ،وليكـرم ً
وهللا ال يحب المشركين الظالمين ولو ظفروا بنصر من غيرهــم
 - 141وينقــى هللا بهــذه الهزيمــة الوقتيــة جماعــة المــؤمنين  ،ويطهــرهم مــن مر ــى القلــوب و ــعفاء اإليمــان ،
ودعاة الهزيمة والتردد  ،ويستأصل بذلك الكفر وأهلل

 - 142ال تظنـ ـوا  -أيه ــا المؤمن ــون  -أنك ــم ت ــهخلون الجن ــة دون أن يتب ــين م ــنكم المجاه ــهون الص ــابرون ال ــذين
تطهرهم المحن والشهائه

 - 143لقــه كنــتم تطلبــون المــو فــى ســبيل هللا مــن قبــل أن تشــاههوه وتعرف ـوا هولــل  ،فقــه أريــتم المــو حــين قتــل

إخوانكم بين أيهيكم وأنتم تنظرون

هم بعض المسـلمين باالرتـهاد  ،فـأنكر هللا علـيهم ذلـك قـائال  :لـي
 - 144لما أشيع قتل محمه فى غزوة أُحه  ،ب
محمه إال رسول قه ما من قبلل المرسـلون أمثالـل  ،وسـيمو كمـا مـاتوا  ،وسيمضـى كمـا مضـوا  ،أفـإن مـا أو

قتل رجعتم على أعقابكم إلى الكفر  ،ومن يرجع إلى الكفر بعه اإليمـان فلـن يضـر هللا شـيًا مـن الضـرر  ،وإنمـا
يضر نفسل بتعريضها للعذاب  ،وسيثيب هللا الثابتين على اإلسالم الشاطرين لنعمل

 - 145ال يمكــن أن تمــو نف ـ

إال بــإذن هللا  ،وقــه كتــب هللا ذلــك فــى كتــاب مشــتمل علــى اآلجــال ومــن يــرد

متاو الهنيا يؤتل منها  ،ومن يرد جزاء اآلخرة يؤتل منها  ،وسيجزى هللا الذين شكروا نعمتل فأطاعوه فيما أمرهم بـل

من جهاد وغيره
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 - 146وكم من األنبياء قاتل مع كل منهم كثيرون من المؤمنين المخلصـين لـربهم  ،فمـا جبنـت قلـوبهم وال فتـر
عزائمهم  ،وال خضعوا ألعهائهم بسبب ما أصابهم فـى سـبيل هللا  ،ألنهـم فـى طاعتـل  ،وهللا يثيـب الصـابرين علـى

البالء

 - 147وما كان قولهم عنه شهائه الحرب إال أن قالوا  :ربنا تجـاوز عمـا يكـون منـا مـن صـغائر الـذنوب وكبائرهـا
 ،وثبتنا فى مواطن الحرب وانصرنا على أعهاء دينك الكافرين بك وبرسالة رسـلك

 - 148فأعطــاهم هللا النص ــر والتوفي ــق فــى ال ــهنيا  ،و ــمن لهــم الجـ ـزاء الحس ــن فــى اآلخـ ـرة  ،وهللا يثي ــب الــذين

يحسنون أعمالهم

 - 149يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الكفار أعهاءطم الذين أعلنوا الكفر أو أخفوه فيما يهعونكم إليل من قول أو
فعل يقلبوكم إلى الكفر فتخسروا الهنيا واآلخرة

 - 150وهللا هو ناصركم  ،وال تخشوهم ألن هللا أعظم الناصرين

 - 151وال يضــعفكم مــا أصــابكم يــوم أُحــه  ،فســنقذف الخــوف والفــزو فــى قلــوب أعــهائكم  ،إلشـراطهم بــا آلهــة لــم
مقاما
هذا المكان للظالمين ً

ينزل هللا بعبادتها ُحجة  ،ألنها ال تنفع وال تضر  ،ومستقرهم النار فى اآلخرة وب
 - 152وإن نصر هللا محقق واقع  ،ولقه صهقكم هللا الوعـه بالنصـر حـين قتلـتم كثيـرين مـنهم أول األمـر بإرادتـل ،
حتــى إذا

ــعف رأيكــم فــى القتــال  ،واختلفــتم فــى فهــم أمــر النبــى إيــاطم بالمقــام فــى م ارطــزكم  ،ف ـرأى بعضــكم تــرك

موقعــل حيــث ظهــر النصــر  ،ورأى الــبعض البقــاء حتــى النهايــة  ،وعصــى فريــق مــنكم أمــر الرســول فمضــى لطلــب

الغنيمة من بعه ما أراطم ما تحبون من النصر  ،وصرتم فريقين منكم من يريه متاو الهنيا  ،ومنكم مـن يريـه ثـواب
اآلخرة  ،لما كان ذلك مـنعكم نصـره ثـم ردكـم بالهزيمـة عـن أعـهائكم  ،ليمتحـنكم فيظهـر المخلـص مـن غيـره ولقـه

تجاوز عنكم لما نهمتم وهللا ذو الفضل عليكم بالعفو وقبول التوبة

 - 153اذكروا  -أيها المؤمنون  -حالكم وقت أن كنـتم تبعـهون فـى األرو هـاربين  ،وال تلتفتـون الحـه مـن شـهة
ـامر كالغمــة  ،ت ـوالى علــى نفوســكم لكــى ال
الهــرب  ،والرســول ينــاديكم مــن ورائكــم لترجع ـوا  ،فجــازاطم هللا حزًنــا غـ ًا
تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة  ،وهللا عليم بمقاصهكم وأعمالكم
نعاســا يغشــى فريــق الصــادقين فــى إيمــانهم
 - 154ثــم أســبُ هللا علــيكم مــن بعــه الغــم نعمــة أمــن  ،وكــان مظهرهــا ً
بــا الظنــون
وتفويضــهم  ،أمــا الطائفــة األخــرى فقــه كــان همهــم أنفســهم ال يعنــون إال بهــا  ،ولــذلك ظن ـوا
الباطلة كظن الجاهلية  ،يقولون مستنكرين  :هل كان لنا من أمر النصر الذى وعـهنا بـل شـىء قـل -أيهـا النبـى

 -:األمر كلل فى النصر والهزيمة

 ،يصرف األمر فى عباده إن اتخـذوا أسـباب النصـر  ،أو وقعـوا فـى أسـباب

ـر ال يبهونــل إذ يقولــون فــى أنفســهم  :لــو كــان لنــا اختيــار لــم
الهزيمــة وهــم إذ يقولــون ذلــك يخفــون فــى أنفســهم أمـ ًا
وفيكم من كتب عليهم القتل لخرجوا إلـى مصـارعهم فقتلـوا
نخرج فلم نغلب قل لهم  :لو كنتم فى منازلكم
وقه فعل هللا ما فعل فى أُحه لمصالح جمة  ،ليختبـر مـا فـى سـرائركم مـن اإلخـالص وليطهـر قلـوبكم  ،وهللا يعلـم

بليغا
علما ً
ما فى قلوبكم من الخفايا ً
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 - 155إن الذين انصرفوا منكم عن الثبا

فى أماطنهم  -يا معشر المسلمين  -يوم التقـى جمعكـم وجمـع الكفـار

للقتال بأُحه  ،إنما جرهم الشيطان إلى الزلل والخطأ بسبب مـا ارتكبـوا مـن مخالفـة الرسـول  ،ولقـه تجـاوز هللا عـنهم

ألنل كثير المغفرة واسع الحلم

 - 156يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا فى شأن إخـوانهم  -إذا أبعـهوا فـى األرو لطلـب العـيش
فماتوا أو كانوا غزاة فقتلـوا  : -لـو كـانوا مقيمـين عنـهنا مـا مـاتوا ومـا قتلـوا  ،فقـه جعـل هللا ذلـك القـول والظـن حسـرة

فى قلوبهم  ،وهللا هو الذى يحيى ويميت  ،وبيهه مقادير كل شىء  ،وهو مطلع على ما تعملون مـن خيـر أو شـر
 ،ومجازيكم عليل

 - 157ولـ ن قتلــتم فــى الجهــاد أو مــتم فــى أثنائــل  ،لمغفـرة مــن هللا لــذنوبكم ورحمــة منــل لكــم  ،خيــر ممــا تجمعونــل
من متاو الهنيا لو بقيتم

 - 158ولـ ـ ن م ــتم أو قتل ــتم ف ــى الجه ــاد فل ــن تض ــيع أعم ــالكم  ،ب ــل ستحش ــرون إل ــى هللا فيثي ــبكم عل ــى جه ــادكم
وإخالصكم

ع
ـت لهـم ولـم تغلـ فـى القـول بسـبب خطـ هم  ،ولـو كنـت جـافى المعاملـة
 - 159كان رحمة من هللا بك وبهـم أن لن َ
قاسى القلب  ،لتفرقوا من حولك  ،فتجاوز عن خط هم  ،واطلب المغفرة لهم  ،واستشرهم فـى األمـر متعرًفـا آراءهـم
مما لم ينزل عليك فيـل وحـى  ،فـإذا عقـه

يحب من يفوو أموره إليل

()1

عزمـك علـى أمـر بعـه المشـاورة فـامض فيـل متـوكالً علـى هللا  ،ألن هللا

 - 160إن يؤيــهكم هللا بنصـره  -كمــا حصــل يــوم بــهر  -فلــن يغلــبكم أحــه  ،وإن قــهر لكــم الخــذالن لعــهم اتخــاذكم

أس ــباب النص ــر  -كم ــا حص ــل ي ــوم أُح ــه  -ف ــال ناص ــر لك ــم سـ ـواه  ،وعل ــى هللا  -وح ــهه  -يج ــب

المؤمنون ويفو وا أمرهم إليل

أن يعتم ــه

 - 161ما صح لنبى أن يخون فـى المغـنم كمـا أشـاو المنـافقون الكـذابون  ،ألن الخيانـة تنـافى النبـوة  ،فـال تظنـوا
بــل ذلــك  ،ومــن يخــن يــأ

يــوم القيامــة بــإثم مــا خــان فيــل  ،ثــم تُعطــى كــل نف ـ

يظلمون بنقصان الثواب أو زيادة العقاب

افيــا  ،وهــم ال
ج ـزاء مــا عملــت و ً

 - 162لي

من سعى فى طلب ر ا هللا بالعمل والطاعة مثل الذى باء بغضب عظـيم مـن هللا بسـبب المعصـية

 - 163ل ــي

الفريق ــان سـ ـواء  ،ب ــل ه ــم متف ــاوتون عن ــه هللا تف ــاو ال ــهرجا

ومصير العاصى جهنم وب

فيجازيهم على قهرها

ذلك المصير

وهللا ع ــالم ب ــأحوالهم ودرج ــاتهم ،

________

( )1الشــورى أصــل أصــيل وركــن ركــين فــى اإلســالم  ،ولقــه قيــل مــا خــاب مــن اســتخار وال نــهم مــن استشــار  ،والقـرآن علــى نهجــل فــى
التشريع يشرو كبريا

األس

والقواعه ويهو التفاصيل للجماعة بحسب ظروف الزمـان والمكـان  ،فقـه يكـون النظـام النيـابى فـى الحكـم

ـالحا لــبالد معينــة كــانجلت ار وفرنســا بحيــث يكــون رجــال الحكومــة مس ـ ولين أمــام البرلمــان  ،ألنهــم نشــأوا علــى ذلــك ومرجــع
والشــورى صـ ً
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ئاسيا وفيل نـوو كبيـر مـن الشـورى مناس ًـبا لـبالد كالواليـا
األمر عنههم تاريخى يتفق مع الهي ة التى هم فيها وقه يكون نظام الحكم ر ً
المتحــهة لمــا تبغيــل مــن نهــوو سـريع وعــهم تعويــق التقــهم والرقــى بســقوط الــو از ار كمــا هــو حــادث فــى فرنســا البرلمانيــة حيــث لــم تكــن
الو ازرة قبل الحرب األخيرة لتبقى أطثر من ثالثة أشهر  ،وقه تكون الشورى على نظام وسل بين الرئاسى والبرلمان

ـودا خشـية
فكل دولة وكل جماعة لها أن تسن طريق الشورى وفق ظروفها أو تاريخها وبي تهـا والمهـم أن مبـهأ الشـورى يكـون موج ً
تسلل الفرد وتحكمل وطغيانل  ،ولذلك اطتفى القرآن بالنص على المبـهأ منـذ أربعـة عشـر قرًنـا سـابًقا بـذلك كـل المـهنيا العصـرية التـى
تتشهق بالحرية
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 - 164لقه تفضل هللا على المؤمنين األولين الذين صحبوا النبى  ،بـأن بعـث فـيهم رسـوال مـن أنفسـهم يتلـو علـيهم
آيا الكتاب  ،ويطهرهم من سوء العقيهة  ،ويعلمهم علم القرآن والسنة وقه كانوا من قبـل َبعثـل فـى جهالـة وحيـرة
و ياو

 - 165أجزعتم وتخاذلتم وقلتم مستغربين حين أصابتكم مصـيبة يـوم أُحـه قـه أصـبتم
لنـا هــذا القتــل والهزيمــة ونحــن مســلمون ورســول هللا فينــا

ـعفيها يـوم بـهر  :مـن أيـن

قــل  :الــذى أصــابكم مــن عنــه أنفســكم بســبب مخــالفتكم

الرسول وهللا قادر على كل شىء  ،وقه جازاطم بما عملتم

 - 166إن ال ــذى أص ــابكم  -أيه ــا المؤمن ــون  -ي ــوم التق ــى جمعك ــم وجم ــع المش ــركين بأُح ــه واق ــع بقض ــاء هللا ،
وليظهر للناس ما علمل من إيمان المؤمن حًقا

 - 167وليظهـر نفـاق الـذين نــافقوا  ،وهـم الـذين قيــل لهـم حـين انصـرفوا يــوم أُحـه عـن القتــال  :تعـالوا قـاتلوا ألجــل
دفاعــا عــن أنفســكم  ،قــالوا  :لــو نعلــم أنكــم ســتلقون قتــاالً لــذهبنا معكــم  ،وهــم حــين قــالوا هــذا
طاعــة هللا  ،أو قــاتلوا ً
القول  :أقرب للكفر منهم لإليمان  ،يقولون بأفواههم  :لي هناك حرب  ،مع أنهم يعتقهون فـى قلـوبهم أنهـا واقعـة
وهللا أعلم بما يضمرون من النفاق  ،ألنل يعلم نتيجة أسرارهم

 - 168وإنهــم هــم الــذين تخلفـوا عــن القتــال وقعــهوا عنــل  ،وقــالوا فــى شــأن إخـوانهم الــذين خرجـوا
أطاعونا وقعهوا كما قعـهنا لنجـوا مـن القتـل كمـا نجونـا قـل  :فـادفعوا عـن أنفسـكم المـو

وقتلـوا  :لــو

إن كنـتم صـادقين فـى

أن الحذر كان يمنعكم من القهر
ع
ـاة اسـتأثر هللا بعلمهـا  ،يرزقـون عنـه ربهـم رزًقـا
 - 169وال تظنن الذين ُقتلوا فى سبيل هللا أمواتًـا بـل هـم أحيـاء حي ً
حسنا يعلمل هو
ً
 - 170يتــألق الســرور بالبشــر مــن وجــوههم بمــا أعطــاهم هللا بســبب فضــلل مــن الم ازيــا  ،ويفرحــون بــإخوانهم الــذين
تركوهم فى الهنيا أحياء مقيمين على منهج اإليمـان والجهـاد  ،وبأنـل ال خـوف علـيهم مـن مكـروه  ،وال هـم يحزنـون

لفوا

محبوب

من هللا بل عليهم من نعمة الشهادة ونعيم الجنة وعظيم الكرامة  ،وبأنـل ال يضـيع
 - 171تتألق وجوه الشههاء بما ب
أجر المؤمنين
 - 172الذين بلبوا دعوة الرسول إلى است ناف الجهاد من بعه ما أصـابهم فغغـزوة أُحـه مـن الجـرح العميـق  ،وبـذلك
أحسنوا  ،واتقوا عصيان أمر هللا ورسولل  ،فاستحقوا األجر العظيم فى دار الجزاء والنعيم
ــعفوا ومــا

كثيفــا فخــافوهم  ،فمــا
جيشــا ً
 - 173الــذين خــوفهم النــاس بــأن قــالوا لهــم  :إن أعــهاءطم قــه جمعـوا لكــم ً
إيمانا با وثقة بنصره  ،وكان ربدهم  :هللا كافينا  ،وهـو المتـولى أمورنـا  ،وهـو عنع َـم مـن يف بـوو
وهنوا  ،بل ازدادوا ً
إليل األمر كلل
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 - 174ثم خرجوا للجهاد ولقاء الجيش الكثيف  ،ولكن المشركين جبنوا عن اللقاء  ،فعـاد المؤمنـون فـائزين بنعمـة
السالمة مع الرغبة فى الجهاد  ،وفوزهم بثوابل وفضل َّللا عليهم فى إلقاء الرعـب فـى قلـوب عـهوهم فلـم يـنلهم أذى
وابتغوا ر وان َّللا فصاروا أهالً لفضلل  ،وَّللا صاحب الفضل العظيم

إال أعو ًانـا

 - 175يبين َّللا سبحانل للمؤمنين أن أول ـك الـذين يخوفـونكم بأعـهائكم لتجبنـوا عـن لقـائهم ليسـوا

يخوف أتباعـل فـيجعلهم جبنـاء ولسـتم مـنهم فـال تحفلـوا بتخـويفهم وخـافوا َّللا  -وحـهه  -إن كنـتم
للشيطان الذى ً
صادقى اإليمان  ،قائمين بما يفر ل عليكم هذا اإليمان
ـر ويسـرعون باالنتقـال مـن سـي إلـى أسـوأ  ،فهـم لـن
 - 176ال تحزن  -أيها النبى -إذا رأيت الذين يزدادون كف ًا

ـيبا مـن ثـواب اآلخـرة  ،ولهـم فـوق
ينالوا َّللا بـأى ـرر  ،ألنـل القـاهر فـوق عبـاده  ،بـل يريـه َّللا أال يجعـل لهـم نص ً
حرمانهم هذا الثواب الكريم عذاب عظيم
 - 177إن هؤالء الذين استبهلوا الكفر باإليمان  ،فابتغوا الكفر وتركوا اإليمان  ،لـن يض اـروا َّللا شـي ا  ،ولهـم فـى

اآلخرة عذاب مؤلم شهيه اإليالم

 - 178ال يحســبن ه ـؤالء الكــافرون أن إمهالنــا لهــم  -حــين ُنمـ َـه ُى فــى أعمــارهم  ،ونهي ـ لهــم أســباب النعــيم فــى
حي ــاتهم ال ــهنيا  -خي ــر له ــم  ،ف ــإن إطال ــة العم ــر وس ــعة ال ــرزق يفض ــيان به ــم إل ــى االس ــتمرار ف ــى اطتس ــاب اإلث ــم
واستحقاق ما أعه َّللا لهم من عذاب مهين
 - 179ما كان َّللا ليترككم  -يا معشر المؤمنين  -على ما أنـتم عليـل مـن اخـتالط المـؤمن

بالمنـافق  ،حتـى

يميــز بيــنكم بالمحنــة والتكليــف لتــروا المنــافق الخبيــث والمــؤمن الطيــب  ،ولــم تجــر ســنة َّللا بــإطالو أحــه مــن خلقــل

علـى شـىء مــن غيبـل ولكــن َّللا يصـطفى مـن يشــاء بإطالعـل علــى مـا يشـاء مــن غيبـل  ،وإن تؤمنـوا وتتقـوا ربكــم
بالتزام طاعتل يهخلكم الجنة جزاء  ،ونعم الجزاء إذ هى جزاء عظيم

 - 180ال يظن الذين يبخلون بما أنعم هللا عليهم مـن المـال تفضـالً منـل  ،وال يبذلونـل فـى الواجبـا

وسـبل الخيـر

أن البخل خير لهم  ،بل إنل شـر سـي العاقبـة علـيهم  ،سـيجزون عليـل شـر الجـزاء يـوم القيامـة  ،وسـيكون العـذاب
مالزما لهم مالزمة الطوق للعنق وإن كل ما فى الوجود يؤول
ً
ن
يعلم كل ما تعملو  ،وسيجازيكم عليل
 - 181ومع أن هللا لل ملك السموا

سبحانل وتعالى وهـو المالـك لـل  ،وهـو سـبحانل

واألرو وميراثهما  ،فقه قال بعض اليهود متهكمين إن هللا فقير يطلـب منـا

أن نقر ل باإلنفاق  ،ونحن أغنياء ننفق أو ال ننفق  ،لقه سمع هللا قولهم هذا وسجل علـيهم ذلـك القـول كمـا سـجل

إثما وعهو ًانا  ،وسيقول لهم يوم القيامة  :ذوقوا عذاب النار المحرقة
ظلما و ً
عليهم قتلهم األنبياء ً
أبها
 - 182وذلك العذاب بما قهمت أيهيهم من اآلثام  ،وعقاب هللا ال يكون إال عهال  ،فهو ال يظلم العباد ً
 - 183إنهم هم الذين قالوا  :إن هللا أمرنا فى التوراة أال نؤمن مذعنين لرسول إال إذا دلـل علـى صـهقل بـأن يأتينـا
بشىء يقربـل لوجـل هللا وتنـزل نـار مـن السـماء فتأطلـل  ،فقـل لهـم  -أيهـا النبـى  : -إن رسـال مـن هللا قـه جـاءوا مـن
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قبل باألدلة الوا حة  ،وجاءوا بما اقترحتم  ،ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم فلم فعلـتم ذلـك إن كنـتم صـادقين فـى

وعهكم باإليمان عنهما يتحقق ما تريهون

ـادا  ،مــع أنهــم
 - 184وإن كــذبوك  -أيهــا النبــى  -فــال تحــزن  ،فقــه ســبق قبلــك كثيــرون كــذبهم أقـوامهم تعنتًــا وعنـ ً
جاءوا باألدلة الساطعة والكتب السماوية الهالة على صهق رسالتهم
 - 185كــل نفـ

تــذوق المــو ال محالــة  ،وإذا أصــابتكم آالم فــى الــهنيا فإنمــا توفــون ثـوابكم كــامالً يــوم القيامــة ،
وال يبقى

يغر
ومن قارب النار وزحزح عنها فقه نال الفوز  ،وما الحياة الهنيا إال متاو زائل ا

 - 186تأط ــهوا  -أيه ــا المؤمن ــون  -أنك ــم س ــتختبرون ف ــى أمـ ـوالكم ب ــالنقص أو اإلنف ــاق  ،وف ــى أنفس ــكم بالجه ــاد
ـر ممــا يــؤذيكم مــن الســب والطعــن ،
وبــاألمراو واآلالم وأنكــم ستســمعون مــن اليهــود والنصــارى والمشــركين كثيـ ًا

فعليكم أن تقابلوا ذلك بالصبر وتقوى هللا  ،إلن ذلك من األمور الصالحة التى يجب العزم على تنفيذها

 - 187واذكـر  -أيهــا النبــى  -إذ أخــذ هللا العهـه المؤكــه علــى أهــل الكتـاب أن يو ــحوا معانيــل ،

وأال يخفـوا

شــيًا مــن آياتــل عــن النــاس  ،فــألقوه وراء ظهــورهم نابــذين لــل  ،واســتبهلوا بــل متــاو الــهنيا طــالبين لــل  ،ومتــاو الــهنيا
فقبحا لما فعلوا
مهما يكن كالثمن البخ الحقير فى مقابل الههاية واإلرشاد ً

دائما بمـا يـأتون مـن أفعـال قبيحـة ويحبـون الثنـاء بمـا لـم يفعلـوه ،
 - 188ال تظنن الذين يفرحون ً
كـاليهود  ،ولهـم عـذاب
هؤالء بمنجاة من العذاب  ،ألن من شأنهم أن يغلقوا على أنفسهم باب اإليمان والحـق
ال تظـنن

مؤلم يوم القيامة
 - 189هللا  -وح ــهه  -ه ــو المال ــك ألم ــر الس ــموا
بذنوبهم ويثيب المحسنين على إحسانهم

 - 190إن فى خلـق هللا للسـموا

وقصر لهالئل بينا
ًا
وطوالً
___________

واألرو  ،وه ــو الق ــادر عل ــى ك ــل شـ ـىء  ،فيؤاخ ــذ الم ــذنبين

ـور وظلمـة
واألرو مـع مـا فيهمـا مـن إيـهاو وإحكـام  ،واخـتالف الليـل والنهـار ن ًا

ألصحاب العقول المهركة على وحهانية هللا وقهرتل

()1

(  )1إن فى خلق السموات واألرض واختالف الليل والناار آليات ألولى األلباب 

فى هذا النص تنبيل إلى حقائق كونية تـهل علـى عظمـة الخـالق  ،ذلـك أن السـماء هـى آيـة مـن آيـا

هللا بـه

لنـا بتـأثير األشـعة

الشمسية على الغالف الجوى الذى يحيل باألرو فعنهما تسقل هذه األشـعة علـى ذ ار العناصـر الكيماويـة التـى يتـألف منهـا الجـو
وتلـك األتربـة تتشـتت فـى جهـا

وعلى ما يحملل هذا الجو من أتربة دقيقة عالقة بل ُمنعكسة من هـذه الـذ ار
الضوء األبيض يتألف من جميع األلوان المرئية وأن هذه الذ ار تمتص بعض األلوان من بعضها اآلخر

مختلفـة ومـن المعلـوم أن

وقـه اتضـح مـن تجـارب واعتبـا ار خاصـة بطاقتـل أن اللـون األطثـر تشـتتًا هـو اللـون األزرق ويتجلـى هـذا بصـورة أو ـح عنــهما
تكون الشم فى سمت الرأس  ،وتتناقص زرقة هـذا اللـون شـيًا فشـيًا حتـى إذا بلغـت الشـم األفـق أى وقـت الغـروب أو الشـروق
فإن إشعاعها يخترق جو األرو فى مسافا

أطول بكثير

ولهذا فإن اللون األحمر يظهر تشتتل أطثر من غيره
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وصفوة القول  :إن

وء النهار يتطلب اإلشعاو الشمسى وكمية متناسبة من الغبار الجوى والهليل على ذلك سما حـهث فـى سـنة

ـز  ،ثــم
زمنــا وجيـ ًا
 1944حيـث اظلمــت الســماء فجــأة فــى و ــح النهـار ولشــهة ظلمتهــا صــار النهــار كأنــل الليـل وظــل األمــر كــذلك ً
تحولت السماء إلى لون أحمر ثم تهرج إلى لون برتقالى فأصفر  ،حتى عاد السماء إلى حالتها الطبيعية بعـه حـوالى سـاعة أو أطثـر
وقه تبين فيما بعه أن هذه الظاهرة نشأ

من تفتت كوكب فى السماء فاسـتحال إلـى رمـاد وحملتـل الريـاح إلـى مسـافا

أواسل أفريقية إلى شمالها وتجاوز إلى غربى آسيا حيث شوهه

وتفسير ذلك أن الغبار المعلق فى الهواء قه حجب نور الشم
ولــو ارتفــع اإلنســان فــى الفضــاء فإنــل ســوف يمــر بطبقــا

هذه الظاهرة فى إقليم سوريا

فلما قلت كثافتل أخذ الضوء فى االحمرار واالصفرار

بعيـهة مـن
ال

جويــة تختلــف خصائصــها ومميزاتهــا بعضــها عــن بعــض  ،فهــو يشــاهه

السماء تأخذ فى الزرقة الشهيهة شيًا فشيًا حتى إذا ما بلُ عتبة الفضاء الخارجى الخالية من المواد التـى يتـألف منهـا الغـالف الجـوى
واألتربة العالقة بل به لل السماء معتمة كأنها ليل على الرغم من وجـود الشـم فـوق األفـق  ،والخالصـة أن هنـاك سـموا متطابقـة
فى هي ة قباب تختلف فى خصائصها وألوانها وتمته إلى أقصى أعماق الفضاء وهذا مظهر من مظاهر قهرة هللا سـبحانل وتعـالى التـى

تتجلى فى خلقل كل ما فى السموا

واألرو

و وء النهار يتطلب سقوط األشعة الشمسية على ذ ار من الغالف الجوى الذى يحمـل جسـيما

مـن الغبـار بكميـا

متفاوتـة ،

حها بحيث يحجب األ واء الخافتة المنبعثة من النجوم أو من احتكاك الشهب والنيـازك بـالغالف الجـوى
و وء النهار يبلُ من الشهة ً
وعنهما تختفى أشعة الشم

تحت األفق بمسافا

بعيهة فإن أ واء النجوم الخافتة تظهر لبعهها الشاسع عنـا قليلـة التـأثير علـى

نور يشبل نور النهار
الغالف الجوى بحيث ال تحهث ًا
وينشــأ تعاقــب الليــل والنهــار مــن دوران األرو حــول محورهــا ومرجــع التفــاو الزمنــى بــين الليــل والنهــار هــو دورة األرو حــول
الشم

وميل محورها عن مستوى مهارها فتختلف الفت ار الزمنية باختالف الفصول وعروو البالد

ومن حكمتل  -جلـت قهرتـل  -إن التعاقـب بـين الليـل والنهـار وتراوحهمـا علـى فتـ ار

قصـيرة يـؤدى إلـى اعتـهال فـى درجـة الحـ اررة

والمناخ ويهي البي ة الصالحة للحياة واإلحياء  ،ولهذا فإن اللون األحمر يظهر بسبب التشعب الناجم عن الغبار الحجمى
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 - 191وشــأن أولــى األلبــاب أنهــم يستحضــرون فــى نفوســهم عظمــة هللا وجاللــل فــى كــل مكــان  ،قــائمين وقاعــهين
وعلــى جنــوبهم  ،ويتــهبرون فــى خلــق الســموا

واألرو ومــا فيهمــا مــن عجائــب قــائلين  :ربنــا مــا خلقــت هــذا إال

لحكمة قهرتها وأنت منزه عن النقص  ،بل خلقتـل دلـيالً علـى قـهرتك  ،وعنو ًانـا لبـالُ حكمتـك  ،فاحفظنـا مـن عـذاب
النار بتوفيقك لنا إلى طاعتك

 - 192يا خالقنا والقائم على أمورنـا  ،والحـاف لنـا إن مـن يسـتحق النـار وتهخلـل فيهـا فقـه أخزيتـل  ،ولـي

للظـالم

الذى استحق النار من نصير يمنعل منها

 - 193يا خالقنا والقائم على أمورنا  ،والحـاف لنـا إننـا سـمعنا رسـولك يـهعو إلـى اإليمـان بـك فأطعنـاه وآمنـا بـل ،
ربنا اغفر لنا كبائر ذنوبنا وامح عنا صغائر سي اتنا  ،واجعلنا بعه وفاتنا مع عبادك األخيـار
 - 194يا خالقنا  ،والقائم على أمورنا  ،والحاف لنا  ،أعطنا الذى وعهتنا على ألسنة رسلك مـن نصـر وتأييـه فـى
الهنيا  ،وال تهخلنا النار فتخزنا  -يوم القيامة  -فشأنك أال تخلف الميعاد

ـر أم أنثـى ،
مبينا لهم أنل ال يضيع على عامل منهم ثواب عملل  ،سـواء أطـان ذك ًا
 - 195فأجاب ربهم دعاءهم ً ،
فاألنثى من الذكر  ،والذكر من األنثـى فالـذين هـاجروا يريـهون وجـل هللا وأخرجـوا مـن ديـارهم  ،ونـالهم األذى فـى
سبيل هللا وقاتلوا وتعر وا للقتل  ،وقتل منهم من قتل  ،كتب هللا على نفسل أنـل سـيمحو عـنهم سـي اتهم  ،ويـهخلهم
جنا

عاليا من
يما ً
اء كر ً
تجرى من تحتها األنهار جز ً

عنه هللا  ،وهللا  -وحهه  -عنهه الثـواب الحسـن الجميـل

 - 196ال تتأثر  -أيها النبى  -بما ترى فيل الذين كفروا من تقلب فى النعيم والتصرف فى التجارة والمكاسب
 - 197فإن ذلك متاو زائل  ،وكل زائل قليل  ،ثم يكون المأوى الذى ينتهون إليل جهنم  ،وب
 - 198ذلـك جـزاء الكــافرين  ،أمـا الــذين آمنـوا وخـافوا ربهــم فلهــم جنـا

منزال جهنـم

تجــرى مــن تحتهـا األنهــار مخلــهين فيهــا ،

نازلين فى كرم هللا سبحانل وما عنه هللا خير لابرار مما يتقلب فيل الكافرون من متاو زائل

 - 199إن بعــض أهــل الكت ــاب يؤمنــون ب ــا وبمــا أن ــزل علــى محمــه وبم ــا أنــزل عل ــى الرســل م ــن قبلــل  ،تـ ـراهم
ــارعين إليــل  ،ال يســتبهلون بالبينــا الظــاهرة عر ً ــا مــن أع ـراو الــهنيا مهمــا عظــم فهــو قليــل ،
خا ــعين
هـؤالء لهـم الجـزاء األوفــى فـى دار الر ـوان عنــه ربهـم وهللا سـريع الحسـاب ال يعجـزه إحصـاء أعمـالهم ومحاســبتهم
عليها  ،وهو قادر على ذلك وجزاؤه نازل بهم ال محالة

 - 200يا أيها المؤمنون تمسكوا بالصبر  ،وغالبوا أعهاءطم بل  ،والزموا الثغور لحمايتها  ،وخافوا ربكم  ،ففى
طل ذلك رجاء فالحكم
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ســورة النســـاء
تتنـاول هــذه السـورة علــى نحـو خــاص مو ــوعا

األسـرة والمجتمــع  ،والعالقـا

بــين النـاس  ،وتضــع األحكــام

المنظمة لها  ،وتبهأ باألسـرة مـن حيـث إنهـا  :هـى الخليـة األولـى للمجتمـع  ،إذا صـلحت صـلح المجتمـع كلـل ثـم

تتعــرو الســورة الكريمــة بعــه ذلــك للمجتمــع ونظامــل المتكامــل  ،وتحــهد الســورة منــذ البهايــة فــى اآليــة األولــى المبــهأ
الــذى تقــوم عليــل العالقــا

بــين النــاس أال وهــو المســاواة بيــنهم فقــه خلقهــم هللا – ســبحانل وتعــالى – مــن نف ـ

واحهة  ،وخلق منها زوجها فالبشر جميعاً أبناء أب واحـه هـو آدم  ،وأم واحـهة هـى حـواء هـؤالء البشـر يـربطهم

أن البشــر وتنظــيمهم وحــهة واحــهة تبــهأ باألس ـرة  ،وتتســع فتشــمل

ـين
ربــاط األخــوة والمســاواة فاإلســالم ُيَبـ ُ
أن تتعارف وتت لف على خير ما يكون التعارف والت لف
القبائل والشعوب التى ينبغى عليها

 - 1يا أيها الناس اتقوا ربكـم الـذى أوجـهكم مـن نفـ واحـهة  ،وأنشـأ مـن هـذه الـنف زوجهـا  ،وخلـق منهمـا رجـاالً
جميعــا تنتهــون إلــى تلــك الــنف الواحــهة  ،واتق ـوا هللا الــذى تســتعينون بــل فــى كــل مــا تحتــاجون
ـر ونســاء  ،فــأنتم
طثيـ ًا
ً
ويسـأل باسـمل بعضـكم بعضــا فيمـا تتبـادلون مـن أمــور  ،واتقـوا األرحـام فـال تقطعوهــا قريبهـا وبعيـهها  ،إن هللا دائــم
الرقابة على أنفسكم  ،ال تخفى عليل خافية من أموركم  ،ومجازيكم عليها

 - 2ومبلك ـوا اليتــامى مــا يســتحقون مــن مــال  ،واحفظــوه لهــم  ،وال تعطــوهم الــردىء وتحرمــوهم الجيــه  ،وال تأخــذوا

كبير
إثما ًا
أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم  ،إن ذلك كان ً
 - 3وإن شــعرتم بــالخوف مــن ظلــم اليتــامى ألنــل ذنــب كبيــر  ،فخــافوا كــذلك ألــم نســائكم بعــهم العــهل بيــنهن ،
بعـا إذا وثقـتم بالقـهرة علـى العـهل  ،فـإن خفـتم عـهم العـهل
والزيـادة علـى أربـع  ،فتزوجـوا مـنهن اثنتـين او ثالثًـا أو أر ً
فتزوجوا واحهة  ،أو استمتعوا بما تملك أيهيكم من اإلماء ذلـك أقـرب إلـى عـهم الوقـوو فـى الظلـم والجـور ( )1وأقـرب

أال تكثر عيالكم فتعجزوا عن اإلنفاق عليهم
________

( )1لم تنفرد الشريعة اإلسالمية من بين الشرائع السماوية بمبهأ تعهد الزوجـا

 ،فشـريعة التـوراة تثبـت أنـل يبـاح للرجـل أن يتـزوج بمـن

يشــاء  ،وهــى تــذكر أن األنبيــاء كــانوا يتزوجــون مــن النســاء بالعشـ ار ال باآلحــاد والتــوراة هــى كتــب العهــه القــهيم الــذى يؤخــذ بــل عنــه
النصارى ما لم يوجه نص قه جاء فى اإلنجيل أو رسائل الرسل يخالفها  ،ولم يوجه نص صـريح فـى المخالفـة  ،والكنيسـة كانـت تـأذن

بالتعهد وال تعارو فيل فى القرون الوسطى وما بعهها  ،وملوك أوروبا الذين عهدوا الزوجا

معروفون فى تاريخها

وإذا كان اإلسالم قه انفرد بشىء فى هذا المقام  ،فالذى انفرد بل أنل قيه التعهد  ،فهو أول شريعة سماوية قيه

فقه قيهتل بثالثة أمور  :أولها أال يزيه عن أربع  ،وثانيها

التعهد صراحة ،

ـادر علـى اإلنفـاق
أال يكون فيل ظلـم إلحـهاهن  ،وثالثهـا أن يكـون ق ًا

والشرطان األخيران الزمان فى كل زواج ولـو كـان األول  ،فقـه قـرر فقهـاء المسـلمين علـى اخـتالف فـرقهم باإلجمـاو أنـل يحـرم الـزواج

على من يتأطه أنل ال يعهل مع زوجتل إذا تزوج غير أن ذلك التحريم دينى ال يقع تحت سـلطان القضـاء  ،ألن العـهل أمـر نفسـى ال
يعلم إال من جهتل  ،والقهرة على اإلنفاق أمر نسبى ال تحهد بميزان واحه  ،ولذلك ترك األمـر فيهـا إلـى تقـهير الشـخص وهـو إثـم عليـل

84

العقاب يوم القيامة إن خالفل  ،وألن الظلم أو العجز عن اإلنفاق أمور تتعلق بالمستقبل  ،والعقود ال تبنـى صـحتها علـى أمـور متوقعـة

ادر  ،فالمــال غــاد و ارئــح  ،ومــع ذلــك قــرر
 ،بــل تبنــى علــى أمــور واقعــة  ،والظــالم قـ ـه يكــون عــادال  ،والعــاجز فــى المــال قـ ـه يكــون قـ ـ ًا
اإلسالم أن الرجل إذا =

= ظلم امرأتل أو عجز عن اإلنفاق عليها كان لها طلب التفريق ولكن ال يمنعها من العقه إذا دخلت ار ية مختارة فى إنشائل
واإلسالم إذ فتح باب التعهد مع التضييق فيل على ذلك النحو قه دفع أدواء ومشكال

لجتماعية كثيرة :

وخصوصـا عقـب الحـروب المفنيـة  ،فقـه
فأوال  -قه ينقص عهد الرجـال الصـالحين للـزواج عـن عـهد النسـاء الصـالحا للـزواج ،
ً
احها إلـى سـبع مـن النسـاء فيكـون مـن ك ارمـة المـرأة أن
لوح فى بعض الهول األوروبية أن عهد الرجال الصالحين بعه الحرب يعادل و ً

تكون زوجة ولو مع أخرى بهال من أن تكون حائرة بين أحضان الرجال

وثانيا  -قه يكون بين رجل وامرأة ما ال يستطيعان معل إال تكون بينهما عالقة شرعية

أو آثمة  ،فيكون من المصلحة

االجتماعيــة أن تكــون شــرعية  ،وخيــر للمـرأة أن تكــون زوجــة مــن أن تكــون خليلــة تنتقــل بــين أحضــان الرجــال  ،وإذا كانــت هــذه صــورة

اجتماعيا أعظم منل
شر
شوهاء للتعهد  ،فإنل فيها خير من عهم التعهد فإن التعهد على أقبح صوره يهفع ًا
ً
ار  ،فــإذا كانــت الزوجــة األولــى ينالهــا
وثالثـا  -ال يمكــن أن تقبــل امـرأة الــزواج مــن متــزوج إال إذا كانــت مضـطرة إلــى ذلــك ا ــطرًا
رر بـالزواج بالثانيـة  ،فـإن الثانيـة ينالهـا

بالضرر القليل

ـرر أشـه بالحرمـان إذ تمـو أنوثتهـا أو تكـون

ـياعا بـين الرجـال والضـرر الكبيـر يـهفع
ً

رابعا  -قه تصاب الزوجة بمرو ال تكـون معـل صـالحة للعالقـة الجنسـية  ،أو تكـون عقيمـة  ،فيكـون مـن المصـلحة االجتماعيـة

والشخصية التزوج من أخرى

تماما
لهذه المعانى ولغيرها فتح اإلسالم الباب مضيًقا  ،ولم يغلقل ً
إن اإلسالم شريعة هللا الذى يعلم كل شىء  ،فهو العليم الحكيم
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 - 4وأعطـوا النســاء مهــورهن عطيــة خالصــة  ،ولــي

لكــم حــق فــى شـىء مــن هــذه المهــور  ،فــإن طابــت نفوســهن

طيبا محمود العاقبة
بالنزول عن شىء من المهر فخذوه وانتفعوا بل ً
 - 5وال تعطـوا ـعاف العقـول ممــن ال يحسـنون التصـرف فـى المــال أمـوالهم التـى هـى أمـوالكم  ،فـإن مـال اليتــيم
و ـعيف العقــل مــالكم  ،يعنــيكم أمـره وإصـالحل حتــى ال يضــيع المــال  ،فقــه جعلـل هللا قـوام الحيــاة  ،واعطــوهم مــن

ثمراتهــا النصــيب الــذى يحتــاجون إليــل فــى الطعــام  ،واطســوهم وعــاملوهم بالحســنى  ،وقولـوا لهــم  :قـوالً ير ــيهم وال
يؤذيهم وال يذلهم

 - 6واختبروا عقول اليتـامى وتبينـوا أحـوالهم ومعـرفتهم بالتصـرف قبـل البلـوح  ،حتـى إذا أصـبحوا صـالحين للـزواج
وتبينتم رشههم وسهادهم فادفعوا إليهم أموالهم  ،وال تأطلوها مسرفين مستعجلين

االنتفاو بها قبل أن يبلغـوا وتُ ا
غنيـا فليتعفـف عـن أمـوال اليتـامى  ،ومـن
ـرد إلـيهم ومـن كـان مـن األوصـياء علـيهم ً
ـر فليكتــف بقــهر مــا يكفيــل عرًفــا  ،فــإذا سـلمتموهم أمـوالهم فأشــههوا علــيهم  ،وهللا مــن ورائكــم هــو المحاســب
طـان فقيـ ًا
اقبا
والمراقب  ،وكفى بل
حسيبا ومر ً
ً

أيضـا نصـيب ممـا تـرك هـؤالء
 - 7للرجال نصيب من األموال التى يتركها الوالهان واألقربون  -مي ارثًا  -وللنسـاء ً
أو كثر
دون منع أو بخ  ،وهذه األنصبة الثابتة مفرو ة ومقهرة سواء َقلت األموال

 - 8وإذا حضر قسمة التركة بعض األقارب الذين ال يرثون من اليتامى والمساطين فـأطرموهم بإعطـائهم شـيًا مـن
تطييبا لنفوسهم  ،ونزًعا للحسه من قلوبهم  ،ويحسن أن يشفع هـذا العطـاء بلـين القـول وحسـن االعتـذار
هذه التركة
ً
 - 9وعلى الناس أال يظلموا اليتامى  ،وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن ينالهم من الظلم ما يفعلونـل مـع اليتـامى
مسهدا نحو الحق  ،غير ظالم ألحـه
 ،وليتقوا هللا فيهم  ،وليقولوا قوالً
ً
 - 10إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أموالهم فـى غيـر حـق  ،إنمـا يـأطلون مـا يـؤديهم إلـى النـار  ،فسـيعذبون يـوم
القيامة بنار شهيهة اإليالم

 - 11يأمركم هللا فى شأن توريث أوالدكم وأبويكم  -إذا متم  -بما يحقق العهل واإلصالح وذلك بأن يكون للـذكر
ـور وإناثًــا فــإن كــان جميــع األوالد إناثًــا يزيــه عــهدهن علــى اثنتــين فلهــن
مثــل نصــيب األنثيــين إذا كــان األوالد ذكـ ًا

الثلثــان مــن التركــة ويفهــم مــن مضــمون اآليــة أن االثنتــين نصــيبهما كنصــيب األطثــر مــن اثنتــين وإن تــرك بنتًــا

أمـا فلكــل منهمـا السـهس إن كـان لـل ولــه معهمـا  -ولـه ذكـر أو أنثــى -
واحـه فلهـا نصـف مـا تــرك وإن تـرك ًأبـا و ً
فإ ن لم يكن لل وله وورثل أبواه فقل فامل الثلث والباقى لاب فإن كـان لـل إخـوة فامـل السـهس والبـاقى لـاب وال

شىء لإلخوة تعطى هذه األنصبة لمستحقيها بعـه أداء مـا يكـون عليـل مـن ديـن  ،وتنفيـذ مـا وصـى بـل فـى حـهود
نفعـا مـن اآلبـاء واألبنـاء  ،والخيـر
ما أجازه الشارو  ،هذا حكم هللا فإنل عهل وحكمـة  ،وأنـتم ال تـهرون األقـرب لكـم ً
فيما أمر هللا  ،فهو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرو لكم
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 - 12للـزوج نصـف مـا تركـت الزوجـة إن لـم يكـن لهـا ولـه منـل أو مـن غيـره فـإن كـان لهـا ولـه فلزوجهـا ال ـربع مـن
بعه وصية توصى بها أو دين وللزوجة  -واحهة أو متعهدة  -الربع مما ترك الزوج

إن لــم يكــن لــل منهــا أو مــن غيرهــا ولــه  ،فــإن كــان لــل مــنهن أو مــن غيــرهن فللزوجــة أو الزوجــا

الــثمن مــن بعــه

وصــية يوصــى بهــا أو ديــن  ،وولــه االبــن كالولــه فيمــا تقــهم وإن كــان الميــت رجــال أو ام ـرأة وال ولــه لــل وال والــه

أخا ألم أو أختًا ألم فلكل واحه منهما السهس فإن كانوا أطثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فـى ذلـك
وترك ً
ذكرهم وأنثاهم بمقتضى الشـركة مـن بعـه أداء الـهيون التـى عليـل وتنفيـذ الوصـية التـى ال تضـر الورثـة  ،وهـى التـى
ال تتجــاوز ثلــث البــاقى بعــه الــهين  ،فــالزموا  -أيهــا المؤمنــون  -مــا وصــاطم هللا بــل فإنــل علــيم بمــن جــار أو عــهل
منكم  ،حليم ال يعاجل الجائر بعقوبة
 - 13تلك األحكام المذكورة فى بيان المواريث وما سبقها شـرائع هللا التـى حـهدها لعبـاده ليعملـوا بهـا وال يتعـهوها ،

خالها فيها وذلك الفوز العظيم
ومن يطع هللا ورسولل فيما حكم بل كان جزاؤه الجنة التى تجرى فيها األنهار ً
__________

()1

( )1نظام الميراث الذى بينل القرآن الكريم أعهل نظام للتوريث عرف فى كل قـوانين العـالم  ،وقـه اعتـرف بـذلك كـل علمـاء القـانون فـى
أوروبا  ،وهو دليل على أن القرآن من عنه هللا  ،إذ أنل لم يكـن مثلـل وال قريـب منـل معروًفـا عنـه الفـرس وال عنـه الرومـان  ،وال فـى أى

شريعة أخرى قبلل  ،وقه قام على فيل النظم العادلة اآلتية :

أولها  :أنل جعل التوريث بتنظيم الشارو ال بإرادة المالك  ،مـن غيـر أن يهمـل هـذه اإلرادة ،

بـل جعـل لـل الوصـية بـالمعروف

لــم يؤدهــا  ،أو ليعــين بعــض ذوى الحاجــة ممــن تربطــل بهــم صــلة مــودة أو ق اربــة ال

دينيــا فاتــل  ،كزك ـوا
فــى الثلــث ليتــهارك تقصـ ًا
ـير ً
يضـا علـى االسـتمرار فـى معصـية  ،وتـولى الشـارو توزيـع الثلثـين
تستحق مي ارثًا  ،ومنل الوصية إذا كان الباعث عليهـا معصـية أو تحر ً
إن كانت وصية  ،أو توزيع الكل إذا لم تكن وصية  ،أو كانت بأقل من الثلث فوزو الشارو الباقى
وثانيها  :أنل فى توليل سبحانل توزيع الثلثين أعطى األقرب فاألقرب من غير تفرقة بين صـغير وكبيـر  ،ولـذلك كـان األوالد أطثـر

ظــا مــن غيــرهم فــى المي ـراث  ،ألنهــم إمتــهاد لشــخص المالــك  ،وألنهــم فــى الغالــب
حً
يشاركهم األم والجهة  ،واألب  ،والجه  ،وإن كانوا يأخذون أقل من األوالد

ــعاف  ،ومــع ذلــك لــم يســتأثروا بــالميراث  ،بــل

احتياجــا  ،إذ هـم مقبلــون علــى
وثالثهـا  :أنــل يالحـ فــى التوريـث مقــهار الحاجـة  ،ولــذلك كـان نصــيب األوالد أطبـر ألنهــم أطثـر
ً
الحياة  ،واآلباء واألمها مهبرون عنها
وأن مالحظة الحاجة هى التى جعلت نصيب المرأة على النصف من نصـيب الرجـل فـى أطثـر أحـوال الميـراث  ،إذ أن التكليفـا

المالية التى يطالب بها الرجل أطبر فهـو المطالـب بنفقـة األوالد وإصـالحهم  ،وهـو المطالـب بنفقـة المـرأة  ،إذ أن الفطـرة اإلنسـانية هـى

كادحا يعمل خارج البيـت  ،ويقـهم المـال
التى جعلت المرأة قوامة على البيت وتهبيره  ،ورعاية األوالد  ،وتهي ة راحتهم  ،وجعلت الرجل
ً
المطلوب لميزانية األسرة =
وأن اإلعطاء على مقهار الحاجة هو العهل  ،والمساواة مع تفاو الحاجة هى الظلم

ورابعها  :أن الشرو اإلسالمى فـى توزيعـل للتركـة يتجـل إلـى التوزيـع دون التجميـع  ،فلـم يجعلهـا للولـه البكـر  ،ولـم يجعلهـا لابنـاء

دون البنا

 ،وال لاوالد دون اآلباء  ،ولم يحرم من ليسوا من عمـود النسـب  ،كـاإلخوة واألعمـام وأبنـاء األعمـام وإن بعـهوا  ،فـالميراث

نادر
يمته إلى ما يقارب القبيلة  ،ولكن يأخذ األقرب فاألقرب  ،وال يوجه فى مسائل الميراث أن ينفرد بل واحه إال ًا
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وخامسا  :أنل لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجرى عنه العرب  ،بل لها ميراث  ،وفـى ذلـك احتـرام للمـرأة وإعطاؤهـا حقوقهـا
وفوق ذلك لم يمنع اإلسالم قرابة المرأة مـن الميـراث  ،بـل ورث الق اربـة التـى تكـون مـن جانبهـا  ،كمـا ورث الق اربـة التـى تكـون مـن

جانب األب  ،فاألخوا

واإلخوة ألم يأخذون عنهما يأخذ األشقاء  ،بل فى بعض األحيان يأخـذ األوالد ألم وال يأخـذ اإلخـوة واألخـوا

 ،وهذا بال شك تكريم لامومة  ،واعتراف بقرابتها  ،ولم يكن ذلك معروًفا من قبل  ،ولكنها شريعة هللا العليم الحكيم
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ـار مخلـ ًـها فيهــا  ،يعــذب بهــا
ـتبيحا ذلــك التعــهى  ،يجـزه نـ ًا
 - 14ومــن يعـص هللا ورســولل ويتعــه حــهود مــا شــرعل مسـ ً
بهنل  ،إلى جانب عذاب مهين تتألم بل روحل
 - 15والالتــى يــأتين الزنــا مــن النســاء إن شــهه علــيهن أربعــة مــن الرجــال العــادلين يمســكن فــى البيــو محافظــة

ودفعا للفساد والشر حتى يأتيهن المو أو يفتح هللا لهن طريًقا للحياة المستقيمة بالزواج والتوبة
عليهم ً
 - 16والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين فلهما عقوبة محهودة  -إذا ثبت الزنـا بشـهادة شـهود أربعـة
عهول  -فإن تابا بعه العقوبة فال بع
تعيروهما بل  ،إن هللا يقبل برحمتل توبة التائبين
تذكروهما بما ارتكبا وال عب
 – 17إنمـا يقبــل هللا التوبــة مـن الــذين يرتكبــون المعاصــى والـذنوب بجهــل مــنهم لعاقبتهــا  ،ثـم يبــادرون بالتوبــة قبــل
حضــور المــو  ،فه ـؤالء يقبــل هللا تــوبتهم وهــو علــيم ال يخفــى عليــل صــهق التوبــة  ،حكــيم

ال يخط ـ فــى

تقهير األحكام واألمور

 - 18ولــي

قبــول التوبــة للــذين يرتكبــون الــذنوب ثــم ال يبــادرون ويســتمرون فــى ممارســتها بــاإلقالو عنهــا والنــهم

عليهــا  ،إل ــى أن يحضــر أح ــههم المــو فيق ــول  :إنــى أعل ــن النــهم والتوب ــة اآلن  ،كمــا ال تقب ــل التوبــة م ــن الــذين

أليما فى دار الجزاء
يموتون على الكفر  ،وقه أعه هللا للفريقين ً
عذابا ً
 - 19يا أيها الذين آمنوا ال يجوز لكم أن تجعلوا النساء كالمتاو  ،فترثـوهن زوجـا
طارها

لكـم مـن غيـر صـهاق  ،وهـن

 ،وال تظلموهن بالتضييق عليهن لينزلن عن بعـض مـا آتيتمـوهن مـن مهـور  ،وال تضـيقوا علـيهن لتسـتردوا

بينـا بنشـوز أو سـوء خلـق أو فجـور  ،فلكـم أن تض عبـيقوا علــيهن أو
إثمـا ً
بعـض مـا آتيتمـوهن مـن مـال إال أن يـرتكبن ً
تأخــذوا بعــض مــا آتيتمــوهن عنــه الف ـراق  ،وعلــيكم  -أيهــا المؤمنــون  -أن تحســنوا عش ـرة نســائكم ق ـوالً وعم ـالً فــإن
طرهتمــوهن لعيــب فــى الخلــق أو الخلــق

أو غيرهمــا فاصــبروا وال تتعجل ـوا ف ـراقهن فعســى أن يجعــل هللا فــى

كثير وعلم األمور كلها عنه هللا
خير ًا
المكروه لكم ًا
ـر فـال يح اـل لكـم أن
 - 20وإن أردتم أن تستبهلوا زوجة مكان أخرى وكنتم قه أعطيـتم مـن تريـهون طالقهـا مـاالً كثي ًا
تأخذوا منل شيًا  ،أتأخذونل على وجل البطالن واإلثم المبين
قويـا موثًقـا
 - 21وكيف يسوح لكم أن تستردوا ما أعطيتم مـن مهـر وقـه امتـزج بعضـكم بـبعض وأخـذن مـنكم عق ًـها ً
أحل هللا بل العشرة الزوجية
ـر فـاحش القـبح  ،يمقتـل هللا والنـاس ،
 - 22وال تتزوجوا  -أيها األبناء  -ما تزوج آباؤكم من النساء  ،إنل كـان أم ًا
()1
وهو أسوأ سبيل ومقصه  ،وأن هللا يعفو عما قه سلف منكم فى زمن الجاهلية
_________

( )1كان عنه العرب فى الجاهلية عادا

لي

فيها تكريم للمرأة بل فيها ظلم شـهيه لهـا  ،وفيهـا قطـع للعالقـة التـى تـربل بـين األسـرة ،

متزوجا غير أمل يفرو عليها زواجها منل  ،أو يرث زوجة أبيل مـن غيـر عقـه يعقـهه عليهـا مـن جهيـه
فكان الرجل إذا ما أبوه وكان
ً
ـهيا  ،ومـنهم مـن كـان يعمـل علـى منعهـا مـن
ظالمـا معت ً
 ،وكان الرجل إذا طلق ام أرتـل وقـه دخـل بهـا يسـترد كـل مـا أعطاهـا مـن مهـر ً
آثمــا  ،وال نصــير لهــا فــى ذلــك الوســل  ،فجــاء
الــزواج بغيـره معتـ ً
ـهيا ً

البـعبـين  ،ونهــى عــن أن يــورث
اإلســالم  ،ودفــع عنهــا ذلــك الظلــم َ
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قنطار  ،ونهى عن العضـل وهـو منـع المـرأة مـن الـزواج أو إيـذاؤها لحملهـا علـى
ًا
زواج النساء  ،وأن يسترد شىء من المهر  ،ولو كان
طلب الطالق بمال تعطيل
وكان من الجائز عنههم أن الرجل يتزوج من تزوجها أبوه وافترق عنها بطالق أو نحوه  ،فنهى اإلسالم عنل  ،وسماه مقتًا  ،ألنل
أمر فاحش القبح  ،يمقتل أهل العقول المستقيمة  ،وذلك عهل هللا

األخ وبنـ ــا

َ - 23حـ ــرَم هللا علـ ــيكم أن تتزوج ـ ـوا أمهـ ــاتكم وبنـ ــاتكم وأخ ـ ـواتكم وعمـ ــاتكم وخـ ــاالتكم وبنـ ــا
وأمهاتكم الالتى أر عنكم وأخواتكم من الر اعة  ،وأمها نسائكم  ،والمحرمـا لغيـر النسـب ـ أمهـا
 ،واألخـوا

مــن الر ــاعة

()1

ـ وأمهــا

الزوجــا

وبنــا

الزوجــا

األخـ ــت
الر ـاعة

مــن غيــر األزواج إذا دخلــتم بهــن  ،وزوجــا

أبناء الصلب  ،والجمع بين األختين  ،ومـا سـلف فـى الجاهليـة فإنـل معفـو عنـل إن هللا غفـور لمـا سـلف قبـل هـذا
النهج  ،رحيم بكم فيما شرو لكم

 - 24وحــرم علــيكم نكــاح المتزوجــا

مــن النســاء عامــة  ،ح ارئــر وغيــر ح ارئــر  ،إال مــن ســبيتم وملكــتم مــنهن فــى

حــرب بيــنكم وبــين الكفــار  ،فــإن نكــاحهن الســابق ينفس ـ بالســبى  ،فيصــرن حــالال لكــم بعــه اســتبراء أرحــامهن ،
فالزموا ما كتب هللا عليكم فى تحريم ما حرم  ،ولكم فيما عها هؤالء المؤمنا

المحرما

أن تتطلبوا بأموالكم

نســاء تتزوجــون بهــن  ،ال تقصــهون الزنــا أو المخادنــة  ،فــأى نســاء اســتمتعتم بهــن بعــه الــزواج مــنهن أحــل هللا لكــم

الهخول بهن فوافوهن مهورهن التى قهرتم لهن حًقا عليكم ال تسامح فيل تؤدونل فى موعه  ،وال حرج عليكم فيمـا تـم
مطلعـا علـى شـ ون
بينكم عن تراو من تنـازل زوجـة عـن بعـض مهرهـا أو زيـادة زوج فيـل  ،إن هللا كـان ولـم يـزل
ً
مهبر لهم فى أحكام ما يصلح بل أمرهم
العباد ً ،ا
________

( )1اختصت شريعة القرآن من بين الشرائع القائمة بالتحريم بسبب الر اعة  ،ألن الر يع يتغذى من جسم المر ع كما يتغـذى مـن

جسم أمل فى بطنها فكالهما ُي َكبوعن أجزاء جسمل  ،وال فرق بين تكوين فى الحجر  ،وتكوين فى البطن  ،وفى التحريم بالر اعة تكون
للمر ع إذ تكون كاألم فى التحريم  ،وفى هذا تشجيع على اإلر او الذى هو الغذاء الطبيعى لاطفال فى المهه
علميـا أخيـ اًر أن زواج األقـارب يسـبب ذريـة
تسبق هذه اآلية الشريفة علـم الو ارثـة فيمـا قررتـل مـن تحـريم زواج األقـارب  ،وقـه ثبـت ً
أفرادها على استعهاد لامراو وبهم عيوب خلقية  ،وأن درجة التناسل تقل حتى تصل إلى العقم  ،أما زواج األباعه فإنـل يـأتى بنتـائج

على عك

ذلك كما تزيه عليها نتيجة عرفت باسم قوة الخليل  ،ويقصه بها أن النسل الناتج من رتبة األباعه يفوق كال من أبويـل فـى

طثير من صفاتل  ،كما يمتاز النسل كذلك بزيادة الوزن وقوة مقاومتل لامراو وسرعة النمو وقلة الوفيا
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 - 25ومن لم يستطع منكم نكاح الحرائر المؤمنا

فلل أن يتجاوزهن إلى ما يستطيع من المملوكـا

،

المؤمنـا

وهللا أعلـم بحقيقــة إيمــانكم وإخالصـكم  ،وال تســتنكفوا مــن نكــاحهن  ،فـأنتم وهــن سـواء فـى الــهين  ،فتزوجــوهن بــإذن

أصــحابهن وأدوا إلــيهن مه ــورهن التــى تفر ــونها لهــن حس ــب المعهــود بيــنكم فـ ـى حســن التعام ــل وتوفيــة الح ــق ،
واختــاروهن عفيفــا

 ،فــال تختــاروا زانيــة معلنــة وال خليلــة  ،فــإن أتــين الزنــا بعــه زواجهــن فعقــوبتهن نصــف عقوبــة

الحـرة وإباحـة نكـاح المملوكـا
نكاح المملوكا

عنـه عـهم القـهرة جـائز لمـن خـاف مـنكم المشـقة المفضـية إلـى الزنـا وصـبركم عـن

مع العفة خير لكم  ،وهللا كثير المغفرة عظيم الرحمة

 - 26يريه هللا أن يو ح لكم أصـلح السـبل  ،ويـهلكم علـى سـنن األنبيـاء والبصـالحين فـى الحـالل والحـرام ويتـوب
عليكم بالرجوو إلى طريق طاعتل وهللا مطلع على ش ونكم  ،مهبر فى أحكامل لما يصلح أمركم

 - 27وهللا يريه أن يرجع بكم إلى طاعتل  ،ويريه الذين يتبعون مالذهـم ورغبـاتهم الفـاجرة مـن الكفـار والعصـاة أن

شهيها
بعها ً
تبعهوا عن طريق الحق ً
 - 28يريه هللا أن ييسر عليكم بتشريع ما فيـل سـهولة لكـم  ،وتخفيـف علـيكم  ،وقـه خلـق هللا اإلنسـان

ـعيفا أمـام
ً

وتيسير
ًا
غرائزه وميولل  ،فيناسبل من التكاليف ما فيل يسر وسعة وذلك هو ما يكلف هللا عباده فضالً
 - 29يا أيها الذين آمنوا ال يأخذ بعضكم مال بعض بغير الحق ولكن تجـوز لكـم التجـارة بالت ار ـى مـنكم  ،وال
واحهة  ،إن هللا دائم الرحمة بكم

تهلكوا أنفسكم بمخالفة أوامر ربكم  ،وال يجنى أحهكم على أخيل فإنما هى نف
ـار يحتـرق فيهـا  ،وكـان ذلـك علـى هللا
وتجاوز لحبعقل فسـوف نهخلـل ن ًا
ًا
 - 30ومن يقهم على فعل ما حرم هللا اعتهاء
ميسور
ًا
هيًنا
عب
 - 31إن تبتعهوا عن الذنوب العظيمة التى ينهاطم هللا عنها نمنع عنكم ما دونها من السي ا

والصـغائر مـا دمـتم

باذلين جههكم فى االستقامة  ،وننزلكم فى الهنيا واآلخرة منزالً فيل إحسان لكم وتكريـم

ظـا
 - 32وال يتطلع الرجال إلى ما َميز هللا بل النساء  ،وال النساء إلـى مـا ميـز هللا بـل الرجـال  ،فـإن لكـل فريـق ح ً
مالئمــا لمــا طبــع عليــل مــن العمــل ومــا أ ــيف إليــل مــن الحقــوق  ،فليتجــل كــل إلــى رجــاء االســتزادة مــن فضــل هللا
ً

عالما أتم العلم بكل شىء  ،وقه أعطى كـل نـوو مـا يصـلح
بتنمية مواهبل واالستعانة على ما نيل بل إن هللا كان ً
لل
ت
ولكل من الرجال والنساء جعلنا مستحقين لتركتهم يكونـون خلفـاء لهـم  ،وهـم الوالـهان واألقربـون والـذين عقـه
 - 33ب
عقها مقتضاه أن يرثوه إذا مـا مـن غيـر ق اربـة  ،وينصـروه إذا احتـاج إلـى نصـرتهم فـى مقابـل ذلـك ،
المتوفى لهم ً
ـر معكـم  ،يشـهه مـا تتصـرفون
رقيبـا علـى كـل شـىء  ،حا ًا
ف توا كل ذى حق حقل وال تنقصوه شيًا  ،إن هللا كـان ً
بل
تهيـ هم للقيـام بهـذا الحــق ،

 - 34الرجـال لهـم حـق الرعايــة للنسـاء  ،والقيـام بشـ ونهن بمــا أعطـاهم هللا مـن صـفا
وبس ــبب أنه ــم ه ــم ال ــذين يك ـ بعـهون ويك ــهحون لكس ــب الم ــال ال ــذى ينفقون ــل عل ــى األسـ ـرة  ،فالص ــالحا مطيع ــا
وألزواجهــن  ،حافظــا لكــل مــا يغيــب عــن أزواجهــن بســبب أمــر هللا بهــذا الحفـ وتوفيقــل لهــن والزوجــا الالتــى
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تظهــر مــنهن ب ـوادر العصــيان  ،فانصــحوهن بــالقول المــؤعثبر  ،واعتزلــوهن فــى الف ـراش  ،وعــاقبوهن بضــرب خفيــف

غيــر مبــرح وال ُمهــين عنــه التمــرد  ،فــإن رجعــن إلــى طــاعتكم فــى أى ســبيل مــن هــذه الســبل الــثالث  ،فــال تتطلب ـوا
بغيا عليهن  ،إن هللا فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن
السبيل التى هى أشه منها ً

 - 35وإن حهث خالف بين الزوجين وخفتم منل حهوث انشقاق بينهما يعر ـهما لالنفصـال  ،فاختـاروا حكمـين :

إصالحا يوفق هللا بينهما فى الوصول إلى ما هو خيـر للـزوجين مـن
أحههما من أهلل واآلخر من أهلها  ،إن يريها
ً
لعا على ظواهر العباد وبواطنهم
معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان إن هللا كان مط ً

ـانا ال
 - 36واعب ــهوا هللا  -وح ــهه  -وال تجعلـ ـوا مع ــل شـ ـر ً
يكا ف ــى األلوهي ــة والعب ــادة  ،وأحس ــنوا إل ــى الوال ــهين إحس ـ ً
تقصــير فيــل  ،وإلــى أقربــائكم وإلــى اليتــامى  ،والــذين افتقــروا بســبب عجــزهم أو ذهــاب الك ـوارث بــأموالهم  ،وبالجــار
القريــب النســب والجــار األجنبــى  ،والرفيــق لــك فــى عمــل أو طريــق
قرار لل فى بله معين  ،وبما ملكـتم مـن األرقـاء فتيانـا وفتيـا
تأخذه بهم رحمة  ،كثير التمهح بنفسل

أو جلــوس  ،والمســافر المحتــاج الــذى ال

متعاليـا علـى النـاس  ،ال
إن هللا ال يحـب مـن كـان
ً

يضمون إلى التكبر والتبـاهى البخـل بـأموالهم وجهـودهم عـن النـاس  ،ويـهعون النـاس إلـى مثـل
 - 37أول ك الذين
ب
صنيعهم من البخل  ،ويخفون نعمة هللا وفضلل عليهم فـال ينفعـون أنفسـهم وال النـاس بـذلك  ،وقـه أعـهدنا للجاحـهين
مؤلما م بذال
أمثالهم ً
عذابا ً
ظمـوهم  ،وهـم غيـر مـؤمنين
 - 38وهللا ال يحب الذين يبذلون المال للرياء قاصهين أن يراهم الناس فيحمهوهم ويع عب
با وال بيوم الجزاء  ،ألنهم اتبعوا الشيطان فأ لهم  ،ومن يكن الشيطان صاحبل فب

الصاحب

 - 39أال قبحا لهؤالء  ،فما الذى يضرهم لو آمنوا با واليوم اآلخر  ،وبذلوا مما آتـاهم هللا اسـتجابة لهـذا اإليمـان
 ،وما يقتضيل من إخالص النية ورجاء الثواب

وهللا عالم كل العلم ببواطن األمور وظواهرها

 - 40إن هللا ال يظلـم أح ًـها شـيًا فــال يـنقص مـن أجـر عملــل وال يزيـه فـى عذابـل شــيًا  ،ويضـاعف للمحسـن ثـواب
كبير غير مقابل بالحسنا التى يضاعفها
حسناتل مهما قلت  ،ويعطى من فضلل عطاء ًا
ـهيها علــى
 - 41فكيـف يكـون حــال هـؤالء البـاخلين والمعر ــين عمـا أمــر هللا بـل إذا ج نـا يــوم القيامـة بكـل نبــى ش ً
شهيها على قومك وفيهم المانعون والمعر ون
قومل  ،وج نا بك  -يا أيها النبى -
ً
 - 42يوم يحهث هذا  ،يود الجاحهون المعر ون لو يغيبون فى األرو كما يغيب األموا
يستطيعون أن يخفوا عن هللا أى شأن من ش ونهم  ،ويظهر كل أحوالهم وأعمالهم

فى القبـور  ،وهـم ال

 - 43يــا أيهــا الــذين آمنـوا ال تقربـوا الصــالة فــى المســاجه حــال ســكركم حتــى تفقهـوا مــا تقولــون ،

وال تــهخلوا

ـور دون اسـتقرار فيهـا  ،حتـى تطهـروا باالغتسـال وإن
المساجه وأنتم على جنابـة إال إذا كنـتم عـابرى المسـاجه عب ًا

طنــتم مر ــى ال تســتطيعون اســتعمال المــاء خشــية زيــادة المــرو أو بــلء البــرء  ،أو مســافرين يشــق علــيكم وجــود
الماء  ،فاقصهوا التراب الطيب  ،وكـذلك إذا جـاء أحـه مـنكم مـن المكـان المعـه لقضـاء الحاجـة أو أتيـتم النسـاء فلـم
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طيبـا كـذلك فا ـربوا بـل أيـهيكم  ،وامسـحوا بوجـوهكم وأيـهيكم إن هللا
تجهوا مـاء تتطهـرون بـل لفقـهه  ،فاقصـهوا ترًابـا ً
من شأنل العفو العظيم والمغفرة
ظا من العلم مما جاء فـى الكتـب السـابقة  ،يتركـون الهـهى ويبتغـون
 - 44أال تعجب من أمر هؤالء الذين أوتوا ح ً

الضاللة فى شأن أنفسهم  ،ويريهون منكم أن تبعهوا مثلهم عن الحق وهو صراط هللا المستقيم

 - 45وهللا أع ــرف م ــنكم بأع ــهائكم الحقيقي ــين  ،وأخب ــر بم ــا تنط ــوى علي ــل نفوس ــهم  ،ووالي ــة هللا تحم ــيكم وتكل ــؤكم
وتكفيكم  ،فال تطلبوا والية غير واليتل وتكفيكم نصرتل فال تستعينوا بسواه

 - 46مــن اليهــود فريــق يميلــون الكــالم عــن معنــاه  ،ويقولــون فــى أنفســهم للنبــى  :ســمعنا القــول وعصــينا األمــر

ويقولــون  :اســمع كالمنــا  -ال ســمعت دعــاء  ،يــهعون بــذلك علــى النبــى ويقولــون  :اســمع غيــر مســمع فــاللف

يسوقونل ومرادهم منل الهعاء عليل  ،ويوهمون أن مرادهم الهعاء لل

ويقول ــون  :راعن ــا يل ــوون به ــا ألس ــنتهم يوهم ــون أنه ــم يري ــهون  :انظرن ــا فيظه ــرون أنه ــم يطلب ــون رعايت ــل
ويبطنون وصفل بالرعونة  ،ويطعنون بذلك فى الهين لوصف ُمَببعلغل بالرعونة
ولو أنهم استقاموا وقـالوا  :سـمعنا وأطعنـا  ،بـهل قـولهم  :سـمعنا وعصـينا وقـالوا  :اسـمع  ،دون أن يقولـوا :
ـر لهــم ممــا قــالوه وأعــهل منــل ســبيال  ،ولكــن هللا طــردهم مــن
غيــر مســمع  ،وقــالوا  :انظرنــا  ،بــهل راعنــا لكــان خيـ ًا

عهدا قليالً
رحمتل بإع ار هم فال تجه منهم من يستجيبون لهاعى اإليمان إال ً
 - 47يا أيها الذين أوتوا الكتاب الذى أنزلل هللا آمنوا بما أنزلنا مـن القـرآن علـى محمـه مصـه ًقا لمـا معكـم مـن قبـل

عقابا تنمحى بل معالم وجوهكم فتصير كأقفيتها ال أنف فيها وال عـين وال حاجـب  ،أو نطـردكم مـن
أن ننزل بكم ً
رحمتنا كما طردنا الذين خالفوا أمرنا بفعل ما نهوا عنل من الصيه يوم السبت وكان قضاء هللا ناف ًذا ال مرد لل

 - 48إن هللا ال يغفر اإلشراك بل  ،ويعفو ع بما دون اإلشراك من الذنوب لمن يشاء من عبـاده  ،ومـن يشـرك بـا
كبير ال يستحق معل الغفران
ذنبا ًا
فقه ارتكب  -مفترًيا على هللا ً -
 - 49ال تعجب من هؤالء الكافرين الذين يفترون بأعمالهم  ،فنبين لهم سـوء عملهـم فيرونـل حس ًـنا  ،ويثنـون علـى
أنفســهم مــزكين لهــا  ،وهللا  -وحــهه  -هــو الــذى يعلــم الخبيــث مــن الطبيــب  ،فيزكــى مــن يشــاء وال يظلــم أى إنســان
قهره مهما كان يالً

ذنب ــا وا ـ ًـحا يكش ــف ع ــن خبي ــث
 - 50كيــف يختلف ــون عل ــى هللا الك ــذب به ــذا ومثال ــل  ،وكف ــى بالك ــذب عل ــى هللا ً
طويتهم
ظا مـن علـم الكتـاب  ،ير ـون عبـهة األصـنام والشـيطان ويقولـون :
 - 51أال تعجب من أمر هؤالء الذين أوتوا ح ً
عن الذين عبهوا األوثان أنهم أههى من أهل اإليمان طريًقا

 - 52أول ــك الــذين خــذلهم هللا وطــردهم مــن رحمتــل  ،ومــن يخذلــل هللا ويطــرده مــن رحمتــل فلــي

لــل مــن ينص ـره

ويحميل من غضب هللا
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 - 53لقــه ُحـ عـرم هـؤالء نعمــة اإلذعــان للحــق  ،كمـا حرمـوا الســلطان  ،ولــو أوتــوه مــا نفعـوا النــاس بــل بــأى قــهر ولــو
طان يالً
 - 54كيف يستكثر هؤالء على العرب ما آتاهم هللا من فضلل ببعث النبى منهم  ،مع أن هللا قه آتـى إبـراهيم وآلـل
 -وهو أبوكم وأبوهم  -الكتاب المنزل والنبوة والملك العظيم

 - 55فمن الذين بعث فيهم إبراهيم وآلل منهم َمن آمـن بالكتـاب المنـزل إلـيهم  ،ومـنهم مـن أعـرو عنـل  ،وحسـب
نار حامية
هؤالء المعر ين عن دعوة الحق جهنم تكون ًا
 ،وكذبوا األنبياء  ،سوف نـهخلهم النـار التـى تكـوى بهـا جلـودهم  ،وكلمـا

 - 56إن الذين جحهوا ُح َج َجَنا البينا
جلودا غيرها جهيهة ليستمروا فى ألم العذاب  ،إن هللا تعالى غالـب علـى أمـره ،
فقه اإلحساس بالعذاب بهلهم هللا ً

حكيم فى فعلل  ،يعذب من جحه بل وأصر على ذلك حتى ما

()1

 - 57والذين صهقوا بما جاءهم من ربهم وعملوا األعمال الصـالحة  ،سـنثيبهم علـى إيمـانهم وعملهـم  ،فنـهخلهم

جن ــا تج ــرى م ــن تح ــت أش ــجارها األنه ــار  ،ال تنته ــى حي ــاتهم فيه ــا أب ـ ًـها  ،له ــم فيه ــا أزواج مطهـ ـرة م ــن العي ــوب
واألدناس  ،ونحييهم حياة ناعمة فى ظل ظليل من العيش الطيب والنعيم المقيم
 - 58إن هللا يأمركم  -أيها المؤمنـون  -أن ع
توصـلوا جميـع مـا ائتمنـتم عليـل مـن هللا أو النـاس إلـى أهلـل بالعـهل ،
ب
دائمـا
فال تجوروا فى الحكم  ،هذه موعظة من ربكم فاحرصوا عليها  ،فنعمـت الموعظـة التـى يعظكـم بهـا إن هللا ً
ســميع لمــا يقــال  ،بصــير بمــا يفعــل  ،فــيعلم مــن أدى األمانــة ومــن خــان  ،ومــن حكــم بالعــهل أو جــار فيجــازى كــال

بعملل

 - 59يــا أيهــا الــذين صــهقوا بمــا ج ـاء بــل محمــه أطيع ـوا هللا  ،وأطيع ـوا الرســول والــذين يلــون أمــركم مــن المســلمين
القائمين بالحق والعـهل والمنفـذين الشـرو  ،فـإن تنـازعتم فـى شـىء فيمـا بيـنكم فاعر ـوه علـى كتـاب هللا وعلـى سـنة
رسولل لتعلموا حكمل  ،فإنل أنزل عليكم كتابل وبينل رسولل  ،وفيل الحكـم فيمـا اختلفـتم فيـل  ،وهـذا مقتضـى إيمـانكم

با واليوم اآلخر  ،وهو خير لكم  ،ألنكم تهتهون بل إلى العهل فيما اختلفتم فيل  ،وهو أحسـن عاقبـة  ،ألنـل يمنـع
ع
المؤدى إلى التنازو والضالل
الخالف
ب
 - 60أال تعجـب  -أيهـا النبــى  -مـن الــذين يـهعون أنهـم صــهقوا بمـا أنــزل عليـك مـن الكتــاب ومـا أنــزل مـن قبلــك
من الكتب  ،يريهون أن يتحاطموا فى خصوماتهم إلى ما فيل الضالل والفساد وحكـم غيـر هللا  ،وقـه أمـرهم هللا أن

يجحهوه وال يتحاطموا إليل  ،ويريه الشيطان أن يصههم عن طريق الحق والههى  ،فيضلهم عنل

بعيها
الال ً

________

( )1تهل اآلية الكريمة على شهة العذاب الذى يتعرو لل أصحاب النار بهليل ما تقره الحقيقة العلمية من أن األعصاب المنتشـرة فـى
طبقا
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 - 61وإذا قيــل لهــم أقبل ـوا علــى مــا أنــزل هللا مــن ق ـرآن وش ـريعة  ،وعلــى رســولل ليبــين لكــم  ،أريــت الــذين ينــافقون

شهيها
ُيعر ون عنك إع ار ً ا ً
 - 62فكيــف تكــون الحــال إذا نزلــت بهــم نازلــة بســبب خبــث نفوســهم وســوء أعمــالهم  ،ولــم يجــهوا ملجــأ إال إليــك ،
فجاءوك يقسمون با بين يهيك أنهم ال يريهون بأقوالهم وتصرفاتهم إال اإلحسان وطلب التوفيق

 - 63أول ــك الــذين يقســمون أنهــم ال يريــهون إال اإلحســان والعمــل الموفــق  ،يعلــم هللا حقيقــة مــا فــى قلــوبهم وكــذب
بالغـا يصـل إلـى أعمـاق
قولهم  ،فال تلتفت إلى كالمهم وادعهم إلى الحق بالموعظة الحسنة  ،وقل لهم قوالً
حكيمـا ً
ً
نفوسهم
 - 64وما أرسلنا من رسول إال كان الشأن فى رسالتل أن يطاو  ،وأن تكـون طاعتـل بـإذن مـن هللا وأن مـن ينـافق

ظالمــا لنفســل  ،ولــو أن ه ـؤالء الــذين ظلم ـوا أنفســهم رجع ـوا إلــى الهــهى فجــاءوك وطلب ـوا
أو يكــذب أو يخالفــل يكــن ً
وما رأيت من تغير حـالهم  ،لوجـهوا هللا
المغفرة من هللا على ما قهموا  ،ورجو المغفرة لهم بمقتضى رسالتك
رحيما بعباده
سبحانل وتعالى كثير القبول للتوبة
ً
حكما فيما يكون بينهم من نزاو  ،ثـم ال تضـيق
 - 65فوربك ال ُي َعاهو َن مؤمنين بالحق مذعنين لل  ،حتى يجعلوك ً
نفوسهم أى يق بما قضيت  ،ويذعنوا لك إذعان المؤمنين المصهقين

 - 66ولــو أننــا فر ــنا علــيهم المشــقة البالغــة بــأن أمرنــاهم بالجهــاد المســتمر  ،وأن ُي بع
عر ـوا أنفســهم للتلــف  ،أو
دائما ،ما أطاو إال عهد قليل  ،ولكن هللا  -سبحانل وتعالى  -ال يكلـف إال مـا تحتملـل
ينفروا من ديارهم مجاههين ً
الطاقــة  ،ولــو أنهــم فعل ـوا وقــاموا بحقــل لكــان فــى ذلــك خيــر الــهنيا واآلخ ـرة لهــم  ،وهــو يــؤدى إلــى تثبيــت اإليمــان ،

واالستقرار واالطم نان

 - 67وإذا قاموا بحق التكليف اإللـهى الذى يكون فى وسعهم  ،ألعطاهم هللا على ذلك الثـواب العظـيم مـن فضـلل
 - 68ولكانوا بسبب إطاعتهم فيمايطيقون  ،قه ههاهم هللا إلى الطريق المستقيم الذى ال إفراط فيل

وال تفريل

 - 69ومن يطع هللا والرسول بالتسليم ألمرهما والر ا بحكمهما  ،فهو مع الذين أنعم هللا عليهم بالههايـة والتوفيـق
فى الهنيا واآلخرة من أنبيائل وأتباعهم الذين صهقوهم واتبعوا منـاهجهم والشـههاء فـى سـبيل هللا  ،والصـالحين الـذين
صلحت سريرتهم وعالنيتهم  ،وما أحسن هؤالء من رفقاء ال يشقى جليسهم  ،وال ُي َم ال َح عهيثُ ُهم
 - 70تلك المنزلة العظيمة لمن أطاو هللا ورسولل هى الفضل الكبير من هللا  ،وهو عليم باألعمـال ومثيـب عليهـا
 ،ويكفى المؤمن علم هللا بحالل  ،وهو يقوم بطاعتل ويطلب مر اتل
 - 71يا أيها الذين آمنوا كونوا فى حذر دائم من أعـهائكم  ،وخـذوا األهبـة لـرد كيـههم  ،واخرجـوا لقتـالهم جماعـا
متفرقة  ،جماعة بعه جماعة  ،أو اخرجوا لهم مجتمعين

ع
المعوقين فإن ممن يعـيش معكـم مـن يثـبل عـن القتـال ويتخلـف عنـل  ،فـإن أصـابكم نكبـة
 - 72واحذروا المثبطين
ب
فى الجهاد قال ذلك الفريق المتخلف شامتًا  :قه أنعم هللا على إذ لم أشهه معهم هذا القتال
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 - 73وإن جــاءطم فضــل مــن هللا بالنصــر والفــوز بغنــائم القتــال  ،قــال ذلــك الفريــق  -متحس ـ اًر متمنيــا األمــانى -
ياليتنى كنت معهم فى هذا القتال فأفوز بعظيم الغنائم  ،ويقول هذا القول وكأنل ال رابطة من المودة تربطل بكم

 - 74إذا كان منكم من يعوق أو يبط لضعف فى إيمانـل  ،أو خـور فـى عزيمتـل فليقاتـل فـى سـبيل إعـالء كلمـة

َّللا والحـق  ،وهـم الـذين يبيعــون الحيـاة الـهنيا طـالبين الحيــاة اآلخـرة  ،ومـن يقاتـل فــى سـبيل إعـالء كلمـة َّللا والحــق

فسينال إحهى الحسنيين فإما أن يقتـل فينـال فضـل االستشـهاد فـى سـبيل َّللا  ،أو ينتصـر فينـال فضـل الفـوز فـى
الهنيا  ،وهو فى كلتا الحالتين يؤتيل َّللا أج اًر عظيما فى األخرة

 - 75كيــف يس ــوح لكــم أال تق ــاتلوا ف ــى ســبيل َّللا  ،م ــع أن المستضــعفين م ــن الرج ــال والنســاء والذري ــة يس ــتغيثون
ويستنصرون

ارعين إلى َّللا يقولون  :ربنا أخرجنا من والية هؤالء الظالمين ومكنا بقوتك ورحمتك مـن أن نكـون

تحت والية المؤمنين  ،واجعل لنا من عنهك نصي اًر ينصرنا

 - 76الــذين صــهقوا بــالحق وأذعن ـوا لــل  ،يقــاتلون فــى ســبيل إعــالء كلمــة َّللا والعــهل والحــق  ،والــذين جحــهوا أو
عانــهوا يقــاتلون فــى ســبيل الظلــم والفســاد  ،وبــذلك كــانوا أوليــاء الشــيطان  ،فيــا أيه ـا المؤمنــون قــاتلوهم ألنهــم أع ـوان

الشيطان وأنصاره واعلموا أنكم منتصـرون علـيهم بتأبيـه َّللا  ،ألن تـهبير الشـيطان  -مهمـا عظـم فسـاده -

ـعيف

 ،والغلبة للحق
 - 77ألم تنظر يا محمه فتعجب إلى الذين رغبوا فى القتال قبل أن يجىء اإلذن بل فقيل لهـم :

لـم يـأ

وقــت القتــال  ،فكف ـوا أيــهيكم عنــل  ،واحرص ـوا علــى إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة  ،فلمــا فــرو َّللا علــيهم القتــال إذا
طائفة منهم يخافون الناس كخوف َّللا أو أشه وقالوا مستغربين  :لم كتبت علينـا القتـال متـوهمين أن فـى فر ـية

القتــال تعجــيالً آلجــالهم ولــذلك قــالوا  :هــال أخرتنــا إلــى زمــن قريــب نســتمتع فيــل بمــا فــى الــهنيا فقــل لهــم  :تقــهموا
للقتــال ولــو أدى إلــى استشــهادكم  ،فمتــاو الــهنيا مهمــا عظــم قليــل بج ـوار متــاو اآلخ ـرة  ،واآلخ ـرة خيــر وأعظــم لمــن

اتقى َّللا وستجزون على أعمالكم فى الهنيا والتنقصون من الجزاء شي ا مهما صغر

 - 78إن الم ــو ال ــذى تفـ ـ َر ُىون من ــل مالق ــيكم أينم ــا كن ــتم  ،ول ــو كان ــت إق ــامتكم ف ــى حص ــون مش ــيهة وإن هـ ـؤالء
الخــائرين لضــعف إيمــانهم يقولــون  :إن أصــابهم فــوز وغنيمــة  :هــى مــن عنــه َّللا  ،وإن أصــابهم جــهب أو هزيمــة

بشـؤمك فقـل لهـم  :كـل مايصـيبكم ممـا تحبـون أو تكرهـون هـو مـن
يقولوا لك  -يامحمه  -هذه من عنهك وكـان ُ
تقهير َّللا ومن عنهه اختبار وابتالء  ،فما لهؤالء الضعفاء ال يهركون قوال صحيحا يتحهث بل إليهم

 - 79ما يصيبك  -أيها النبى  -من رخاء ونعمة وعافية وسالمة فمن فضل َّللا عليك  ،يتفضل بـل إحسـانا منـل
إليــك  ،ومــا أصــابك مــن شــهة ومشــقة وأذى ومكــروه فمــن نفســك بســبب تقصــير أو ذنــب ارتكبتــل والخطــاب للنبــى
لتصــوير الــنف

البش ـرية وإن لــم يقــع منــل مــا يســتوجب الســي ة  ،وأرســلناك رس ـوال مــن عنــهنا للنــاس جميع ـاً  ،وَّللا

عليما
شهيه على تبليغك وعلى إجابتهم  ،وكفى بل ً
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 - 80مــن يطــع الرســول فقــه أطــاو َّللا  ،ألنــل ال يــأمر إال بمــا أمــر َّللا بــل  ،وال ينهــى إال عمــا نهــى َّللا عنــل
فكانت طاعتـل فـى االمتثـال واالنتهـاء طاعـة َّلل  ،ومـن أعـرو عـن طاعتـك فمـا أرسـلناك

حفيظاً ومهيمناً عليهم  ،تحف عليم أعمالهم  ،إن ذلك لنا ال لك
 - 81ويقول هذا الفريق المتردد  :أمـرك مطـاو  ،ولـي

إال بشـي اًر ونـذي اًر ال

لـك منـا إال الطاعـة فيمـا تـأمر وتنهـى  ،ولكـن إذا خرجـوا

من عنهك وابتعهوا عنك دبر طائفة منهم أم ار وبيتتل  ،غيـر الـذى تقولـل أنـت لهـم مـن أمـر ونهـى  ،وَّللا سـبحانل
وتعــالى يحصــى علــيهم مــا يهبرونــل فــى خفــاء فــال تلتفــت إلــيهم  ،وأعــرو

وتوكل عليل  ،وكفى أن يكون َّللا وكيلك وحافظك تفوو إليل جميع أمورك

عــنهم وفــوو أمــرك إلــى َّللا ،

 - 82أفال يتهبر أول ك المنافقون كتاب َّللا فيعلمـوا حجـة َّللا علـيهم فـى وجـوب طاعتـل واتبـاو أمـرك  ،وأن هـذا
الكتـاب مـن عنــه َّللا الئـتالف معانيــل وأحكامـل  ،وتأييــه بعضـل لـبعض فهــذا دليـل علـى أنـل مــن عنـه َّللا  ،إذ لــو
طان من عنه غيرة لتناقضت معانيل  ،واختلفت أحكامل اختالفاً كثي اًر

 - 83واذا اطلعت  -هذه الطائفة المنافقة  -على أمر يتعلق بقوة المسلمين أو

ـعفهم أفشـوه ونشـروه  ،جـاهرين

بــل للتغريــر بالمســلمين أو إلقــاء الرعــب فــى قلــوبهم  ،أو توصــيل أنبيــائهم إلــى أعــهائهم  ،ولــو أن ه ـؤالء المنــافقين
المــذيعين ردوا أمــر األمــن والخــوف إلــى الرســول وإلــى أولــى األمــر مــن الق ـواد وكبــار الصــحابة  ،وطلب ـوا معرفــة

الحقيقـة مــن جهـتهم لعلــم أول ـك الــذين يحـاولون اســتخراج الوقـائع وإذاعتهــا الحـق مــن جانـب الرســول والقـادة  ،ولـوال
فضــل َّللا علــيكم بتثبيــت قلــوبكم علــى اإليمــان  ،ومنــع الفتنــة  ،ورحمتــل بتمكيــنكم مــن أســباب الظفــر واالنتصــار ،
التُبع أطثركم إغواء الشيطان  ،ولم ينج من إغوائل إال القليل
 - 84وإذا كان بينكم أمثال هؤالء المنافقين فأعرو عنهم  ،وقاتل فى سبيل كلمة َّللا والحـق  ،فلسـت مسـ وال إال
وحــثهم عليــل  ،لعــل َّللا يــهفع بــك وبهــم شــهة الكــافرين  ،وَّللا مؤيــهكم
عــن نفســك  ،ثــم أدو المــؤمنين إلــى القتــال ُ
وناصركم  ،وهو أشه قوة وأشه تنكيال بالكافرين

 - 85وأن هؤالء المنافقين يناصرون الفسـاد  ،وأهـل اإليمـان يناصـرون الحـق  ،ومـن يناصـر فـى أمـر حسـن يكـن
لل نصيب من ثوابل  ،ومن يناصر أهل السوء يكن عليل وزر من عقابل  ،وَّللا مقتهر على كل شىء محيل بل
 - 86وإذا حيــاطم أحــه  -أيــا كــان  -بتحيــة مــن ســالم أو دعــاه أو تك ـريم أو غي ـره  ،فــردوا عليــل بأحســن منهــا أو
بمثلها  ،فإن َّللا محاسب على كل شىء كبي ار كان أو صغي ار

َّ - 87للا الذى ال إلل إال هو وال سـلطان لغيـره سـيبعثكم حتمـا مـن بعـه ممـاتكم  ،وليحشـرنكم إلـى موقـف الحسـاب
ال شك فى ذلك وهو يقول ذلك فال تشكوا فى حهيثل  ،وأى قول أصهق من قول َّللا

 - 88مــا كــان يســوح لكــم  -أيهــا المؤمنــون  -أن تختلف ـوا فــى شــأن المنــافقين الــذين يظهــرون اإلســالم ويبطنــون
الكفر  ،ومـا يسـوح لكـم أن تختلفـوا فـى شـأنهم  :أهـم مؤمنـون أم كـافرون ويقتلـون

أم ينظـرون وهـم

قــابلون ألن يكونـوا مهتــهين أم ال ترجــى مــنهم ههايــة إنهــم قلبــت مــهاركهم بمــا اطتســبوا مــن أعمــال  ،جعلــت الشــر
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يتحكم فيهم وما كان لكم أن تتوقعوا ههاية من َقهر َّللا فـى علمـل األزلـى أنـل لـن يهتـهى  ،فـإن مـن يكتـب فـى علـم
َّللا األزلى اللل  ،فلن تجهوا طريقا لههايتل

تودون ههايـة هـؤالء المنـافقين  ،وهـم يـودون أن تكفـروا مـثلهم فتكونـوا متسـاوين فـى الكفـر معهـم  ،وإذا
 - 89إنكم َ
طــانوا كــذلك فــال تتخــذوا مــنهم نص ـراء لكــم  ،وال تعتبــروهم مــنكم  ،حتــى يخرج ـوا مهــاجرين ومجاهــهين فــى ســبيل
اإلسالم وبذلك تزول عنهم صفة النفاق  ،فإن أعر وا عن ذلك وانضـموا إلـى أعـهائكم فـاقتلوهم حيـث وجـهتموهم
وال تعتبروهم منكم وال تتخذوا منهم نصراء

 - 90اسـتثنى مــن المنــافقين الــذين يسـتحقون القتــل إلفســادهم لجماعــة المــؤمنين أول ـك الــذين يرتبطــون بقــوم بيــنهم
وبـين المــؤمنين ميثــاق يمنــع قتــل المنتمــين ألحــه الفـريقين  ،أو كــانوا فــى حيـرة أيقــاتلون مــع قــومهم الــذين هــم أعــهاء

المســلمين ولــي

ثمــة ميثــاق أم يقــاتلون مــع المــؤمنين فــإن األولــين يمنــع قــتلهم ألجــل الميثــاق  ،واآلخ ـرين يمنــع

قـتلهم آلنهـم فـى حــرج  ،وإن َّللا تعـالى لـو شــاء لجعلهـم يحـاربونكم فــإن آثـروا الموقـف الســلبى وسـالموكم فـال يســوح
لكم أن تقتلوهم  ،ألنل ال مسوح لذلك

 - 91فإن ظهرتم على الشرك كانوا معكم  ،وإن ظهر المشركون على اإلسالم كـانوا مـع

يريهون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قـومهم مـن المشـركين  -وهـؤالء فـى

المشـركين  ،فهـم

ـالل مسـتمر ونفـاق  ،فـإن لـم يكفـوا عـن

قتالكم ويعلنوكم باألمن والسالم فاقتلوهم حيث وجهتموهم  ،ألنهم بعهم اقتناعهم عن القتال قه مكنوا المؤمنين مـن
قتلهم  ،وجعل َّللا تعالى للمؤمنين حجة بينة فى قتالهم
 - 92إن تقسـيم المنــافقين ذلــك التقســيم لالحتيــاط  ،حتــى ال يقتــل مــؤمن علــى ظــن أنــل منــافق  ،ألن قتــل المــؤمن
اليجوز إال أن يقع ذلك خطأ غير مقصود وفى حال قتل المـؤمن خطـأ إن كـان يعـيش فـى واليـة الهولـة اإلسـالمية

تهفع الهية ألهلل تعويضاً عما فقهوه  ،وتعتق رقبة مؤمنة ليعوو جماعـة المـؤمنين عمـا فقـه

المؤمنــة إحيــاء لهــا بالحريــة  ،فكأنــل يكتفــى بتحريــر رقبــة مؤمنــة ليعــوو المــؤمنين عــن فقــهها

 ،ألن عتـق الرقبـة

()1

وإن كــان ينتمــى

لقــوم بيــنهم وبــين المســلمين معاهــهة ســلم  ،فإنــل يجــب تحريــر رقبــة مؤمنــة  ،وتســليم الهيــة ألهــل المقتــول  ،ألنهــم
لعهــههم ال يتخــذونها إليــذاء المســلمين  ،وإذا كــان القاتــل خطــأ ال يجــه رقبــة مؤمنــة يعتقهــا  ،فإنــل يصــوم شــهرين

متتابعين ال يفطر يوما فيهما  ،ألن ذلك يكون تهذيباً لنفسل وتربية لها على االحتراس  ،وَّللا  -سـبحانل وتعـالى-
عليم بالنفوس

___________

والنيا

 ،وحكيم يضع العقوبا

فى موا عها

يسو الشارو بـين عقوبـة القتـل الخطـأ والقتـل العمـه ذلـك ألن الجـانى فـى القتـل العمـه تعمـه العصـيان بالفعـل والقلـب وعلـى ذلـك
( )1لم َ
فجريمتل مغلظة مما يناسبها شهة العقوبة أما فى القتل الخطأ فإن الجانى لم يتعمه العصيان بقلبل بل تعلق العصيان بفعلل وهذا من
الشريعة اإلسالمية تنويع للمس ولية الجنائية بحسب نوو العصيان

واآلية الكريمة بينت ما يوقع على القاتل خطأ فذكر الكفارة وهى تحريـر رقبـة مؤمنـة والصـيام عنـه عـهم وجـود الرقبـة المؤمنـة ،

والكفارة تهور بين العقوبة والعبادة  ،والذى يتحمل هذه الكفارة هو الجانى وهذا فيـل إيـالم لـل وتهـذيب وتقـرب إلـى َّللا حتـى يتـوب عليـل

مما فعل
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وفضـالً عـن الكفــارة ففـى القتـل الخطــأ الهيـة  ،والهيـة محــهدة مـن الشـارو وهــى ال تختلـف فـى قتيــل دون قتيـل وفـى هــذا أسـمى مــا

يكون من التسوية بين الناس  ،وتكون الهية على العاقلة آلن العاقلة هى أهل نصرة الجانى فإذا اشتركوا فى الغرم فإنهم الشـك مـانعوه
من ارتكاب ماقه ينجم عنل الغرم وهذا النوو من االشتراك فى المس ولية يهفع إلى تقليل الجرائم

وهذا كلل اليمنع ولى األمر من تعزير الجانى بالعقوبة التى يراها إذا وجه فى ذلك مصلحة ،

حتـى مــن ا آليـة الكريمــة  ،فقــه جـاء فــى نهايتهــا عقوبـة مــن َّللا بقــى أن الجـزاءا

إذ الجرم فى القتل الخطأ ثابـت

الـواردة مــن كفـارة وديــة مشــروعة مـن العلــى القــهير

لقبول التوبة من َّللا تعالى وفى هذا إشارة إلى ما وقع فيل القاتل خطأ من تقصير بترك =

= االحتيــاط ولــذلك يقــول الفقهــاء إن القتــل الخطــأ ال يــأثم إثــم القتــل وإنمــا يــأثم إثــم تــرك التحــرز والمبالغــة فــى التثبــت ألن األفعــال

آثمـا يسـتوجب العقوبـة
المباحة التجوز مباشرتها إال بشرط أن ال تؤذى أحها فإذا أذى أحها فقه تحقق ترك التحرز فيأثم فيكـون فعلـل ً
( الزيلعى ج 6ص) 101
وهـذه األجزيـة جميعـاً تتفـق مـع مــا يتمثـل فـى القتــل الخطـأ مـن

بالتشـريعا

ــرر جسـيم يـهعو الشــارو لو ـع الزواجـر عليــل  ،وبمقارنـة ذلــك

الو ــعية تجــه البــون شاســعاً حتــى إن النــاس لــم يعــودوا يخــافون العقــاب ممــا أدى لكث ـرة هــذا النــوو مــن الج ـرائم ولحصــول

حوادث صارخة دفعت الكثير إلـى أن ينـادوا بتشـهيه عقـاب القتـل الخطـأ  ،ولـو اتبـع النـاس تشـريع القـرآن آلدى ذلـك إلـى تعـويض أهـل

القتيــل بمــا يخفــف علــيهم اآلالم النفســية والخســارة الماديــة  ،وإلــى زجــر الجــانى بمــا يبــذل مــن كفــارة فضـالً عــن الهيــة التــى عليــل وعلــى
العاقلة وإلى دفع الناس إلى منع بعضهم بعضا من ارتكاب الخطأ الذى قه يسبب القتل
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 - 93إن من يقتل مؤمنا قتالً عهوانا متعمها مستحالً ذلك القتل يكون جزاؤه الـذى يكـاف جريمتـل أن يـهخل جهـنم
ويســتمر فيهــا  ،ويغضــب َّللا عليــل ويطــرده مــن رحمتــل وقــه أعــه َّللا لــل فــى اآلخـرة عــذابا عظيمــا  ،فــإن هــذه أطبــر

جريمة فى الهنيا

 - 94االحتراس من قتل المؤمن واجب فى حال الغزو  ،فإذا سافرتم مجاهـهين فـى سـبيل َّللا تعـالى فتعرفـوا شـأن
الذين تقاتلونهم قبل القتال  ،أهـم أسـلموا أو الي ازلـون علـى الشـرك  ،وال تقولـوا لمـن ألقـى إلـيكم السـالم وشـارة األمـن

لست مؤمنا  ،تريهون بذلك األموال والغنائم  ،بل اقبلوا منهم السالم  ،فإن َّللا أعه لكـم مغـانم كثيـرة وأنـتم  -أيهـا

المؤمنون  -كنتم على الكفر قبل ذلك وههاطم َّللا  ،فتبينوا أمـر الـذين تلقـونهم وأن هللا علـيم علمـا دقيقـا ال يخفـى
عليل شىء  ،وأنل محاسبكم بمقتضى علمل

 - 95وأن الجهاد مع هذا االحتراس فضلل عظيم جها  ،فال يستوى الذين يقعهون عـن الجهـاد فـى منـازلهم والـذين

يجاههون بأموالهم وأنفسهم  ،فقه جعل َّللا للمجاههين درجة رفيعة فوق الذين قعهوا إال إذا كان القاعـهون مـن ذوى
األعذار التى تمـنعهم مـن الخـروج للقتـال  ،فـإن عـذرهم يرفـع عـنهم المالمـة ومـع أن المجاهـهين لهـم فضـل ودرجـة

خاصة بهم  ،فقه وعه َّللا الفريقين المنزلة الحسنى والعاقبة الطيبة

 - 96وهذه الهرجة التـى اخـتص بهـا المجاهـهين درجـة عظيمـة رفيعـة  ،حتـى كأنهـا درجـا

للتفـاو الكبيـر بينهـا

وبين ماعهاها  ،وأن لهم مع هذه الهرجة مغفرة كبيرة ورحمة واسعة
 - 97وأن المسلم عليل أن يهاجر إلى الهولة اإلسالمية وال يعيش فى ذل  ،فإن المالئكة تسألهم  :فيم كنـتم حتـى
ارتضيتم حياة الذل والهـوان

فيجيبـون :كنـا مستضـعفين فـى األرو يـذلنا غيرنـا فتقـول المالئكـة  :ألـم تكـن أرو

هللا واســعة فتهــاجروا فيهــا بــهل الــذل الــذى تقيمــون فيــل وأول ــك الــذين ير ــون بالــذل مــع قــهرتهم علــى االنتقــال ،

مأواهم عذاب جهنم  ،وأنها أسوأ مصير  ،فالمسلم

يما
ال يصح أن يعيش فى ذل  ،بل يعيش عز ًا
يز كر ً

 - 98غيــر أنــل يعفــى مــن هــذا العقــاب مــن ال يســتطيعون االنتقــال مــن الضــعفاء مــن الرجــال والنســاء واألطفــال ،
فهؤالء ال يستطيعون حيلة وال يجهون سبيال للخروج

 - 99وأول ك ُيرجى عفو هللا عنهم  ،وهللا تعالى من شأنل العفو والغفران
طالبا بهجرتـل مناصـرة الحـق وتأييـهه  ،يجـه فـى األرو التـى يسـير فيهـا موا ـع كثيـرة يـرغم
 - 100ومن يهاجر ً
بهــا أنــف أعــهاء الحــق  ،ويجــه ســعة الحريــة واإلقامــة العزيـزة  ،ولــل بــذلك الثـواب واألجــر العظــيم  ،ومــن يخــرج مـن

مهاجر إلى موطن الهولة العزيزة التى هى دولة هللا ورسولل  ،ثم يهركل المو قبل أن يصـل فقـه ثبـت أجـره ،
ًا
بيتل
وتكرم هللا فجعل األجر حقا عليل  ،وغفر لل ورحمل  ،ألن من شأنل الغفران والرحمة
 - 101الصالة فريضة محكمة ال تسقل فى السفر  ،ولكن ال إثم على من يقصـرها فيـل عـن الحضـر فالـذين

يخرجون مسافرين  -إن خافوا أن يتعـرو لهـم الكـافرون بمـا يكرهـون  -لهـم أن يقصـروا الصـالة  ،فالصـالة التـى
هى أربع ركعا

يصلونها اثنتين  ،وأن الحذر من تعرو الكافرين واجب ألنهم أعهاء  ،عهاوتهم وا حة
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 - 102وإذا كنت  -أيها النبى األمين  -فيهم وقامـت صـالة الجماعـة  ،فـال تنسـوا الحـذر مـن األعـهاء  ،وذلـك

بتقسيم المسلمين إلـى طـائفتين  :إحـهاهما تبـهأ الصـالة مقتهيـة بـك  ،وتكـون األخـرى قائمـة علـى األسـلحة واألمتعـة

لحراستها  ،فإذا أتممت نصف الصالة ذهبت التى صـلت وراءك وجـاء
ما فاتها وتصلى األولـى بقيـة الصـالة  ،وتسـمى الحقـة
تــؤدى آخره ــا  ،وذل ــك التنظ ــيم لك ــى

()1

األخـرى فصـليت بهـا البـاقى  ،ثـم تصـلى

واألخـرى مسـبوقة  ،إذ تـؤدى أول الصـالة  ،والالحقـة

ال تف ــو الص ــالة  ،وللح ــذر م ــن الك ــافرين ال ــذين ي ــودون أن تغفلـ ـوا ع ــن

ـتمر
أســلحتكم وأمتعــتكم فيميل ـوا علــيكم دفعــة واحــهة  ،وينقض ـوا علــيكم وأنــتم فــى الصــالة  ،وأن قتــال المشــركين مسـ ًا
واجب  ،ولكن ال إثم عليكم أن تسكنوا إذا كان بكـم مـرو أو نـزل مطـر عـاق عـن القتـال  ،ولكـن علـى أن تكونـوا
مهينا مذال
عذابا ً
على حذر دائم  ،وهذا عقاب هللا للكافرين فى الهنيا  ،وفى اآلخرة أعه لهم ً
دائمــا فــاذكروه قــائمين محــاربين
 - 103وإذا أتممــتم صــالة الحــرب التــى تســمى صــالة الخــوف فــال تنسـوا ذكــر هللا ً
واذكــروه وأنــتم قاعــهون  ،واذكــروه وأنــتم نــائمون  ،فــإن ذكــر هللا تعــالى يقــوى القلــوب  ،وبــل اطم نانهــا  ،فــإذا ذهــب
الخوف وكان االطم نان  ،فأدوا الصالة كاملة فإن الصالة قه فر ت على المؤمنين موقوتة بأوقاتها

 - 104ال تضعفوا فى طلب القوم الكافرين الذين أعلنوا علـيكم الحـرب  ،وحـاولوا أن يغيـروا علـيكم مـن كـل مكـان

أيضـا  ،والفـرق بيـنكم وبيـنهم
والحرب بال شك ألم  ،فإذا كنتم تألمون من جراحها وما يكون فيهـا  ،فـإنهم يـألمون ً
أنهم ال يطلبون الحق وال يرجـون عنـه هللا شـيًا  ،وأنـتم تطلبـون الحـق وترجـون ر ـا هللا والنعـيم الـهائم وهللا علـيم
بأعمالكم وأعمالهم حكيم يجازى كال بما يعمل

مبينـا للحـق إلـى يـوم القيامـة ليكـون منـارك
 - 105أنزلنا إليك القرآن حًقا وصه ًقا  ،مشـتمالً علـى كـل مـا هـو حـق ً
مهافعا عن الخائنين
فى الحكم بين الناس  ،فاحكم بينهم وال تكن
ً
 - 106وعنه الحكـم بـين النـاس اتجـل إلـى هللا وتـذكر عظمتـل واطلـب مغفرتـل ورحمتـل  ،فـإن المغفـرة والرحمـة مـن
شأنل سبحانل وتعالى

 - 107وال تــهافع عــن الــذين يخونــون ويبــالغون فــى إخفــاء الخيانــة فــى أنفســهم  ،فــإن هللا ال يحــب مــن يكــون مــن
شأنل الخيانة وارتكاب الذنوب

دائمـا  ،وهـم يتفقـون لـيال
 - 108يختفون ويستترون بخيانتهم من الناس  ،وال يمكن أن تخفى على هللا وهو معهم ً
ال يخفـى منـل شـىء
علمـا
علـى مـا ال ير ـى هللا مــن القـول مـن رمـى الــتهم علـى األبريـاء  ،وهللا تعـالى يعلــم ً
مما يعملون
 - 109إذا كنتم تهافعون عنهم فى الـهنيا فـال يعـاقبون عقـاب الـهنيا  ،فـال يوجـه مـن يـهافع عـنهم يـوم القيامـة أمـام

ناصر لهم
ًا
وليا عليهم
هللا تعالى  ،بل من يقبل أن يكون ً
__________

( )1الالحقة  :هى التى تصلى مع اإلمـام أول الصـالة وتضـطر للتخلـف باقيهـا  ،ثـم تـؤدى البـاقى منفـردة  ،والمسـبوق
منفردا
يؤدى آخر الصالة جماعة ثم يؤدى األول
ً

هـو الـذى
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أمر سيًا فى ذاتل أو يظلـم نفسـل بارتكـاب المعاصـى ثـم يطلـب مغفـرة
 - 110وأن باب التوبة مفتوح  ،فمن يعمل ًا
غافر لل  ،ألن من شأنل المغفرة والرحمة
هللا تعالى  ،فإنل يجه هللا تعالى قابال توبتل ًا
ه نفسل  ،ومغبتـل علـى نفسـل ،

ذنبا فإنما هو
 - 111وأن الذنوب مضارها على نف من يفعلها  ،فمن يكسب ً
وهللا سبحانل وتعالى يعلم ما ارتكب ويعاملل بمقتضى حكمتل  ،فيعاقب أو يغفر على حسب ما تقتضيل الحكمة

وذنوبا ثم يتهم بهـذه الـذنوب بريًـا لـم يرتكبهـا  ،كمـن يسـرق شـيًا ويـتهم
 - 112ومن يرتكب أخطاء تحيل بالنف
ً
والثــانى  :الــذنب الوا ــح
غي ـره بســرقتل  ،فقــه وقــع عليــل وزران  :أحــههما الكــذب واالفت ـراء باتهــام األبريــاء ،

البين

 - 113ولوال أن هللا تفضل عليك بالوحى ورحمك باإلدراك النافـذ  ،ألراد

يضلون إال أنفسهم  ،ألن َّللا مطلعك  ،وبصيرتك نافذة إلى الحق  ،فال

طائفـة مـنهم أن يضـلوك  ،ولكـنهم ال
رر عليك من تـهبيرهم وتضـليلهم  ،وقـه

أنزل عليك القرآن الكريم الذى هو ميزان الحق  ،وأودو قلبك الحكمة وعلمك من الشرائع واألحكام ما لـم تعلمـل إال

دائما
بوحى منل  ،وإن فضل َّللا عليك عظيم ً

 - 114إن الذين يخفون أحاديث يحهثون بها أنفسهم أو يتحهثون بها فيما بينهم  ،ال خير فى هـذه األحاديـث فـى
الكثيــر  ،ألن الشــر يفــرخ فــى الخفــاء  ،لكــن إذا كــان التحــهث لامــر بصــهقة يعطونهــا ،

أو للعــزم علــى القيــام

بعمل غير مستنكر  ،أو تهبير إصـالح بـين النـاس  ،فـإن ذلـك خيـر  ،ومـن يفعلـل طلبـا لر ـا َّللا سـبحانل فـإن َّللا
تعالى يعطيل جزاء كبي اًر على عملل فى الهنيا واآلخرة

 - 115وأن الذى يكون فى شقاق مع الرسول من بعه أن يتبين طريـق الحـق والههايـة  ،ويتبـع طريًقـا غيـر طريـق
المؤمنين  ،ويهخل فى والية أعهاء أهـل اإليمـان  ،فإنـل يكـون مـنهم إذ اختـارهم أوليـاءه  ،وسـيهخلل هللا تعـالى النـار

يوم القيامة

 - 116وأن هــذا المصــير المــؤلم لمــن هــم كــذلك  ،ألنهــم أعــهاء اإلســالم  ،ومثلــل مثــل مــن أشــرك بــا  ،وأن كــل
ذنــب قابــل للغفـران إال الشــرك بــا  ،وعبــادة غيـره  ،ومعانــهة رســولل فــى الحــق  ،فــإن هللا مــن شــأنل المغف ـرة إال أن

يشرك بل فى عبادتل  ،ويغفر ما دون ذلـك لمـن يشـاء  ،وأن مـن يشـرك بـا فـى عبادتـل ووالئـل فقـه تـاه عـن الحـق
كثير  ،ألنل أفسه عقلل ونفسل
وب ُع َه عنل ًا
َ
 - 117وأن من أظهر مظاهر الضالل الذى ُبعه بل عن الحق المشرك با  ،أنل يعبـه مـا ال يسـمع وال يبصـر ،
وال يضر وال ينفع  ،ويسمى آلهتل الباطلة باسماء اإلناث  ،كالال والعزى ومنـاة  ،وغيرهـا مـن األسـماء المؤنثـة ،
وأنل يتبع بهذه العبادة الشيطان
 - 118وأن هــذا الشــيطان طــرده هللا تعــالى مــن ظــل رحمتــل  ،وجعلــل فــى طريــق غوايتــل  ،وقــه أقســم وأخــذ علــى

مقهر يستهويهم بغوايتل ويوسوس لهم بشره
معلوما ًا
عهدا
عهها أن يتخذ من عباد هللا تعالى ً
نفسل ً
ً
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 - 119وأن قسمل أن يضل الذين استهواهم بإبعادهم عـن الحـق ويثيـر أهـواءهم وشـهواتهم  ،ويجعلهـم يتيهـون فـى
أوهــام وأمــانى كاذبــة يتمنونهــا  ،وإذا صــاروا بهــذه األه ـواء وتلــك األمــانى تحــت ســلطانل  ،دفعهــم إلــى أمــور غيــر

معقولـة  ،وحملهــم علــى أن يظنوهــا عبــادة وهــى أوهــام كاذبــة  ،فوســوس لهــم أن يقطعـوا آذان بعــض اإلبــل ويغيــروا
خلق هللا فيها  ،وأن ما قطـع أذنـل ال يـذبح وال يعمـل وال يمنـع مـن مرعـى وكـل ذلـك بـأوامره  ،ثـم يوسـوس لهـم بأنـل

متبعـا يخسـر خسـرًانا وا ًـحا
متبعـا مـن دون هللا  ،ومـن يتخـذه نص ًا
ًا
دين  ،وأنهم بهذا يتبعونل  ،ويتخذونل
ـير ً
نصير ً
 ،ألنل يضل عن الحقائق ويهمل عقلل  ،وينالل الفساد فى الهنيا والعذاب فى اآلخرة
 - 120يزين لهم الشـر  ،ويعـههم النفـع إذا فعلـوه  ،ويلقـى فـى نفوسـهم بأمـانى يتمنونهـا  ،ولـي

وعـهه وتزيينـل إال

تغري اًر

 - 121وأن أول ــك الــذين ألغ ـوا عقــولهم واتبع ـوا وســاوس الشــيطان فــى نفوســهم  ،مصــيرهم إلــى جهــنم وال يجــهون
خالصا
منها
ً

 - 122هذا مصير أتباو الشيطان  ،أما مصير أتباو هللا فالخير  ،وهم الذين آمنوا با ورسـولل وعملـوا األعمـال
الصــالحة  ،ولــم يســيروا وراء أوهــام كاذبــة  ،فــإن هللا تعــالى ســيهخلهم يــوم القيامــة جنــا

فيهــا أنهــار تجــرى تحــت

ظاللهــا  ،وهــى أطبــر مــن أعظــم جنــا الــهنيا وأن ذلــك مؤكــه  ،ألنــل وعــه هللا  ،ووعــه هللا ال يكــون إال حًقــا  ،ال
وعها وقوال
غرور فيل  ،إذ هو مالك كل شىء وال يتصور أن يكون أحه فى الوجود أصهق من هللا ً

 - 123إن الجزاء لي

هو ما يتمناه ويحلم بل اإلنسان من غير عمل طيـب مثمـر  ،فلـي

الجـزاء بمـا تتمنـون -

أيهــا المســلمون  -وال بمــا يتمنــاه ويحلــم بــل أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى  ،وإنمــا الج ـزاء والنجــاة مــن العــذاب
باإليمان والعمل الصالح  ،ومن يعمل سيًا يجز بل  ،وال يجه لل من دون هللا من يواليل أو ينصره

 - 124ومن يعملون األعمال الصالحة بالقـهر الـذى يسـتطيعونل وهـم مؤمنـون بـا ورسـولل  ،فـإنهم يـهخلون جنـة
النعــيم وال ينقصــون أى مقــهار ولــو كــان

ـ يال وال فــرق فــى الجـزاء بــين الــذكر واألنثــى  ،ألن األنثــى مكلفــة

لها جزاء الخير  ،وعليها عذاب الشر
 - 125وأن أساس عمل الخير منبعث من االعتقاد السـليم  ،وأحسـن الـهين أن يخلـص
وعقلــل ونفســل

ال يطلــب ســوى ر ــا هللا ســبحانل  ،وبــذلك تســتقيم مهاركــل فيــهرك رســالة

تعـالى  ،فيجعـل وجهـل
الرســل  ،وأن يقوم ـوا

بصــفة مســتمرة بأحســن األعمــال  ،ويتبع ـوا فــى ذلــك أبــا األنبيــاء إب ـراهيم عليــل الســالم  ،فهينــل هــو ديــن هللا  ،وهــو

دائمــا وأن إب ـراهيم هــو الــذى تلتقــى عنــهه الوحــهة الهينيــة للمســلمين واليهــود
الــهين الــذى يتجــل إلــى طلــب الحــق ً
والنصارى  ،فاتبعوا طريقل  ،وأن هللا أطرم إبراهيم فسماه خليال
 - 126وأن اإلخــالص
السـموا

وإســالم الوجــل إليــل  ،هــو إخــالص لمــن أنشــأ هــذا الوجــود وملكــل  ،فللــل كــل مــا فــى

واألرو  ،مـن نجـوم وأفـالك وشــم

وقمـر وجبـال ووهـاد وصـحارى ومـزارو  ،وهـو مسـتبين كـل شــىء ،

شر
خير وبالشر ًا
وهو الذى يعلم علم إحاطة بكل ما يعمل اإلنسان  ،ويجازيل بالخير ًا
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 - 127قــه اســتفتى النــاس النبــى فــى شــأن النســاء وكــن وال يـزلن

ــعيفا

 ،فبــين هللا لنبيــل أن يبــين حــال النســاء
وال يأخ ــذن

وح ــال الض ــعفاء ف ــى األسـ ـرة م ــن الول ــهان واليت ــامى  ،وذك ــر أن يت ــامى النس ــاء الالت ــى ُي ــزوجن

مهورهن  ،واألوالد  ،واليتامى  ،كل هؤالء يعاملون بالعهل والرحمـة والرعايـة  ،وأن كـل مـا يفعـل مـن خيـر فـإن هللا

يعلمل وهو الذى سيجزى بل

 - 128وأن الزوجــة إذا خافــت مــن زوجهــا إهمــاالً لشـ ون األسـرة أو إع ار ً ــا عنهــا وعــهم إقبــال عليهــا فــال إثــم
دائمـا ال
عليهما فى أن يحاوال إصالح ما بينهمـا بالصـلح الجميـل والتقريـب والعاقـل منهمـا يبـهأ بـل والصـلح خيـر ً
شر فيل  ،وأن الذى يمنع الصلح هو تمسك كل من الزوجين بحقوقل كاملة  ،إذ يسـيطر الشـح النفسـى  ،وال سـبيل
لعودة المودة إال التساهل مـن أحـه الجـانبين وهـو المحسـن المتقـى  ،ومـن يعمـل العمـل الحسـن ويتـق هللا  :فـإن هللا
خبير بعملل ومجازيل عليل

 - 129وأن العــهل مــع النســاء بالمحبــة الهائمــة التــى ال تشــوبها شــائبة  ،والمســاواة بــين محبتهــا بحيــث يبادلهــا مــا
إذا طــان عنــهه أطثــر مــن

دائمــا  ،وغيــر ممكنــة كــذلك المســاواة فــى المحبــة بــين الزوجــا
تبادلــل  ،أمــر غيــر ممكــن ً
واحــهة  ،ولكــن إذا حرصــتم فــال تجــوروا عليهــا وتميل ـوا كــل الميــل إلــى غيرهــا وتتركوهــا ال هــى ذا

زوج وال هــى

مطلقــة  ،ويجــب أن تصــلحوا أنفســكم وتقيمـوا األسـرة علــى الصــالح مــن غيــر إفســاد وتتقـوا هللا فــإن هللا يغفــر لكــم
ويرحمكم إذ من شأنل المغفرة والرحمة
 - 130وإذا لــم يمكــن اإلصــالح واســتحكمت النف ـرة  ،فــإن التفريــق الزم وإن يتفرقــا يغــن هللا كــل واحــه منهمــا مــن
سعة رحمتل وفضلل  ،واألرزاق بيه هللا  ،وهللا واسع الرحمة والفضل  ،وهو حكيم يضع األمور فى موا عها

 - 131إن لب الهين هو الخضوو لمنش الكون ذى الجـالل واإلطـرام واالعتـراف بسـلطانل المطلـق  ،فللـل كـل مـا
فى السموا

واألرو  ،وبهذا السلطان المطلق قال تعالى  :وصينا أهل الـهيانا

السـماوية مـن أهـل الكتـاب وأنـتم

 معشــر المســلمين  -بــأن تخــافوه وتعبــهوه  ،وأال تكفــروا بعبادتــل  ،فهــو صــاحب الســلطان المطلــق فــى األرووالسموا

 ،ال يخل بسلطانل شىء  ،وهو غنى عنكم  ،ومع ذلك يحمه لكـم إيمـانكم  ،ألن مـن شـأنل الغنـى  ،وأن

يحمه مع ذلك فعل الخير من عباده
 - 132و  -سـبحانل وتعــالى  -تــهبير كــل مــا فــى السـموا

واألرو فهــو المســيطر والمســير والمــهبر وكفــى أن

يكون هو المتولى أمر الكون لينتظم  ،وأمر الناس ليعبهوه  ،ويفو وا أمورهم إليل

ويتقوه

 - 133إنكــم  -معشــر العبــاد  -فــى ســلطان هللا  ،وهــو القــادر القــاهر  ،إن يشــأ يمــتكم ويــأ

ب ـ خرين وهــو ذو

الجالل  ،قهير على ذلك وعلى كل شىء
 - 134وأن الناس إذا طلبوا نعيم الهنيا ومنافعها الحالل من طريـق الحـق المسـتقيم  ،فـإن هللا يعطـيهم نعـيم الـهنيا
واآلخرة  ،وهو  -وحهه  -الذى يملك النعيمين
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 - 135إن العهل هو نظام الوجود  ،وهو القـانون الـذى ال يختلـف النظـر فيـل  ،فيـا أيهـا الـذين أذعنـتم

الحـق ،

ولهعوة رسـلل  ،كونـوا مـراقبين ألنفسـكم فـى اإلذعـان للعـهل  ،ومـراقبين للنـاس  ،فانصـفوا المظلـوم  ،وكونـوا قـائمين

ال لرغبة غنى أو لعطف على فقير  ،ألن هللا هو الـذى جعـل الغنـى والفقيـر وهـو أولـى بـالنظر فـى حـال الغنـى أو

الفقيــر  ،وأن الهــوى هــو الــذى يميــل بــالنف

عــن الحــق فــال تتبعــوه لتعــهلوا وإن تتولـوا إقامــة العــهل أو تعر ـوا عــن

شر فشر
خير فخير  ،وإن ًا
علما دقيًقا  ،ويجازيكم بعملكم  ،إن ًا
إقامتل فإن هللا يعلم ما تعملون ً
 - 136وأن الرسـاال السـماوية واحـهة لوحـهة مرسـل الرسـل  ،وهـو هللا  ،فيـا أيهـا الـذين آمنـوا أذعنـوا

وأخلصـوا

بـل  ،وصـهقوا بالكتـب

لل  ،وصـهقوا رسـولل  -محم ًـها  -وصـهقوا مـا جـاء فـى كتابـل الـذى أنزلـل عليـل واعملـوا
التــى نزلــت مــن قبلــل كمــا أنزلهــا هللا مــن غيــر تحريــف وال نســيان  ،آمنـوا بكــل ذلــك  ،فــإن مــن يكفــر بــا خــالق
الوجــود  ،والمالئكــة  ،وعــالم الغيــب  ،وكتــب هللا ورســلل  ،وينكــر اليــوم اآلخــر  ،فقــه تــاه عــن الطريــق المســتقيم ،
وأوغل فى طريق الضالل وأبعه فيل

 - 137إن اإليم ــان إذع ــان مطل ــق وعم ــل مس ــتمر ب ــالحق  ،ف ــالمترددون المض ــطربون ليسـ ـوا بم ــؤمنين  ،فال ــذين
مـا يفعلـون مـن شـر ،

غافر لهـم
كفر  ،ما كان هللا ًا
يؤمنون ثم يكفرون  ،ثم يؤمنون ثم يكفرون  ،وبهذا يزدادون ًا
إقالعــا عـن الشــر  ،وههايتــل تكـون لمــن يتجهـون إلــى الحــق
وال ليهـهيهم إلــى الحـق  ،ألن غفـران هللا يقتضــى توبـة و ً
ويطلبونل

مؤلما
 - 138يا أيها الرسول الكريم أنذر المنافقين بأن لهم ً
عذابا يوم القيامة ً
 - 139وأن أول ــك المنــافقين يجعلــون الواليــة علــيهم للكــافرين ويتركــون المــؤمنين  ،فهــل يطلبــون الع ـزة مــن ه ـؤالء
الكافرين إن العزة

 -وحهه  -يعطيها عباده المؤمنين  ،ومن اعتز با عز  ،ومن اعتز بغيره ذل

 - 140وقه نزل هللا عليكم فى القرآن الكريم أنكم كلما سمعتم آيـة مـن الكتـاب  ،وجحـه بهـا الكـافرون الجحـود بهـا
واالس ــتهزاء  ،ف ــال تقع ــهوا معه ــم حت ــى ينتقلـ ـوا إل ــى ح ــهيث غي ــر ح ــهيث االس ــتهزاء  ،وأنك ــم إن ل ــم تفعلـ ـوا وس ــمعتم

استهزاءهم كنتم مثلهم فى االستهزاء بالقرآن  ،وأن العاقبـة وخيمـة علـى الكـافرين

والمنـافقين  ،فـإن هللا جـامعهم

جميعا فى النار يوم القيامة
ً
 - 141وأن أول ــك المن ــافقين ينتظ ــرون انتظ ــار الحاق ــه الح ــانق ال ــذى يتمن ــى الس ــوء لك ــم إذا كن ــتم ف ــى ح ــرب م ــع
األعهاء  ،فإن كان لكم نصر من هللا وفتح لطريق الحق  ،قالوا للمؤمنين  -وقه أذهلهم النصر الذى نصـر هللا بـل

أهل اإليمان  : -ألم نكن معكم باعتبارنا من جماعتكم وإن كان للكافرين نصيب مـن الغلـب اتجهـوا إلـيهم وقـالوا
لهــم  :ألــم ُنغبلعــب أمــوركم علينــا حتــى صــار أمورنــا وألــم نمــنحكم مودتنــا ونمــنعكم مــن المــؤمنين وهللا ســبحانل
وتعالى يحكم بينكم وبين هؤالء المنافقين يوم القيامـة  ،ولـن يجعـل هللا للكـافرين سـبيال للغلـب علـى المـؤمنين مـادام

المؤمنون على صفة اإليمان الحق والعمل الصالح
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 - 142إن المن ــافقين بنف ــاقهم يحس ــبون أنه ــم يخ ــادعون هللا تع ــالى ويخف ــون عن ــل حقيق ــة أنفس ــهم  ،وهللا س ــبحانل
ـر حس ًـيا
خادعهم  ،فيمهلهم ويتركهم يرتعون فى شرهم  ،ثم يحاسـبهم علـى مـا يفعلـون  ،وأن لهـؤالء المنـافقين مظه ًا

ـر نفسـ ًـيا  ،فالحســى أنهــم يقومــون إلــى الصــالة كســالى متبــاط ين  ،وصــالتهم ريــاء ال حقيقــة والمظهــر
 ،ومظهـ ًا
أحيانا نادرة  ،ولو ذكروه لتركوا النفاق
النفسى أنهم ال يذكرون هللا إال
ً
 - 143وأن المن ــافقين مت ــرددون مض ــطربون  ،ال ه ــم م ــنكم وال ه ــم ف ــى ك ــل أحـ ـوالهم م ــنهم  ،وذل ــك م ــن

ا إليمـان و ــعف الــنف
سبيال لههايتل

ــعف

 ،ومــن الضــالل عــن الحــق  ،ومــن يكتــب هللا عليــل فــى علمــل األزلــى الضــالل  ،فلــن تجــه

 - 144وأن مــن أســباب النفــاق أن المنــافقين جعل ـوا ألهــل غيــر اإليمــان واليــة لهــم ونص ـرة  ،فتجنب ـوا هــذا  -أيهــا

المؤمنون  -وال تتخذوا الكافرين نصراء ذوى والية عليكم تخضعون لهم  ،وإنكم إن فعلتم ذلك كان ُحجة علـيكم
بينة  ،فتهخلون مع المنافقين وتذلون  ،ألنكم ال تجعلون عزتكم من هللا ومن الحق  ،ومن العمل الصالح
 - 145إن المنافقين بسبب نفاقهم يكونـون فـى أعمـاق جهـنم  ،فهـم فـى أسـفل مكـان فيهـا  ،وأحـل درجاتهـا  ،ولـن

نصير يهفع عنهم العذاب
ًا
تجه لهم
 - 146إال الذين يتوبون منهم ويعودون إلى هللا تعالى  ،ويعتصمون بل  -وحهه  -ويخلصون ويسـلمون وجـوههم
لل  ،ويعملون الصالحا

عظيمـا
فإنهم بهذا يكونون من المؤمنين ولهم جـزاء المـؤمنين  ،وقـه أعـه هللا تعـالى جـزاء
ً

للمؤمنين فى الهنيا واآلخرة

 - 147وأن هللا تعالى ال مطلب لل منكم إال اإليمان بل  ،وشكر نعمتل  ،وإذا كنـتم كـذلك فـال عـذاب لكـم  ،ولكـن
جزاء على الخير والشكر  ،وإن هللا تعالى شاطر يشكر لعباده عمل الخير  ،وعليم يعلـم كـل حـالهم مـن خيـر وشـر

 - 148ينهى هللا عباده عن قول السوء  ،إال من وقع عليل ظلم  ،فيباح لل أن يشكو ظالمـل  ،ويـذكر مـا فيـل مـن
سوء  ،وهللا سبحانل سميع لكالم المظلوم عليم بظلم الظالم  ،ويجازيل على عملل

()1

_______

( )1تمنــع القـوانين الو ــعية أى إنســان أن يجــاهر بفــاحش القــول أو ســي ل يوجهــل إلــى آخــر  ،والعلــة فــى ذلــك لــهى تلــك القـوانين هــى
حماي ة أسماو الناس من أن تتأذى من مثـل هـذا الجهـر وحمايـة أخالقهـم مـن أن تنـهس إليهـا تلـك القبـائح ألن فـى ذلـك أذى لمـن وجـل
إليل هذا السوء  ،ويقول القرآن الكريم فى

هذا  : :ال يح

ع الجار السوء 

ولو انتهـت اآليـة عنـه لفـ السـوء بـأن

أيضا جريمة الفعل الفا ح العلنى ومثلها أن يكشف إنسان عن عورتل فـى مكـان عـام أو
طانت " ال يحب هللا الجهر بالسوء " لشملت ً
أن يكشف ثياب امرأة لتظهر عورتها لكن تحهيـه السـوء هنـا بأنـل مـن القـول امتنـع معـل السـوء مـن الفعـل  ،وهـذا الفعـل الفا ـح العلنـى
وهـذه الجريمــة منصـوص عليهــا فــى آيـة أخــرى هـى اآليــة التاســعة عشـرة مــن سـورة النــور  إن الــذين يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــى
الذين آمنوا لام عذاب أليم فى الدنيا واآلخرة  ، وسـيجىء الكـالم عـن هـذه اآليـة فـى مناسـبة أخـرى  ،وممـا اصـطلحت عليـل أحـهث

ـذور إذا مـا تبـهره غيـره بالسـب والقـذف فاهتـاج فـرد س ًـبا بسـب
القوانين الو عية فى جرائم كثيـرة منهـا السـب والقـذف اعتبـار القـاذف مع ًا
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وقذًفا بقذف  ،وقه نصت اآلية فـى بقيـة لهـا علـى عـذر مـن األعـذار القانونيـة  ،أمـا اآليـة كاملـة

القول إال من للم  وهذا االستثناء لمن ظلم أن يجهر بالسوء مادام غير باح وال عاد

ال يحـ ع الجاـر السـوء مـن

ولم تحهد اآلية هنا بأن يكون االعتهاء بالقول كما حهد السوء بأنل من القول  ،وهذا اإلطالق قه يجعـل الظلـم شـامال لحـالى القـول

أيضـا مــن يعتــهى علـى مالــل والـرأى فــى
والفعـل فيكــون معـ ًا
ـذور إذن  ،وغيـر مســتحق لعقــاب أو مـالم ينهــال عليــل الغيـر بالضــرب وهــو ً
ظلما وعهو ًانا بالفعـل أو القـول فاهتـاج فـرد الظلـم بسـب أو شـتم فـال إثـم عليـل  ،وتجمـل اإلشـارة
ظاهر معنى اآلية أن من اعتهى عليل ً
هنا إلى أن اآلية التالية مباشرة استهركت لما قه ينشأ من تطرف فى

من رد السوء بسوء لكى ال تشيع الفاحشة بين الناس فقالـت :

قدير
ًا



فهم عذر االستفزاز فنصـت علـى أن العفـو عـن السـوء خيـر

عفـوا
 إن تبـدوا ًا
خيـر أو توفـوه أو تعفـوا عـن سـوء فـنن ع كـان ً
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 - 149إن تُظهروا الخير أو تُ عسروه  ،أو تصفحوا عمن يسىء إليكم يثبكم هللا لـتخلقكم بأخالقـل
من العفو مع كمال القهرة  ،وهللا سبحانل عظيم العفو كامل القهرة

 -تعـالى -

 - 150إن الذين ال يؤمنون با ورسلل  ،والذين يريهون التفرقة فى اإليمـان بـا ورسـلل ويقولـون  :نـؤمن بـبعض
الرسل دون بعض  ،فيؤمنون بمن يحبون  ،ويكفرون بمن ال يحبون  ،والواجب اإليمان بـالجميع  ،ألن اإليمـان ال

يقبل أن يتج أز

 - 151هؤالء
شهيها مذالً
عذابا ً
جميعا هم الممعنون فى الكفر البين  ،وقه أعه هللا لهم وألمثالهم ً
ً
 - 152وأما من آمنوا با ورسـلل  ،ولـم ُيكـ عبذبوا بأحـه مـنهم  ،فـإن هللا يثيـبهم علـى كامـل إيمـانهم الثـواب العظـيم ،
وهللا غفور للتائبين  ،رحيم بعباده

 - 153يســألك  -أيهــا الرســول  -أهــل الكتــاب مــن اليهــود متعنتــين  ،أن تقــيم دلــيالً علــى صــهق

نبوتــك ،

فتــأتيهم بكتــاب خــاص  ،ينــزل علــيهم مــن الســماء بصــهق رســالتك  ،ويــهعوهم إلــى اإليمــان بــك وطاعتــك ! فــإن

اســتكثر مــا ســألوا فــال تعجــل  ،فقــه تعنــت أســالفهم فســألوا موســى أطبــر مــن ذلــك  ،فقــالوا  :أرنــا هللا عيانــا !

إلها لهـم
جرما أشه وأفظع  ،وهو أنهم اتخذوا العجل ً
فعاقبهم على تعنتهم وظلمهم بصاعقة أهلكتهم ثم أذكر لهؤالء ً
من دون خالقهم ،بعه ما عاينوا األدلة التى أظهرها موسى لفرعون وقومل ! ثـم وسـعهم عفـو هللا بعـه إنـابتهم إليـل ،
بالحجة الوا حة والكلمة النافذة
وأيه هللا موسى ُ
 - 154ورفــع هللا الجبــل فــوق بنــى إسـرائيل  ،تههيـ ًـها لهــم المتنــاعهم عــن قبــول شـريعة التــوراة  ،حتــى قبلـوا  ،وأخــذ
علــيهم الميثــاق  ،وأمــرهم أن يــهخلوا القريــة خا ــعين

 ،وأال يتجــاوزوا مــا أمــرهم بالت ازمــل مــن العبــادة فــى يــوم

مؤكها
عهها
ً
السبت  ،وال يعتهوا فيل  ،وقه أخذ عليهم فى كل ذلك ً

 - 155فغضــب هللا عل ــيهم  ،بس ــبب نقض ــهم ه ــذا الميثــاق  ،وكف ــرهم ب ي ــا

هللا  ،وق ــتلهم األنبيــاء ظــالمين  -وال

ظلمــا  ، -وإص ـرارهم علــى الضــالل بقــولهم  :قلوبنــا محجوبــة عــن قبــول مــا نــهعى إليــل  ،وليس ـوا
يكــون ذلــك إال ً
صادقين فى قولهم  ،بل طم هللا على قلوبهم بسبب كفرهم  ،فال يؤمن منهم إال قلة من الناس
كبير
 - 156وغضب هللا عليهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم افتراء ًا
 - 157وغض ــب هللا عل ــيهم بس ــبب ق ــولهم مس ــتخفين  ،إن ــا قتلن ــا المس ــيح عيس ــى اب ــن مـ ـريم رس ــول هللا  ،والح ــق

المستيقن أنهم مـا قتلـوه  ،كمـا زعمـوا ومـا صـلبوه كمـا ادعـوا ولكـن ُش عبـبل لهـم  ،فظنـوا أنهـم قتلـوه وصـلبوه  ،وإنمـا
جميعـا لفـى شـك
أم غيـره  ،وأنهـم
قتلوا وصلبوا من يشبهل  ،وقه اختلفوا من بعه ذلـك فـى أن المقتـول عيسـى
ً

من أمره

طعا
والواقع أنهم يقولون ما ال علم لهم بل إال عن طريق الظن  ،وما قتلوا عيسى ق ً

 - 158بل رفع هللا عيسى إليل وأنقذه من أعهائل  ،ولم يصـلبوه ولـم يقتلـوه وهللا غالـب ال يقهـر  ،حكـيم فـى أفعالـل
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إيمانـا
 - 159وما من أحه من أهل الكتاب إال ليـهرك حقيقـة عيسـى قبـل موتـل وأنـل عبـه هللا ورسـولل  ،ويـؤمن بـل ً
ال ينفعل لفوا أوانل  ،ويوم القيامة يشهه عليهم عيسى بأنل َبل َُ رسالة ربل وأنل عبه هللا ورسولل
 - 160فبســبب مــا وقــع مــن اليهــود مــن ظلــم  ،عــاقبهم هللا َ ،ف َحــرم علــيهم ألو ًانــا مــن الطيبــا كانــت حــالال لهــم ،
كثير من الناس من الهخول فى دين هللا
وكان من هذا الظلم َمن ُعهم ًا
 - 161وبســبب تعــاملهم بالربــا  -وقــه حرمــل هللا علــيهم  -وأخــذهم أم ـوال النــاس بغيــر حــق  ،كــان عقــاب الــهين

مؤلما
بتحريم بعض الطيبا عليهم وقه أعه هللا لمن كفر ً
عذابا ً
 - 162لكــن المتثبتــون فــى العلــم مــن اليهــود والمؤمنــون مــن أمتــك  -أيهــا النبــى  -يصــهقون بمــا أُوحــى إليــك ومــا

أُوحــى إل ــى الرســل م ــن قبلــك وال ــذين ي ــؤدون الصــالة ح ــق األداء  ،ويعطــون الزك ــاة  ،ويصــهقون ب ــا وبالبع ــث
والحساب  ،أول ك سيجزيهم هللا على إيمانهم وطاعتهم أحسن الجزاء

 - 163إنا أوحينا إليك  -أيها النبى  -القرآن والشريعة  ،كمـا أوحينـا مـن قبلـك إلـى نـوح وإلـى النبيـين مـن بعـهه ،
وكمــا أوحينــا إلــى إبـراهيم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب واألســباط  ،وهــم أنبيــاء هللا مــن ذريــة يعقــوب  ،وإلــى عيســى
وأيوب ويون

وهارون وسليمان  ،وكما أوحينا إلى داود فأنزلنا عليل كتاب الزبور

 - 164وكذلك أرسلنا رسال كثيرين ذكرنا لك أنباءهم من قبل  ،ورسالً آخرين لم نذكر قصصهم  ،وكانـت طريقـة

تكليما من وراء حجاب بال واسطة
الوحى إلى موسى أن كلمل هللا
ً
جميعــا  ،مبش ـرين مــن آمــن بــالثواب  ،ومنــذرين مــن كفــر بالعقــاب  ،حتــى ال يكــون
 - 165بعثنــا ه ـؤالء الرســل
ً
للناس على هللا ُحجة يتعللون بها بعه إرسال الرسل  ،وهللا قادر علـى كـل شـىء  ،غالـب
معل  ،حكيم فى أفعالل

ال سـلطان ألحـه

حكمــا بمقتضــى علمــل ،
 - 166لكــن إذا لــم يشــههوا بصــهقك  ،فــا يشــهه بصــحة مــا أنــزل إليــك لقــه أنزلــل إليــك ُم ً
والمالئكة يشههون بذلك  ،وتغنيك  -أيها الرسول  -شهادة هللا عن كل شهادة
شهيها
عها ً
 - 167إن الذين كفروا فلم يصهقوك  ،ومنعوا الناس عن الهخول فى دين هللا  ،قه بعهوا عن الحق ُب ً
 - 168إن الــذين كفــروا وظلمـوا أنفســهم بــالكفر وظلمـوا الرســول بجحــه رســالتل  ،وظلمـوا النــاس  ،إذ كتمــوهم
الحـق  ،لـن يغفـر هللا لهـم مـاداموا علـى كفـرهم  ،ولـن يهـهيهم طريـق النجـاة  ،ومـا كـان مـن شـأنل سـبحانل أن يغفــر
ألمثالهم وهم فى

اللهم

أبها  ،وأمر ذلك يسير على هللا
 - 169ولكن يسلك بهم طريق النار مخلهين فيها ً
ـر
 - 170يا أيها الناس قه جاءطم الرسول  -محمه  -بالهين الحق من عنـه ربكـم  ،فصـهقوا بمـا جـاء بـل يكـن خي ًا
ملكـا وخلًقـا وتصـرًفا
لكم  ،وإن أبيتم إال الكفر فـا غنـى عـن إيمـانكم  ،مالـك لكـم  ،فلـل مـا فـى السـموا واألرو ً
وهو العليم بخلقل  ،الحكيم فى صنعل  ،ال يضيع أجر المحسن  ،وال يهمل جزاء المسىء
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 - 171يا أهل الكتاب ال تتجاوزوا الحق مغالين فى دينكم  ،وال تفتروا على هللا الكـذب  ،فتنكـروا رسـالة عيسـى ،
أو تجعلوه إل ًـها مـع هللا فإنمـا المسـيح رسـول كسـائر الرسـل  ،خلقـل هللا بقهرتـل وكلمتـل التـى بشـر بهـا  ،ونفـ روحـل
صحيحا وال تهعوا أن اآللهة ثالثـة ،
إيمانا
جبريل فى مريم  ،فهو سر من أسرار قهرتل  ،ف منوا با ورسلل
جميعا ً
ً
ً
خير لكم  ،فإنما هللا واحـه ال شـريك لـل  ،وهـو منـزه عـن أن يكـون لـل ولـه  ،وكـل مـا
انصرفوا عن هذا الباطل يكن ًا
مهبر لملكل
بل  -وحهه ً -ا
فى السموا واألرو ملك لل  ،وكفى
 - 172لــن يترفــع المســيح عــن أن يكــون عبـ ًـها

 ،ولــن يترفــع عــن ذلــك المالئكــة المقربــون  ،ومــن يتكبــر ويترفــع

عن عبادة هللا فلن يفلت من عقابل يوم يجمع هللا الناس للحساب

إنعامـا  ،وأمـا الـذين
اما و ً
 - 173فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحا فيوفيهم ثواب أعمالهم ويزيههم من فضلل إطر ً
ـذابا شــهيه اإليــالم  ،لــن يهفعــل عــنهم معــين ولــن يمــنعهم منــل
أنفـوا أن يعبــهوه  ،وترفع ـوا أن يشــكروه فقــه أعــه لهــم عـ ً

نصير

 - 174يا أيها الناس  ،قه جـاءتكم الـهالئل الوا ـحة علـى صـهق الرسـول محمـه  ،وأنزلنـا إلـيكم علـى لسـانل قر ًآنـا

بينا كالنور  ،يضىء الطريق ويههيكم إلى النجاة
ً
 - 175فأما الذين صهقوا با ورساالتل  ،وتمسكوا بهينل فسيهخلهم فى اآلخرة جناتـل  ،ويغمـرهم بفـيض رحمتـل ،
ويشملهم بواسع فضلل وسيوفقهم فى الهنيا إلى الثبا

على صراطل المستقيم

 - 176يســألونك  -أيهــا النبــى  -عــن مي ـراث مــن مــا

وال ولــه لــل وال والــه  ،فحكــم هللا فيــل هــو  :إنــل إذا كــان

إيضـا إذا كـان للمتوفـاة التـى ال زوج لهـا وال ولـه أخ فلـل تركتهـا  ،وإن كـان
للمتـوفى أخـت  ،فلهـا نصـف تركتـل  ،و ً
للمورث أختان فلهما ثلثا تركتل ( )1وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصـيب األنثيـين يبـين هللا
علمــا كــامالً بكــل ش ـ مــن أعمــالكم  ،ومجــازيكم
لكــم هــذا البيــان حتــى ال تضــلوا فــى تقســيم األنصــباء  ،وهللا عــالم ً
عليها
_________

( )1بينت السنة مع آية المواريث التى ذكر أن األطثر من بنتين يأخذن الثلثين  ،فباألولى األطثر من األختين ألن البنا
المتوفى ويالح أن القوانين األوروبية المشتقة من القانون الرومانى ال تورث اإلخوة ،

وال األخوا

أقرب إلـى

وال أوالدهم  ،وفـوق

ذلك تعطى المالك الحق فى حرمان كل ورثتل وقه منع ذلك اإلسالم فلم يعل المورث حًقا فى الوصية إال فى الثلث وال يزيه عليل
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ســورة المائـــدة
هى مهنية  ،وعهد آياتها عشرون ومائة وهى مـن أواخـر سـور القـرآن نـزوالً  ،وقـه اشـتملت علـى بيـان وجـوب

الوفاء بالعقود عامة  ،سواء أطانت بين العبـه وربـل  ،أم بـين النـاس بعضـهم مـع بعـض  ،وبينـت بعـض المحرمـا

مـن األطعمــة  ،كمـا بينــت الحــالل منهـا  ،وحــل نســاء أهـل الكتــاب وذكـر أركــان الو ــوء  ،والتـيمم  ،وفيهــا بيــان

طلــب العهالــة مــع العــهو وقــه تضــمنت اإلشــارة إلــى نعــم هللا علــى المســلمين  ،ووجــوب المحافظــة علــى كتــابهم ،

ظــا ممــا ذكــروا بــل  ،وأنهــم كفــروا بقــولهم إن
وبينــت أن اليهــود حرف ـوا الكلــم عــن موا ـعل  ،وأن النصــارى نس ـوا ح ً
المسيح ابن هللا  ،وتكذيب اليهود النصارى فى بعادعائهم أنهم أبناء هللا وأحباؤه ثم تضـمنت بعـض أخبـار اليهـود ،
ـذيبا لهــذه
طمــا تضــمنت قصــة ولــهى آدم التــى تثبــت أن االعتــهاء فــى طبيعــة ابــن آدم  ،ثــم وجــوب القصــاص تهـ ً
الطبيعــة واشــتملت علــى عقوبــة البغــاء وعقوبــة الســرقة ثــم عــاد

إلــى بيــان تحريــف اليهــود لاحكــام التش ـريعية

التى اشتملت عليها التوراة  ،وبيان أن التوراة واإلنجيل كان فيهما الحق قبـل التحريـف  ،وقـرر وجـوب الحكـم بمـا

أنزل هللا  ،وأشار إلى عهاوة اليهود والنصارى للمؤمنين  ،ووجوب عـهم الخضـوو لهـم  ،وعـهم الر ـا بمـا يفعلـون
نحــوهم و ــرورة مقــاومتهم  ،وقــرر كفــر النصــارى الــذين قــالوا  :إن هللا ثالــث ثالثــة  ،ثــم أنصــف القـرآن فــى هــذه

السورة بعض النصارى الذين أذعنوا للحق وآمنوا بل ثم اشتملت علـى منـع المـؤمن مـن أن يحـرم بعـض الطيبـا

قاطعــا  ،ثــم بينــت بعــض مناســك الحــج ومكانــة
يمـا
ً
عليـل  ،وبينــت كفــارة األيمــان إذا حنــث  ،ثــم حرمــت الخمــر تحر ً
الحـرم  ،وبطـالن بعـض مـا َحرمـل العـرب علـى أنفسـهم مـن غيـر ُحجـة وال دليـل  ،كمـا بينـت
الكعبة واألشـهر
حكم الوصية فى السفر وختمت السورة بالمعج از التى جر على يـه عيسـى  -عليـل السـالم  -ومـع ذلـك كفـر

بــل بنــو إس ـرائيل  ،وذكــر تبــرؤ عيســى  -عليــل الســالم  -مــن الــذين عبــهوه  ،وبيــان ملــك هللا ســبحانل للســموا
واألرو وكمال قهرتل

 - 1يـا أيهــا المؤمنــون  :التزمـوا الوفــاء بجميــع العهـود التــى بيــنكم وبـين هللا  ،والعهــود المشــروعة التـى بيــنكم وبــين
النــاس وقــه أحــل هللا لكــم أطــل لحــوم األنعــام مــن اإلبــل والبقــر والغــنم  ،إال مــا يــنص لكــم

علــى تحريمــل وال

يجـوز لكـم صـيه البـر إذا كنـتم محـرمين  ،أو كنـتم فـى أرو الحـرم إن هللا يقضـى بحكمتـل مـا يريـه مـن أحكــام ،
وأن هذا من عهود هللا عليكم

()1

________

( )1الوفاء بالعقود يهخل فيل ما يتعاقهه الناس فيما بينهم  ،والعقه أصال يكون بين طرفين  ،وفيل معنى االستيثاق والشـه بخـالف عقـه
يكــون مــن طــرف واحــه  ،ويــهخل فــى األخيــر االلتـزام بــاإلرادة المنفــردة وبهــذا ســبق القـرآن الكـريم القـوانين الو ــعية  ،واآليــة عامــة فــى
الوفــاء بــالعقود وجامعــة ألن العقــه فــى اإلســالم ش ـريعة المتعاقــهين وأى مشــرو و ــعى

وأو ح من هذه اآلية بما يماثلها فى

رورة الوفاء بالعقود واحترامها

ال يمكــن أن يــأتى بــأتم وأشــمل وأدق
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 - 2يا أيها المؤمنون ال تستبيحوا حرمة شـعائر هللا  ،كمناسـك الحـج وقـت اإلحـرام قبـل التحلـل منـل وسـائر أحكـام
الشـريعة  ،وال تنتهكـوا حرمــة األشــهر الحــرم بإثــارة الحــرب فيهــا  ،وال تعتر ـوا لمــا يهــهى مــن األنعــام إلــى بيــت هللا

ـعار
الح ـرام باغتصــابل أو منــع بلوغــل محلــل  ،وال تنزع ـوا القالئــه  ،وهــى العالمــا التــى تو ــع فــى األعنــاق  ،إشـ ًا
بقصــه البيــت الح ـرام  ،وأنهــا ســتكون ذبيحــة فــى الحــج  ،وال تعتر ـوا لقصــاد بيــت هللا الح ـرام يبتغــون فضــل هللا
ور ــاه  ،وإذا تحللــتم مــن اإلح ـرام  ،وخــرجتم مــن أرو الحــرم  ،فلكــم أن تصــطادوا  ،وال يحملــنكم بغضــكم الشــهيه

لقوم صهوكم عن المسجه الحرام على االعتهاء عليهم وليتعاون
فعــل الخيــر وجميــع الطاعــا

()1

بعضكم مع بعض  -أيهـا المؤمنـون  -علـى

 ،وال تتعــاونوا علــى المعاصــى ومجــاوزة حــهود هللا  ،واخشـوا عقــاب هللا وبطشــل  ،إن

هللا شهيه العقاب لمن خالفل

 - 3حرم هللا عليكم  -أيهـا المؤمنـون  -أطـل لحـم الميتـة  -وهـى كـل مـا فارقتـل الـروح مـن غيـر ذبـح شـرعى ، -
ـربت

وأطـل الــهم السـائل  ،ولحــم الخنزيـر  ،ومــا ذكــر اسـم غيــر هللا عليـل عنــه ذبحــل  ،ومـا مــا خنًقـا  ،أو التــى
حتى ماتت  ،وما سقل من علو فما  ،وما ما بسبب نطح غيـره لـل  ،ومـا مـا بسـبب أطـل حيـوان مفتـرس
منل وأما ما أدركتموه وفيـل حيـاة ممـا يحـل لكـم أطلـل وذبحتمـوه فهـو حـالل لكـم بالـذبح وحـرم هللا علـيكم مـا ذبـح
قربة لاصنام  ،وحرم عليكم أن تطلبوا معرفة

ما كتب فى الغيب بواسطة القرعة باألقهاح وتناول شـىء ممـا

ســبق تحريمــل ذنــب عظــيم وخــروج عــن طاعــة هللا ومــن اآلن انقطــع رجــاء الكفــار فــى القضــاء علــى ديــنكم  ،فــال

تخافوا أن يتغلبوا عليكم  ،واتـقوا مخالفة أوامرى اليوم أطملت لـكم أحكام ديـنكم  ،وأتممـت علـيكم نعمتـى بـإعزازكم
دينــا فمــن ألجأتــل
وتثبيـت أقــهامكم  ،واختــر لكــم اإلســالم ً

ـرورة جــوو إلــى تنــاول شـىء مــن المحرمــا

الســابقة

دفعـا للهـالك  ،وهـو
ففعل لهفع الهالك عن نفسل غير منحرف إلـى المعصـية  ،فـإن هللا يغفـر للمضـطر مـا أطـل ً ،
()2
رحيم بل فيما أباح لل
_________

( )1إن القـرآن الكـريم فــى هــذه اآليــة قــه ســبق بالــهعوة إلــى التعــاون جميــع التشـريعا
بعش ار الم ا

من السنين

الو ــعية التــى تهــهف إلــى التعــاون فــى الخيــر

( )2قه يكون مو الحيوان نتيجة لشيخوخة أو مرو عضوى أو طفيلى أو نتيجة لتسممل من مصهر خارجى  ،ومـن ثـم قـه يشـتمل

لحمل على مواد تضـر مـن يأطلـل هـذا فضـال عـن أن الحيـوان الـذى يمـو دون تذكيـة يـنج
طويل ال يستطاو تحهيهه فيتعرو جمسل للتحلل والفساد

فيـل دمـل وقـه يمضـى علـى موتـل وقـت

والهم هو المجرى الذى تلتقى فيل مواد اإليض ( أى التمثيل الغذائى ) كلها ففيل ما هو مفيه وما هو

ار مؤذ يكون فـى طريقـل

أيضــا الســموم التــى تفرزهــا الكائنــا
إلــى األعضــاء التــى تزيــل ســمومل أو تخرجــل مــن الجســم هــذا فضــال عــن أن الــهم تجتمــع فيــل ً
كثير من الطفيليا يمضى فيل مراحل قصيرة أو طويلة دورة حياتل فى عائلة  ،ولهذا كلل كان تنـاول الـهم
المتطفلة فى الجسم كما أن ًا

محرما
طغذاء
ً
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أم ـا الخنزي ــر فهــو مع ــرو لإلص ــابة بعــهد كبي ــر مــن الطفيلي ــا

اللبتوسي ار ) والحيوانا

الت ــى تصــيب اإلنس ــان مــن الفيروس ــا

األولية ( البروتوزوا ) والهيهان المفلطحة واألسطوانية وشوكية الرأس وأهم هذه الطفيليا

(

والس ــبيروكينا
ما يأتى :

ـرر ومصــهره
 - 1الحيـوان األولـى الهـهبى المسـمى باالنتيـهيوم كـوالى المسـبب للزحــار البلنتيـهى الـذى يماثـل الزحـار األميبـى شـهة و ًا
مهنيا ال يصيب سوى المشتغلين بتربية الخنزير وذبحل وبيع لحمل
الوحيه لإلنسان هو الخنزير ويكاد يكون مر ً ا ً
 - 2الوشــائع الكبهيــة والمعويــة فــى الشــرق األقصــى وبخاصــة وشــيعة األمعــاء الكبيـرة ( فاسيلوبسـ بوســكاى ) الواســعة اإلنتشــار فــى
الصين ووشيعة األمعاء الصغيرة جاسترو وسكويهس هومين

طلونــورك

التى تصيب اإلنسان فى البنغال وبورما وإسام ووشيعة الكبه الصـينية (

سينتســز ) المنتشـرة فــى الصــين واليابـان وكوريــا علــى الخصــوص ويعتبــر الخنزيــر العائــل الخــازن الرئيســى لهــذه الطفيليــا

وبخاصة الهيهان األولى التى تنطلق فيل لتمضى دورة حياتها فى عوائلها األخرى حتى تصيب اإلنسان ومن ثم فمقاومتها فى اإلنسان

وحهه ال تكفى

 - 3دودة لحم الخنزير الشريطية ( تينا سوليوم ) والهورة الطبيعية لها أن تنتقل بويضاتها من اإلنسان إلى الخنزير حيث تكون أجنتها
ديهانا مثانية فى لحمل ثم تنتقل إلى آطل هذا اللحم فتنمو إلـى الـهودة الشـريطية البالغـة فـى أمعائـل وهكـذا وهـذه إصـابة غيـر خطيـرة

فى المعتاد وتشبل فى ذلك دودة لحم البقر الشريطية ( تينيا ساجينانا ) ولكن دودة لحم الخنزيـر تنفـرد دون دودة لحـم البقـر بخصـائص
فيكـون بيـهه الملوثـة أو مـع طعامـل الملـوث أو بارتـهاد قطـع

انعكاسـا جز ًئيـا أمـا ابـتالو اإلنسـان للبويضـا
تؤهلها النعكـاس هـذه الـهورة
ً
الــهودة (أى أســالتها) المثقلــة بــالبيض أو البــيض نفســل مــن األمعــاء إلــى المعــهة حيــث يفق ـ

البــيض وتنتشــر اليرقــا

فــى عضــال

كثير ما تكون قاتلة إذا ما أصابت الم أو النخاو الشوكى أو القلب أو غيرهـا مـن األعضـاء الرئيسـية
المصاب مسببة أع ار ً ا شهيهة ًا
واإلصابة بهذه الهودة ومضاعفاتها الخطيرة ال تكاد تعرف فى البالد اإلسالمية حيث يحرم أطل لحم الخنزير
 - 4الـهودة الشــعرية الحلزونيـة ( تـريكينال ســبيرال

اإلصــابة بهــا شــهيهة متنوعــة منهــا اال ــطرابا

والتنف

) وأع ار ـها الخطيـرة مترتبـة علــى انتشــار يرقاتهـا فــى عضـال

الجســم وأعـراو

المعهيــة المعويــة والحمــى واآلالم الروماتيزميــة العضــلية المبرحــة وصــعوبة المضــُ

وتحريك العينين والتهاب الم والنخاو الشوكى والسحايا المحيطة بهما واألمراو العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسـمم

واإلجهـاد العــام واالرتشــاح والمضــاعفا

التنفســية

إلـ

وفــى اإلصــابا

القاتلـة تحــهث الوفــاة بــين اإلســبوعين ال اربــع والســادس فــى

معظم األحوال  ،والخنزير هو المصهر الوحيه إلصابة اإلنسان بهذا المرو الوبيل إال فى المناطق القطبية الشمالية ومـواطن انتشـار
المرو هى أوروبا والواليا

المتحهة وأمريكا الجنوبية ولكنل بحمه هللا غير معروف البتة بين المسلمين والمحاوال

المضنية لتجنب

هذا البالء بتربية الخنازير بطريقة صحية وفحص ذبائحها ومعالجة لحومها بوسـائل باهظـة التكـاليف غيـر مجهيـة مـن الناحيـة العمليـة
ويكفى للهاللة على هذا أن نذكر أن الواليا

المتحهة األمريكية بها ثالثـة أمثـال عـهد اإلصـابا

فـى العـالم أجمـع وأن متوسـل نسـبة

كثير من الحقيقة وأن نسبة إصابة الخنازير بل تتراوح بـين %5
اإلصابة فى والياتها المختلفة هو  %16مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل ًا
و  %27فى الواليا المختلفة
تمامــا فــى درجــة تشــبعل عــن الزيــو النباتيــة والــههون الحيوانيــة األخــرى ومــن ثــم
ي ـزاد علــى هــذا كلــل أن دهــن الخنزيــر مختلــف ً
فصالحيتل للغذاء مو ع شك كبير بين العلمـاء وينصـح األسـتاذ " رام " عـالم الكيميـاء الحيويـة الـهانماركى الحاصـل علـى جـائزة نوبـل

بعهم المهاومة على تناولل حيث إنل قه ثبت بالتجربة أنل من أهم ما يسبب حصى الم اررة وانسهاد قنواتها وتص ًـلبا فـى الشـرايين وبعـض
جميعا
أمراو القلب األخرى  ،وتجهر اإلشارة هنا إلى أن معظم الفقهاء يعتبرون لف اللحم شامال للحم والههن
ً
أمــا مــا أهــل بــل لغيــر هللا ومــا ذبــح علــى النصــب فهــى أوامــر تعبهيــة أمــا المنخنقــة والموقــوذة والمترديــة والنطيحــة ومــا أطــل الســبع

فحكمها حكم الميتة وإن اختلف سبب موتها

113

 - 4يســألك المؤمنــون  -أيهــا الرســول  -مــاذا أحــل هللا لهــم مــن طع ـام وغي ـره فقــل لهــم  :أحـ بـل هللا لكــم كــل طيــب
أحل لكم ما تصطاده الجوارح التى علمتموهـا الصـيه بالتـهريب  ،مسـتمهين ذلـك ممـا
تستطيبل النفوس السليمة  ،و ب
علمكــم هللا فكل ـ وا مــن صــيهها الــذى أرســلتموها إليــل وأمســكتل علــيكم  ،واذكــروا اســم هللا عنــه إرســالها  ،واتق ـوا هللا

بالتزام ما شرو لكم  ،وال تتجاوزوه  ،واحذروا مخالفة هللا فيل  ،فإنل سريع الحساب

 - 5اليــوم  -منــذ نــزول هــذه اآليــة  -أحــل هللا لــك كــل طيــب تســتطيبل النفــوس الســليمة  ،وأحــل لكــم طعــام أهــل
الكتاب  ،وذبائحهم  ،مما لم يـرد نـص بتحريمـل  ،كمـا أحـل لهـم طعـامكم  ،وأحـل لكـم زواج الح ارئـر والعفـائف مـن

المؤمنــا

ومــن أهــل الكتــاب  ،إذا أديــتم لهــن مهــورهن قاصــهين الــزواج  ،غيــر مســتبيحين العالقــا

عالنية  ،أو بطريق اتخاذ الخالئل ومن يجحه الهين فقه

غيــر الشــرعية

او ثواب عملل الذى كان يظـن أنـل قربـى  ،وهـو فـى

اآلخرة من الهالكين

 - 6فيا أيها المؤمنون  -إذا أردتم القيام إلى الصالة ولم تكونوا متو

ين  ،فتو ـأوا بغسـل وجـوهكم وأيـهيكم مـع

جنبــا عنــه القيــام إلــى
الم ارفــق  ،وامســحو رءوســكم  -كلهــا أو بعضــها  -واغســلوا أرجلكــم مــع الكعبــين وإن كنــتم ً
الصــالة بســبب مالمســة أزواجكــم  ،فاغســلوا جميــع أبــهانكم بالمــاء  ،وإن كنــتم مر ــى مر ً ــا يمنــع مــن اســتعمال
المــاء  ،أو كنــتم مســافرين يتعســر علــيكم وجــود المــاء  ،أو عنــه رجــوعكم مــن مكــان قضــاء الحاجــة  ،أو المســتم

النساء ولم تجهوا ماء  ،فعليكم بالتيمم بالتراب الطهور  ،بمسح وجوهكم وأيهيكم بـل مـا يريـه هللا فيمـا أمـركم بـل
وباطنا وليتم نعمل علـيكم بالههايـة والبيـان والتيسـير  ،لتشـكروا
ظاهر
ًا
أن يضيق عليكم  ،ولكنل شرو ذلك لتطهيركم
ً
()1
هللا على ههايتل وتمام نعمتل بالمهاومة على طاعتل

 - 7واذك ــروا  -أيه ــا المؤمن ــون  -نعم ــة هللا عل ــيكم  ،به ــهايتكم إل ــى اإلس ــالم  ،وح ــافظوا عل ــى تنفيــذ عه ــهه ال ــذى
حمها  -على السمع والطاعة  ،واتقوا هللا بالمحافظة على هـذه العهـود  ،فإنـل
عاههكم عليل حين بايعتم رسولل  -م ً
سبحانل عليم بخفيا قلوبكم  ،فمجازيكم عليها
________

( )1فى الطهارة اإلسـالمية معنيـان  :إحـههما  :التوجـل القلبـى إلـى هللا تعـالى باالسـتعهاد لـذلك وعقـه العـزم علـى الوقـوف أمامـل طـاهر
لصا وخالصاً لل
النف مخ ً
وثانيهما  :النظافة الحسـية بالو ـوء وفـى ذلـك غسـل األعضـاء الظـاهرة المعر ـة لاوسـاخ  ،والو ـوء يتكـرر وقـه يصـل تكـ ارره
إلى خم

م ار

فى اليوم  ،وباالغتسال فى حال االتصال بزوجل وفى حال الحيض والنفاس وفى الو وء والغسل وقايـة مـن األتربـة

الحاملة لجراثيم األمراو ومه الجسم بنشاط فى حركة الهم فى الشعي ار الموجودة على ظـاهر الجسـم وتخفيـف حـهة تـوتر األعصـاب
ولــذلك قــال النبــى  -صــلى هللا عليــل وســلم  " -إذا غضــبت فتو ــأ " والتــيمم فيــل المعنــى األول وهــو التوجــل القلبــى إلــى هللا تعــالى

باالستعهاد لذلك وعقه العزم على الوقوف أمامل طاهر النف

وخالصا لل
مخلصا
ً
ً
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 - 8يا أيها المؤمنون  ،حافظوا محافظة تامة على أداء حقـوق هللا  ،و اأدوا الشـهادة بـين النـاس علـى وجههـا الحـق
 ،وال يحملنكم بغضكم الشهيه لقوم على أن تجانبوا العهل معهم  ،بـل التزمـوا العـهل  ،فهـو أقـرب سـبيل إلـى خشـية

هللا والبعه

()1

عن غضبل ،واخشوا هللا فى كل أموركم ،فإنل  -سبحانل  -عليم بكل ما تفعلون  ،ومجازيكم عليل

 - 9تفضل هللا فوعه الذين صهقوا بهينل  ،وعملوا األعمال الصالحة أن يعفو عن ذنوبهم  ،ويجزل لهم الثواب

 - 10والذين جحهوا دينل  ،وكذبوا ب ياتل الهالة على وحهانيتل  ،وصهق رسالتل  ،فأول ك هم أهـل جهـنم المخلـهون
فيها

 - 11يا أيها المؤمنون  ،تذكروا نعمـة هللا علـيكم فـى وقـت الشـهة  ،حـين هـم قـوم  -جماعـة مـن المشـركين  -أن

يفتكوا بكم  ،وبرسولكم  ،فمنع أذاهم عنكم  ،ونجاطم مـنهم والزمـوا تقـوى هللا  ،واعتمـهوا عليـل وحـهه فـى أمـوركم ،

دائما
فهو كافيكم  ،وشأن المؤمن أن يكون اعتماده على هللا وحهه
ً

ئيسـا مـنهم لتنفيـذ العهـه ،
 - 12إن هللا أخذ العهه على بنـى إسـرائيل بالسـمع والطاعـة  ،فأقـام علـيهم اثنـى عشـر ر ً
وجههـ ــا  ،وآت ـ ـوا الزكـ ــاة
ووعـ ــههم هللا وعـ ـ ًـها مؤكـ ـ ًـها بـ ــأن يكـ ــون معهـ ــم بـ ــالعون والنصـ ــر إن أدوا الصـ ــالة علـ ــى
جميعا  ،ونصروهم  ،وأنفقوا فـى سـبيل الخيـر  ،وإذا مـا فعلـوا ذلـك  ،تجـاوز هللا
المفرو ة عليهم  ،وصهقوا برسلل
ً
عـن ذنــوبهم  ،وأدخلهــم جناتـل التــى تجــرى مـن تحتهــا األنهــار  ،فمـن كفــر ونقــض العهـه مــنهم بعــه ذلـك  ،فقــه حــاد

عن الطريق السوى المستقيم

 - 13فبسبب نقض بنى إسرائيل عهودهم  ،استحقوا الطرد من رحمـة هللا  ،وصـار قلـوبهم صـلبة ال تلـين لقبـول

افيا مما أمروا بل
الحق  ،وأخذوا يصرفون كالم هللا فى التوراة عن معناه  ،إلى ما يوافق أهواءهم  ،وتركوا
نصيبا و ً
ً
ـر قلــيال مــنهم آمن ـوا بــك فلــم
فــى التــوراة  ،وســتظل أيهــا الرســول تــرى مــنهم ألو ًانــا مــن الغــهر ونقــض العهــه  ،إال نفـ ًا
يخونوا ولم يغهروا فتجاوز أيها الرسول عما فرط من هؤالء  ،واصفح وأحسن إليهم  ،إن هللا يحب المحسنين

 - 14وكذلك أخذ هللا العهه على النصارى  -الذين قالوا  :إنا نصـارى  -باإليمـان باإلنجيـل وبالوحهانيـة  ،فتركـوا

ـر ممــا أُمــروا بــل فــى اإلنجيــل  ،فعــاقبهم هللا علــى ذلــك بإثــارة العــهاوة والخصــومة بيــنهم  ،فصــاروا فرًقــا
ـيبا وافـ ًا
نصـ ً
متعادية إلى يوم القيامة  ،وسوف يخبرهم هللا يوم ذ بما كانوا يعملون ويجازيهم عليل
ـر ممــا كنــتم تكتمونــل مــن
داعيــا إلــى الحــق  ،يظهــر لكــم كثيـ ًا
 - 15يــا أهــل الكتــاب قــه جــاءطم رســولنا  -محمــه ً -
كثير مما أخفيتموه عمما لم تهو الحاجة إلى إظهـاره  ،قـه جـاءطم مـن عنـه هللا شـريعة كاملـة
التوراة واإلنجيل  ،ويهو ًا
هى نور فى ذاتها  ،ويبينها كتاب وا ح

________

( )1يــهعو اإلســالم إلــى العهالــة المطلقــة مــع الــولى ومــع العــهو علــى الس ـواء فــال يصــح أن يكــون الــبغض حــامال علــى الظلــم  ،وذلــك
ينطبق على معامال

األفراد  ،ومعامال

اإلسالم مع غيره مـن الـهول  ،والعهالـة مـع العـهو يصـرح الـنص القرآنـى بأنهـا أقـرب للتقـوى

ولو طبق ذلك فى القانون الهولى لما قامت حرب  ،فإذا كان لكل دين سمة وعالمة فسمة اإلسالم التوحيه والعهالة
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 - 16يهــهى هللا بهــذا الكتــاب إلــى ســبيل النجــاة مــن اتجــل إلــى مر ــاتل  ،ويخــرجهم مــن ظلمــا

الكفــر إلــى نــور

اإليمان بتوفيقل  ،ويرشههم إلى طريق الحق

 - 17لقـه كفـر الـذين زعمـوا  -بـاطال  -أن هللا هـو المســيح ابـن مـريم  ،فقـل  -أيهـا الرسـول  -لهـؤالء المجتـرئين
علــى مقــام األلوهيــة  :ال يســتطيع أحــه أن يمنــع مشــي ة هللا إن أراد أن يهلــك عيســى وأمــل  ،ويهلــك جميــع َمــن فــى
األرو فإن  -وحـهه  -ملـك السـموا واألرو ومـا بينهمـا  ،يخلـق مـا يشـاء علـى أى مثـال أراد  ،وهللا عظـيم

القهرة ال يعجزه شىء

 - 18وقالــت اليهــود والنصــارى  :إننــا المفضــلون  ،ألننــا أبنــاء هللا والمحببــون لهيــل فقــل لهــم  -أيهــا الرســول : -

فلماذا يعذبكم بذنوبكم  ،ويصليكم نار جهنم لقه كذبتم ألنكم كسـائر البشـر مخلوقـون ومحاسـبون علـى أعمـالكم ،

وبي ــه هللا  -وح ــهه  -المغفـ ـرة لم ــن يش ــاء أن يغف ــر ل ــل  :والع ــذاب لم ــن يش ــاء أن يعذب ــل  ،ألن

مل ــك الس ــموا

 - 19يا أهل الكتاب قه جاءتكم رسالة رسولنا الذى يظهر لكم الحق  ،بعـه إذ توقفـت الرسـاال

فتـرة مـن الـزمن ،

واألرو وما بينهما  ،وإليل المنتهى

ـذر  ،هــا هـو ذا قـه أتــاطم بشـير ونـذير  ،وهللا هــو
ـر وال من ًا
حتـى ال تعتـذروا عـن كفــركم بـأن هللا لـم يبعــث إلـيكم مبش ًا
القادر على كل أمر  -ومنل  :إنزال الرساال  -ومحاسبكم على ما كان منكم
 - 20واذكر  -أيها الرسول  -حينما قال موسـى لقومـل  :يـا قـوم اذكـروا بالشـكر والطاعـة نعـم هللا علـيكم  ،حيـث

اختــار مــنكم أنبيــاء كثي ـرين  ،وجعلكــم أع ـزة كــالملوك  ،بعــه أن كنــتم أذالء فــى مملكــة فرعــون  ،ومــنحكم مــن الــنعم

أحها غيركم من العالمين
األخرى ما لم يؤ
ً
 - 21يــا قــوم أطيع ـوا أمــر هللا  ،فــادخلوا األرو المقهســة التــى قــهر هللا علــيكم دخولهــا  ،وال تتراجع ـوا أمــام أهلهــا
الجبارين  ،فتعودوا خاسرين نصر هللا ور وانل

 - 22قال بنو إسرائيل مخالفين أمر هللا  :يـا موسـى  ،إن فـى هـذه األرو جبـابرة ال طاقـة لنـا بهـم  ،فلـن نـهخلها
ماداموا فيها  ،فإذا ما خرجوا منها دخلناها

 - 23قال رجالن من نقبائهم الذين يخشون هللا  ،وأنعم هللا عليهما باإليمان والطاعة  :ادخلـوا

 -أيهـا القـوم

 -على الجبارين باب المهينة مفاج ين  ،فإذا فعلتم ذلك فإنكم منتصرون عليهم  ،وتوكلوا على هللا  -وحـهه  -فـى

طل أموركم إن كنتم صادقى اإليمان

 - 24فأص ــروا عل ــى المخالف ــة  ،وق ــالوا  :ي ــا موس ــى  ،إن ــا معتزم ــون أال ن ــهخل ه ــذه األرو أب ـ ًـها  ،م ــادام فيه ــا
الجبارون  ،فهعنا نحن  ،فلي لـك علينـا مـن سـلطان  ،واذهـب أنـت وربـك فقـاتال الجبـارين  ،فإنـا فـى هـذا المكـان
مقيمون

 - 25حين ذلك فزو موسى إلى ربل قائالً  :ع
رب ال سـلطان لـى إال علـى نفسـى وأخـى  ،فـاقض بعـهلك بيننـا وبـين
ب
هؤالء المعانهين
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عامـا  ،يضـلون فــى
 - 26فاسـتجاب هللا لموسـى  ،وحـرم علـى أول ــك المخـالفين دخـول هـذه األرو طيلــة أربعـين ً
الصحراء ال يهتهون إلى جهة قال هللا لموسى يواسيل  :ال تحزن على ما أصابهم  ،فإنهم فاسـقون خـارجون عـن
أمر هللا

 - 27وإن حب اإلعتهاء فى طبيعة بعـض النـاس  ،فـاق أر  -أيهـا النبـى  -علـى اليهـود – وأنـت صـادق  -خبـر
هابيـل وقابيــل ابنـى آدم  ،حــين تقـرب كــل منهمـا إلــى هللا بشـىء  ،فتقبــل هللا قربـان أحــههما إلخالصـل  ،ولــم يتقبــل
مبينـا لـل أن هللا ال يتقبـل العمـل
حقها عليـل  ،فـرد عليـل أخـوه ً
من اآلخر لعهم إخالصل  ،فحسه أخاه وتوعهه بالقتل ً
إال من االتقياء المخلصين فى تقربهم
 - 28وقــال لــل  :ل ـ ن أغ ـواك الشــيطان فمــهد

يــهك نحــوى لتقتلنــى  ،فلــن أعاملــك بالمثــل  ،ولــن أمــه يــهى إليــك

ألقتلك  ،ألنى أخاف عذاب ربى  ،وهو هللا رب العالمين

 - 29إنـى لــن أقاومــك حــين تقتلنــى  ،لتحمـل ذنــب قتلــك لــى  ،مــع ذنبــك فـى عــهم إخالصــك

تستحق أن تكون فى اآلخرة من أهل النار  ،وذلك جزاء عادل من هللا لكل ظالم

مــن قبــل  ،وبــذلك

 - 30فســهلت لــل نفســل أن يخــالف الفط ـرة  ،وأن يقتــل أخــاه  ،وقتلــل  ،فصــار فــى حكــم هللا مــن الخاس ـرين  ،إذ
خسر إيمانل وخسر أخاه
 - 31بعــه قتلــل أصــابتل حس ـرة وحي ـرة  ،ولــم يــهر مــا يصــنع بجثتــل  ،فأرســل هللا غرًابــا ينــبش ت ـراب األرو ليــهفن
ـر
مــا ارتكــب  ،متحسـ ًا
غرًابــا ميتًــا  ،حتــى ُي َعبلعــم ذلــك القاتــل كيــف يســتر جثــة أخيــل  ،فقــال القاتــل ُم عحســا بوبــال
علــى جريمتــل  :أعجــز عــن أن أطــون مثــل هــذا الغ ـراب فأســتر جثــة أخــى ! فصــار مــن النــادمين علــى جرمــل
ومخالفتل دواعى الفطرة

()1

نفسـا بغيـر مـا
 - 32بسبب ذلك الطغيان وحب االعتـهاء فـى بعـض النفـوس أوجبنـا قتـل المعتـهى  ،ألنـل مـن قتـل ً
ـر
جميعــا  ،ألنــل هتـك حرمــة دمــائهم  ،وجـ بأ
يوجـب القصــاص  ،أو بغيــر فسـاد منهــا فــى األرو  ،فكأنــل قتـل النــاس
ً
عليها غيره  ،وقتل النف

الواحهة كقتل الجميـع فـى اسـتجالب غضـب هللا وعذابـل  ،ومـن أحياهـا بالقصـاص لهـا ،

فكأنما أحيا الناس كلهم  ،لصيانتل دماء البشر  ،فيستحق عليهم عظيم الثواب من ربل ولقه أرسلنا إليهم رسلنا
كثير من بنى إسرائيل بعه ذلك البيان المؤكه أسـرفوا فـى إفسـادهم فـى
مؤكهين حكمنا لهم باألدلة والبراهين  ،ثم إن ًا
()2
األرو
__________

وحيــا مــن هللا سـبحانل وتعــالى عـن طريــق عمـل الغـراب  ،وحكمــة
( )1تشـير هــذه اآليـة إلــى أول دفـن فــى اإلنســانية وكيـف أن الــهفن فـى التـراب كـان ً
ذلك إرشاد اإلنسان إلى أن الهفن يمنع انتشار األم ارو وبجانب ذلك فإنل أطرم للميت
( )2فـى هــذه اآليــة الشـريفة مــا يــهل علــى أن االعتــهاء علــى الــنف

الواحــهة بالقتــل اعتــهاء علــى المجتمــع وهــو يبــرر كــون الــهعوة عــن حــق المجتمــع

يباشــرها عنــل النائــب العــام ووكــالؤه أو أيــة ســلطة تقيمهــا الهولــة لهــذه الوظيفــة فــى التش ـريعا

الحهيثــة  ،وهــذا هــو المقابــل لحــق هللا فــى التشـ ـريع

اإلسالمى  ،فالتشريع فى هذه المسألة لل فضل السبق ومن أحسن إلى فرد بإنقاذ حياتل مـن الهـالك فقـه أحسـن إلـى المجتمـع  ،فاآليـة بمـا اشـتملت

عليل من معنيين تؤكه أن اإلسالم يرعى القواعه فى المجتمع الصالح  ،وقواعه التعاون بين األفراد والمجتمعا

والسالم والتعاون بين األفراد والجماعا

 ،وفى هذا كلل محافظـة علـى األمـن

117

 - 33إنما عقاب الذين يحاربون هللا ورسولل  ،بخروجهم على نظام الحكـم وأحكـام الشـرو  ،ويفسـهون فـى األرو
بقطع الطريـق أو انتهـاب األمـوال  :أن يقتلـوا بمـن َقَتلـوا  ،وأن يصـلبوا إذا قتلـوا وغصـبوا المـال  ،وأن تقطـع أيـهيهم
وأرجلهــم مــن خــالف إذا قطع ـوا الطريــق وغصــبوا المــال ولــم يقتل ـوا  ،وأن ُينف ـوا مــن بلــه إلــى بلــه  ،وأن ُيحبس ـوا إذا

أخافوا فقل ذلك العقاب ذل لهم وإهانة فى الهنيا  ،ولهم فى اآلخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار

()1

 - 34إال الذين تابوا من هؤالء المحـاربين للنظـام وقطـاو الطريـق مـن قبـل أن تقـهروا علـيهم وتتمكنـوا مـنهم  ،فـإن
عقوبة هللا المذكورة تسقل عنهم وتبقى عليهم حقوق العباد  ،واعلموا أن هللا واسع المغفرة والرحمة

 - 35يا أيها الذين آمنوا  ،خافوا هللا باجتناب نواهيل وإطاعة أوامره  ،واطلبوا ما يقـربكم إلـى
الطاعا

والخي ار

ثوابـل  ،مـن فعـل

 ،وجاههوا فى سبيلل بإعالء دينل ومحاربة أعهائل  ،لعلكم تفوزون بكرامتل وثوابل

جميعــا مــن صــنوف األم ـوال وغيرهــا مــن مظــاهر الحيــاة ،
 - 36إن الــذين كفــروا لــو كــان عنــههم مــا فــى األرو
ً
هللا يــوم القيامــة
وكــان لهــم مثــل مــا فــى األرو فــوق مــا فيهــا  ،وأرادوا أن يجعلــوه فهيــة ألنفســهم مــن عــذاب
علــى كفــرهم مــا نفعهــم االفتــهاء بهــذا كلــل  ،وال قبــل هللا مــنهم ذلــك  ،فــال ســبيل إلــى خالصــهم مــن العقــاب  ،ولهــم

عذاب مؤلم شهيه

 - 37يتمنى هؤالء الكافرون أن يخرجوا من النار  ،وهم لن يخرجوا منها  ،ولهم عذاب دائم مستمر

وردعا لغيرهمـا وذلـك
وزجر
ًا
 - 38والذى يسرق  ،والتى تسرق  ،اقطعوا أيهيهما جزاء بما ارتكبا  ،عقوبة لهما ،
ً
الحكـم لهمـا مـن هللا  ،وهللا غالـب علـى أمـره  ،حكـيم فــى تشـريعل  ،يضـع لكـل جريمـة مـا تسـتحق مـن عقــاب رادو
مانع من شيوعها

 - 39فمن تاب من بعه اعتهائل وأصلح عملل واستقام  ،فإن هللا يتقبل توبتل  ،إن هللا واسع المغفرة والرحمة
واألرو  ،يعـذب مـن يشـاء

يقينيـا أن هللا  -وحـهه  -لـل كـل مـا فـى السـموا
علمـا ً
 - 40إعلم  -أيها المكلـف ً -
تعذيبل بحكمتل وقهرتل  ،ويغفر لمن يشاء أن يغفر لل بحكمتل ورحمتل  ،وهللا على كل شىء قهيـر
_________

( )1القرآن الكريم فى هذه اآلية وفى اآلية  - 38ينص على عقوبا

لم تراو فيهـا إال المصـلحة ومنـع اإلجـرام وأن هـذه العقوبـا

مـن

شأنها  -لو طبقت على وجهها الصحيح  -أن تقطع الجرائم وتحيل المجتمع إلى مجتمع ترفرف عليل السعادة والهناء واألمـن والسـالم

ويجب التنويل إلى أن هذه العقوبا مانعة  ،فمـن شـأنها منـع ارتكـاب الجريمـة والتخويـف مـن الوقـوو فـى حيـاة الضـاللة  ،وهـى بعـه
ع
يستفظع هذه العقوبا أال يرتكـب مـا يوجبهـا  ،وقـه نجحـت
عقوبا تتناسب مع ما للنفوس واألموال من حرمة فى المجتمع وعلى من
الو ـعية  ،وهـى بعـه متفقـة مـع روح العصـر ومـع كـل قبيلـة فهـى مـن وحـى هـذه

نجاحـا لـم تصـل إليـل التشـريعا
فى محاربة اإلجرام
ً
الشريعة األبهية التى جاء لتحقيق مصالح الناس  ،وعلى كل من يستفظع العقوبة أن ينظر إلى الجرم أوال ل والغرم بالغنم
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 - 41ي ــا أيه ــا الرس ــول ال يحزن ــك ص ــنع الك ــافرين ال ــذين ينتقل ــون ف ــى م ارت ــب الكف ــر م ــن أدناه ــا إل ــى أعاله ــا ،
مســارعين فيهــا  ،مــن ه ـؤالء المخــادعين الــذين قــالوا  :آمنــا بألســنتهم ولــم تــذعن للحــق قلــوبهم  ،ومــن اليهــود الــذين

يكث ــرون االس ــتماو إل ــى مفتري ــا

أحب ــارهم ويس ــتجيبون له ــا  ،ويكث ــرون االس ــتماو واالس ــتجابة لطائف ــة م ــنهم ول ــم

وبغضــا  ،وه ـؤالء يبــهلون ويحرفــون مــا جــاء فــى التــوراة مــن بعــه أن أقامــل هللا وأحكمــل فــى
ـر
يحضــروا مجلســك تكبـ ًا
ً
موا ــعل  ،ويقولــون ألتبــاعهم  :إن أوتــيم هــذا الكــالم المحــرف المبـ بـهل فــاقبلوه وأطيعــوه  ،وإن لــم يــأتكم فاحــذروا أن

تقبلوا غيره  ،فال تحزن  ،فمن يرد هللا

اللل النغالق قلبل فلـن تسـتطيع أن تههيـل أو أن تنفعـل بشـىء لـم يـرده هللا

لــل وأول ــك هــم الــذين أســرفوا فــى الضــالل والعنــاد لــم يــرد هللا أن يطهــر قلــوبهم مــن دن ـ

الحقــه والعنــاد والكفــر ،

ولهم فى الهنيا ذل بالفضيحة والهزيمة  ،ولهم فى اآلخرة عذاب شهيه عظيم
 - 42هم كثيرو االستماو لالفتراء  ،كثيرو األطل للمال الحرام الذى ال بركة فيل  ،كالرشوة والربـا وغيرهمـا  ،فـإن
ج ــاءوك ل ــتحكم بي ــنهم ف ــاحكم بي ــنهم إذا أري ــت المص ــلحة ف ــى ذل ــك  ،أو أع ــرو ع ــنهم  ،وإن تع ــرو ع ــنهم فل ــن

يضروك بأى قهر من الضرر  ،ألن هللا عاصمك من النـاس  ،وإن حكمـت بيـنهم فـاحكم بالعـهل الـذى أمـر هللا بـل

 ،إن هللا يحب العادلين فيحفظهم ويثيبهم

عجبــا لهــم ! كيــف يطلبــون حكمــك  ،مــع أن حكــم هللا منصــوص عليــل عنــههم فــى التــوراة ! والعجــب مــن
ً - 43
أمرهم أنهم يعر ون عن حكمك إذا لم يوافق هواهم  ،مع أنل الموافق لما فى كتابهم  ،وهؤالء ليسـوا مـن المـؤمنين

الذين يذعنون للحق

 - 44إنا أنزلنا التوراة على موسى فيها ههاية إلى الحق  ،وبيان منير لاحكام التى يحكـم بهـا النبيـون  ،والـذين
أخلص ـوا نفوســهم ل ـربهم  ،والعلمــاء الســالكون طريقــة األنبيــاء والــذين عهــه إلــيهم

أن يحفظ ـوا كتــابهم مــن

حرسـا عليـل  ،شـاههين بأنـل الحـق فـال تخـافوا النـاس فـى أحكـامكم  ،وخـافونى أنـا ربكـم رب العـالمين ،
التبهيل ً ،
ثمنا قليالً من متاو الهنيا  ،كالرشوة والجاه  ،ومن لم يحكم بما أنـزل هللا مـن شـرائع
وال تستبهلوا ب ياتى التى أنزلتها ً

مستهينين بها  ،فهم من الكافرين

 - 45وفر نا على اليهود فى التوراة شرعة القصاص  ،لنحف بهـا حيـاة النـاس فحكمنـا بـأن تؤخـذ الـنف

بـالنف

 ،والعــين بــالعين  ،واألنــف بــاألنف  ،واألذن بــاألذن  ،والســن بالســن  ،والجــروح يقــتص فيهــا إذا أمكــن فمـن عفــا
ـهر مـن ذنوبـل ومـن لـم
وتصهق بحقل فى القصاص على الجانى  ،كـان هـذا التصـهق كفـارة لـل  ،يمحـو هللا بهـا ق ًا
يحكم بما أنزل هللا من القصاص وغيره  ،فأول ك هم الظالمون
متبعــا طـريقهم  ،مصــه ًقا لمــا ســبقل مــن التــوراة  ،وأنزلنــا
 - 46وأرســلنا مــن بعــه هـؤالء النبيــين عيســى ابــن مـريم ً ،
عليــل اإلنجيــل فيــل ههايــة إلــى الحــق  ،وبيــان لاحكــام  ،وأنزلنــاه مصــه ًقا لمــا ســبقل وهــى التــوراة  ،وفيهــا ههايــة إلــى
الحق وموعظة للمتقين
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 - 47وأمرنا أتباو عيسـى وأصـحاب اإلنجيـل بـأن يحكمـوا بمـا أنـزل هللا فيـل مـن أحكـام  ،ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل
هللا فأول ك هم الخارجون المتمردون على شريعة هللا

ـق فـى كـل أحكامـل وأنبائـل  ،موافًقـا
 - 48وأنزلنا إليـك  -أيهـا النبـى  -الكتـاب الكامـل  ،وهـو القـرآن ،
مالزمـا الح ب
ً
ع
ورقيبـا عليهـا بسـبب حفظـل مـن التغييـر فـاحكم بـين أهـل
ـاهها عليهـا بالصـحة ،
ب
ومصه ًقا لما سبقل من كتبنا  ،وش ً
ً

الكتـاب إذا تحــاطموا إليــك بمـا أنــزل هللا عليــك  ،وال تتبـع فــى حكمــك شـهواتهم ورغبــاتهم  ،فتنحــرف عمـا جــاءك منــا

منهاجــا لبيــان الحــق  ،وطريًقـا وا ـ ًـحا فــى الــهين يمشــى عليــل ،
مـن حــق لكــل أمــة مــنكم  -أيهـا النــاس  -جعلنــا
ً
ولــو شــاء هللا لجعلكــم جماعــة متفقــة ذا مشــارب واحــهة  ،ال تختلــف منــاهج إرشـادها فــى جميــع العصــور  ،ولكنــل
جعلكم هكـذا ليختبـركم فيمـا آتـاطم مـن الشـرائع  ،ليتبـين المطيـع والعاصـى فـانتهزوا الفـرص  ،وسـارعوا إلـى عمـل

جميعــا ســيكون إلــى هللا  -وحــهه  -فيخبــركم بحقيقــة مــا كنــتم تختلفــون فيــل  ،ويجــازى كــال
الخيـ ار  ،فــإن رجــوعكم
ً
منكم بعملل
 - 49وأمرن ــاك  -أيه ــا الرس ــول  -ب ــأن تحك ــم بي ــنهم بم ــا أن ــزل هللا  ،وال تتب ــع رغب ــاتهم ف ــى الحك ــم  ،واح ــذرهم أن
يصــرفوك عــن بعــض مــا أنزلــل هللا إليــك فــإن أعر ـوا عــن حكــم هللا وأرادوا غي ـره  ،فــاعلم أن هللا إنمــا يريــه أن

يصيبهم بفساد أمورهم  ،لفسـاد نفوسـهم  ،بسـبب ذنـوبهم التـى ارتكبوهـا مـن مخالفـة أحكامـل وشـريعتل  ،ثـم يجـازيهم

كثير من الناس لمتمردون على أحكام الشريعة
عن كل أعمالهم فى اآلخرة ( ، )1وإن ًا
 - 50أيريه أول ك الخـارجون عـن أمـر هللا ونهيـل أن يحكمـوا بأحكـام الجاهليـة التـى ال عـهل فيهـا  ،بـل الهـوى هـو
الذى يحكم  ،بأن يجعلوا أساس الحكم الميل والمهاهنـة وهـذه هـى طريقـة أهـل الجاهليـة  -وهـل يوجـه أحسـن مـن
إنهم هم الذين يهركون حسن أحكام هللا

حكما لقوم يوقنون بالشرو ويذعنون للحق
هللا ً
 - 51يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن تتخذوا اليهـود وال النصـارى نصـراء توالـونهم  ،فهـم سـواء فـى معـاداتكم
ومن جعل لهم الوالية عليل فإنل من جملتهم  ،وإن هللا ال يههى الذين يظلمون أنفسهم بجعل واليتهم للكافرين

 - 52وإذا كانت واليتهم ال يتبعها إال الظالمون  ،فإنـك تـرى الـذين يوالـونهم فـى قلـوبهم مـرو الضـعف والنفـاق ،

إذ يقولون  :نخاف أن تصيبنا كارثة عامة فال يساعهونا  ،فعسى هللا أن يحقق الفتح لرسولل والنصر للمسلمين

علــى أعــهائهم  ،أو يظهــر نفــاق أول ــك المنــافقين  ،فيصــبحوا نــادمين آســفين علــى مــا كتمــوه فــى نفوســهم مــن كفــر
وشك
_________

( )1فى هذه اآلية الهليل على أن القرآن الكريم يقرر مبهأ إقليمية القـانون بمعنـى أن التشـريع اإلسـالمى يطبـق فـى ديـار اإلسـالم علـى
جميع القاطنين بها ومبهأ اإلقليمية هذا لم يستقر فى عالم التشريع الو عى إال حهيثًا
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 - 53وحين ذ يقول المؤمنون الصادقون  -متعجبين من المنافقين  : -أهؤالء الذين أقسموا وبالغوا فـى القسـم بـا

عل ــى أنه ــم معك ــم ف ــى ال ــهين  ،مؤمن ــون م ــثلكم ك ــذبوا وبطل ــت أعم ــالهم  ،فص ــاروا خاسـ ـرين لإليم ــان  ،ونصـ ـرة

المؤمنين

 - 54يــا أيهــا الــذين آمن ـوا  :مــن يرجــع مــنكم عــن اإليمــان إلــى الكفــر  -فلــن يضــروا هللا بــأى قــهر مــن الضــرر !

تعـالى هللا عـن ذلـك  -فســوف يـأتى هللا بـهلهم بقــوم خيـر مـنهم  ،يحـبهم هللا فيــوفقهم للهـهى والطاعـة  ،ويحبــون هللا

فيطيعونل  ،وفيهم توا ع ورحمة بإخوانهم المؤمنين  ،وفيهم شهة على أعهائهم الكـافرين  ،يجاهـهون فـى سـبيل هللا
وال يخشون فى هللا لومة أى الئم ذلك فضل هللا يمنحـل لمـن يشـاء ممـن يـوفقهم للخيـر  ،وهللا كثيـر الفضـل علـيم

بمن يستحقونل

 - 55إنما واليتكم  -أيها المؤمنون -

ورسولل وأنفسكم  ،ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة  ،وهـم خا ـعون

 - 56ومن يتخذ هللا ورسولل والمؤمنين أولياءه ونصراءه  ،فإنـل يكـون مـن حـزب هللا  ،وحـزب هللا هـم المنتصـرون

الفائزون

 - 57يــا أيهــا الــذين آمن ـوا ال تتخــذوا أعــهاء اإلســالم الــذين اتخــذوا ديــنكم ســخرية وله ـوا  -وهــم اليهــود والنصــارى
والمشركون  -نصراء  ،وال تجعلوا واليتكم لهم  ،وخافوا هللا إن كنتم صادقين فى إيمانكم

 - 58ومن استهزائهم بكم  :أنكم إذا دعوتم إلى الصالة باألذان استه أزوا بالصالة  ،وتضـاحكوا عليهـا ولعبـوا فيهـا

 ،وذلك بسبب أنهم قوم ال يعقلون  ،وال يهركون الفرق بين الضالل والههى
 - 59قل  -أيها الرسول

–

لهؤالء المستهذئين من أهل الكتاب  ،هل تنقمون علينا إال إيماننا با وبمـا أنـزل إلينـا

 -وهــو الق ـرآن  -وبمــا أنــزل مــن قبــل علــى األنبيــاء مــن الكتــب الصــحيحة  :وإيماننــا بــأن أطثــركم خــارجون علــى

شريعة هللا

 - 60قــل لهــم  :أال أخبــركم بــأعظم شــر فــى الج ـزاء عنــه هللا إنــل عملكــم أنــتم يــا مــن أبعــههم هللا مــن رحمتــل ،
وســخل علــيهم بســبب كفــرهم وعصــيانهم  ،وطم ـ

علــى قلــوبهم  ،فكــانوا كــالقردة والخنــازير  ،وعبــهوا الشــيطان ،

واتبعوا الضالل أول ك فى أطبر منزلة من الشر  ،ألنهم أبعه الناس عن طريق الحـق

 - 61وإذا جــاءطم المنــافقون كــذبوا علــيكم بقــولهم  :آمنــا  ،وهــم قــه دخل ـوا إلــيكم كــافرين كمــا خرج ـوا مــن عنــهكم
طافرين  ،وهللا أعلم بما يكتمون من النفاق ومعاقبهم عليل

ـر مــن ه ـؤالء يســارعون فــى المعاصــى واالعتــهاء علــى غيــرهم  ،وفــى أطــل المــال الح ـرام كالرشــوة
 - 62وتــرى كثيـ ًا
والربا ولب ما يفعلونل من هذه القبائح
 - 63أما كان ينبغى أن ينهاهم علماؤهم وأحبارهم عن قـول الكـذب وأطـل الحـرام  ،ولبـ

مـا كـانوا يصـنعون مـن

ترك النصيحة والنهى عن المعصية
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 - 64وقالت اليهود  :يه هللا مقبو ة ال تنبسل بالعطاء قبض هللا أيهيهم وأبعههم من رحمتـل  ،فـا غنـى كـريم
ـر لمــا
ظلمــا وكف ًا
ينفـق كمـا يشــاء وإن كثي ًا
ـر مـن هـؤالء  -إلمعـانهم فـى الضــالل  -ليزيـههم مـا أنــزل إليـك مـن هللا ً
ـار لحـرب الرسـول والمـؤمنين
فيهم من حقه وحسه  ،وأثرنا بينهم العهاوة والبغضاء إلى يوم القيامة  ،وكلمـا أشـعلوا ن ًا
أطفأهــا هللا به ـزيمتهم وانتصــار نبيــل وأتباعــل  ،وأنهــم يجتهــهون فــى نشــر الفســاد فــى األرو بالكيــه والفــتن وإثــارة

الحروب  ،وهللا ال يحب المفسهين

 - 65ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا باإلسالم ونبيل  ،واجتنبوا اآلثـام التـى
عنهم سي اتهم  ،وأدخلناهم فى جنا

النعيم يتمتعون بها

ذكرناهـا  ،لمحونـا

 - 66ولــو أنهــم حفظ ـوا التــوراة واإلنجيــل كمــا ن ـزال  ،وعمل ـوا بمــا فيهمــا وآمن ـوا بمــا أنــزل إلــيهم مــن ربهــم  ،وهــو

القرآن  ،لوسع هللا عليهم الرزق يـأتيهم مـن كـل جهـة يلتمسـونل منهـا وهـم ليسـوا سـواء فـى الضـالل  ،ومـن هـؤالء
جماعـة عادلــة عاقلـة  ،وهــم الـذين آمنـوا بمحمـه وبــالقرآن  ،وكثيـر مــنهم لبـ

مــا يعملونـل ويقولونــل معر ـين عــن

الحق

 - 67يـا أيهـا المرســل مـن هللا  ،أخبـر النــاس بكـل مــا أوحـى إليـك مــن ربـك وادعهـم إليــل  ،وال تخـش األذى مــن
أحــه  ،وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالة هللا  ،ألنــك قــه ُكبلعفــت تبليــُ الجميــع  ،وهللا يحفظــك مــن أذى الكفــار إذ جــر
سننل أال ينصر الباطل على الحق  ،إن هللا ال يههى الكافرين إلى الطريق

السوى

 - 68يا أيها الرسول  ،قل ألهل الكتـاب  :إنكـم ال تكونـون علـى أى ديـن صـحيح  ،إال إذا أعلنـتم جميـع األحكـام
التى أنزلت فى التوراة واإلنجيل وعملتم بها  ،وآمنتم بالقرآن الموحى بل من هللا إلى رسـولل لههايـة النـاس  ،ولتتـيقن

ـادا  ،لحســههم
ظلمــا وكفـ ًا
ـر وعنـ ً
 أيهــا الرســول  -أن معظــم أهــل الكتــاب ســيزدادون بــالقرآن  -المــوحى بــل إليــك ً -وحقههم  ،فال تحزن على الذين طبعوا على الجحود

 - 69إن المصــهقين بــا  ،وأتبــاو موســى مــن اليهــود  ،والخــارجين عــن األديــان  ،وأتبــاو عيســى مــن النصــارى ،
طــل أول ــك إذا أخلصـ ـوا ف ــى اإليم ــان ب ــا  ،وص ــهقوا بالبع ــث والجـ ـزاء  ،وأتـ ـوا باألعم ــال الص ــالحة التــى جــاء به ــا
اإلسالم  ،فهم فى مأمن من العذاب وفى سرور بالنعيم يوم القيامة
 - 70إننا عاههنا اليهود  -من بنى إسـرائيل  -عه ًـها مؤك ًـها فـى التـوراة علـى اتبـاو أحكامهـا  ،وبعثنـا إلـيهم أنبيـاء
طثيرين ليبينوها لهم  ،ويؤكهوا عههنا  ،ولكنهم نقضوا العهه  ،فكانوا كلما أتاهم رسول بما يخـالف أهـواءهم  ،كـذبوا

البعض وقتلوا البعض

 - 71وظن بنو إسرائيل أنل ال تنزل بهم شهائه تبين الثـابتين مـن غيـر الثـابتين  ،ولـذلك لـم يصـبروا فـى الشـهائه ،

ــل كثيــرون مــنهم  ،وصــاروا كالعميــان الصــم  ،وأعر ـوا عــن الحــق  ،فســلل هللا علــيهم مــن أذاقهــم الــذل وبعــه

حين رجعوا إلى هللا تائبين  ،فتقبل توبتهم  ،وأعاد إليهم عزمهم  ،ولكنهم من بعه ذلـك

ـلوا مـرة أخـرى  ،وصـاروا

طالعمى الصم  ،وهللا مطلع عليهم  ،مشاهه ألعمالهم  ،ومجازيهم عليها
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 - 72وأنل لم يؤمن با من يزعم أن هللا حل فى عيسى ابن مريم حتـى صـار إلـ ًـها  ،كمـا يقـول النصـارى اآلن :
مع أن عيسى براء من هذه الهعوى  ،فإنل أمر بنى إسرائيل أن يخلصوا اإليمان  -وحـهه  -قـائال لهـم  :إن هللا

يكا فـإن جـزاءه أن ال يـهخل الجنـة أب ًـها  ،وأن
هو خالقى وخالقكم  ،ومالك أمرنا
جميعا  ،وإن كل من يـهعى شـر ً
ً
تكون النار مصيره  ،ألنل تعهى حهود هللا  ،ولي لمن يتعهى حهوده ويظلم ناصر يهفع عنل العذاب
 - 73وإنل لم يؤمن با كذلك كل من ادعى أن هللا أحه آلهة ثالثـة  ،كمـا يـزعم النصـارى اآلن !! والحـق الثابـت
أنل لي

هناك إلـل إال هللا وحـهه  ،وإذا لـم يرجـع هـؤالء الضـالون عـن معتقـهاتهم الفاسـهة إلـى طاعـة هللا  ،فالبـه أن

يصيبهم عذاب شهيه

 - 74أال ينتهى هؤالء عن تلك العقائه الزئفة  ،ويرجعوا إلـى اإليمـان بـا  ،ويطلبـوا منـل التجـاوز عمـا وقـع مـنهم
من الذنوب

إن هللا واسع المغفرة  ،عظيم الرحمة

عبها من البشر  ،أنعم هللا عليـل بالرسـالة  ،كمـا أنعـم علـى كثيـر ممـن سـبقل وأم
 – 75لي عيسى ابن مريم إال ً
عيسى إحهى النساء  ،طبعت على الصهق فى قولها والتصهيق بربهـا  ،وكانـت هـى وابنهـا عيسـى فـى حاجـة إلـى
ما يحف حياتهما من الطعـام والشـراب  ،وذلـك عالمـة البشـرية فتأمـل  -أيهـا السـامع  -حـال هـؤالء الـذين عمـوا

عن داللة اآليا

الوا حة التى بينها هللا لهم  ،ثم تأمل كيف ينصرفون عن الحق مع و وحل !

 - 76قل  -أيها الرسول  -لهؤالء الضـالين  :كيـف تعبـهون إلــها يعجـز عـن أن يضـركم بشـىء إن تـركتم عبادتـل
 ،ويعجز عن أن ينفعكم بشىء إن عبهتموه كيف تتركون عبادة هللا وهو اإللـل القـادر علـى كـل شـىء  ،وهـو ذو
السمع والعلم الشامل

 - 77قــل  -يــا أيهــا الرســول  -ألهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى  :إن هللا ينهــاطم أن تتجــاوزوا فــى معتقــهاتكم
حــهود الحــق إلــى الباطــل فتجعل ـوا بعــض خلقــل آلهــة  ،أو تنكــروا رســالة بعــض الرســل  ،وينهــاطم أن تســيروا وراء

ـر مــن النــاس أن يســلكوها واســتمروا علــى مجافــاتهم
شــهوا أنــاس ســبقوكم قــه تجنب ـوا طريــق الهــهى  ،ومنع ـوا كثيـ ًا
طريق الحق الوا ح
 - 78طرد هللا كفار إسرائيل من رحمتل  ،وأنزل هذا فى الزبـور علـى نبيـل داود  ،وفـى اإلنجيـل علـى نبيـل عيسـى
بن مريم  ،وذلك بسبب تمردهم عن طاعة هللا  ،وتماديهم فى الظلم والفساد
 - 79كــان دأبهــم أال يتناصــحوا  ،فــال ينهــى أحــه مــنهم غيـره عــن قبــيح يفعلــل  ،وأن إتيــانهم المنكــر وعــهم تنــاهيهم
عنل لمن أقبح ما كانوا يفعلون

ـار يتعـاونون فيمـا بيــنهم علـى حــرب
ـر مــن بنـى إسـرائيل يتحـالفون مـع المشــركين  ،ويتخـذونهم أنصـ ًا
 - 80تـرى كثي ًا
وخلودا فى عذاب جهنم
غضبا من هللا ،
اإلسالم إن هذا الشر عمل ادخرتل لهم أنفسهم  ،ليجهوا جزاءه
ً
ً
 - 81ولو صحت عقيـهة هـؤالء فـى اإليمـان بـا ورسـولل محمـه  ،ومـا أنـزل إليـل مـن القـرآن لمـنعهم ذلـك اإليمـان
عن مواالتهم للكفار

كثير من بنى إسرائيل عاصون خارجون عن األديان
ه المؤمنين  ،ولكن ًا
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 - 82نؤكه لك  -أيها النبى  -أنك تجه أشه النـاس حق ًـها وكراهيـة لـك  ،ولمـن آمـن بـك هـم اليهـود والـذين أشـركوا
مع هللا غيره فى العبـادة  ،وتجـه أن أقـرب النـاس مـودة ومحبـة لـك هـم أتبـاو عيسـى الـذين سـموا أنفسـهم نصـارى ،
ال يستكبرون عن سماو الحق

هبانا يخشون ربهم  ،وألنهم
ألن فيهم قسيسين يعلمون دينهم  ،ور ً
 - 83وألنهم إذا سمعوا القرآن الذى أنزل على الرسول يتـأثرون بـل  ،فتفـيض عيـونهم بالـهمع  ،لمعـرفتهم أن الـذى
ســمعوه حــق  ،فتميــل إليــل قلــوبهم  ،وتنطلــق ألســنتهم بالــهعاء

قــائلين  :ربنــا آمنــا بــك وبرســلك  ،وبــالحق الــذى

وحجة على الناس يوم القيامة
أنزلتل عليهم  ،فتقبل إيماننا  ،واجعلنا من أمة محمه الذين جعلتهم شههاء ُ
 - 84وأى مانع يمنعنـا مـن أن نصـهق بـا  -وحـهه  -وبمـا جاءنـا مـن الحـق المنـزل علـى محمـه ونحـن نرجـو
أن يهخلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت عقائههم وأعمالهم

تجــرى األنهــار تحــت أشــجارها وقصــورها  ،وهــم مــاطثون فيهــا

 - 85فكتــب هللا لهــم ثو ًابــا العت ـرافهم  ،هــو جنــا
دائما وذلك الجزاء الذى نالوه هو جزاء كل محسن مثلهم
ً
 - 86والــذين جح ــهوا ب ــا ورســلل وأنك ــروا أدلت ــل الت ــى أنزلهــا عل ــيهم ههاي ــة للحــق ه ــم  -وح ــههم  -المالزمــون
للعذاب الشهيه فى جهنم

 - 87يا أيها الذين آمنوا ال بع
تحرموا على أنفسكم ما أحل هللا لكم من الطيبـا
هللا لكم من التوسل فى أموركم  ،إن هللا ال يحب المتجاوزين للحهود

 ،وال تتجـاوزوا الحـهود التـى شـرعها

 - 88وكلوا مما أعطاطم هللا ويسره لكم  ،وجعلل حالال لكم تطيب بل نفوسكم  ،واخ َشوا هللا دائ ًما وأطيعوه ما دمـتم
مؤمنين بل
- 89ال يعـاقبكم هللا بسـبب مـا لـم تقصـهوه مـن أيمـانكم  ،وإنمـا يعـاقبكم بسـبب الحنـث فيمـا قصـهتموه ووثقتمـوه مـن
األَيمان  ،فإن حنثـتم فيمـا حلفـتم عليـل فعلـيكم أن تفعلـوا مـا يغفـر ذنـوبكم بـنقض اليمـين  ،بـأن تطعمـوا عشـرة فقـراء
يوما  ،مما جر العادة بأن تأطلوه أنتم وأقاربكم الذين هم فى رعايتكم  ،من غيـر سـر ت
ف وال تقتيـر أو بـأن تكسـوا
ََ
ً
ق
ـانا مــن ال ـر فــإذا لــم يــتمكن الحــالف مــن أحــه هــذه األمــور
عشـرة مــن الفقـراء كســوة معتــادة  ،أو بــأن تحــرروا إنسـ ً
فعليل أن يصوم ثالثة أيـام وكـل واحـه مـن هـذه األمـور يغفـر بـل ذنـب الحلـف الموثـق بالنيـة إذا نقضـل الحـالف

وصونوا أيم َانكم فال تضعوها فى غير مو عها  ،وال تتركوا فعل ما يغفـر ذنـبكم إذا نقضـتموها علـى هـذا النسـق
من البيان يشرح هللا لكم أحكامل  ،لتشكروا نعمل بمعرفتها والقيام بحقها

_______

( )1هــذه آيــة مــن اآليــا
الرقاب كما

()1

العهيــهة فــى القـرآن الك ـريم التــى تــؤدى إلــى تحريــر الرقــاب إذ توســع الق ـرآن فــى المســالك المؤديــة إلــى تحريــر

يق من مصادر الرق
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المصبهقون با وكتبل ورسـلل المـذعنون للحـق  ،لـي
 - 90يا أيها َ
األحجــار للــذبح عنــهها تقرًبــا إلــى األصــنام التــى تعب ــهونها  ،واتخــاذ الســهام والحصــى والــورق للتعــرف بهــا عل ــى
شـرب المسـك ار  ،وال لعـب القمـار  ،ونصـب

نفسيا باطال  ،هو مـن تـزيين الشـيطان لفاعليـل
مغيبا القهر لي كل ذلك إال خبثًا ً
الهنيا بحياة فا لة  ،وفى اآلخرة بنعيم الجنة

فـاتركوه لكـى تفـوزوا فـى

 - 91إن الشيطان ال يريه بتزيينل لكـم شـرب الخمـر ولعـب الميسـر إال أن يوجـه بيـنكم الخـالف والشـقاق والكراهيـة
 ،ليضعف أمركم بذهاب األلفة بينكم  ،وتفتيت وحهتكم  ،بسبب ما يزينل لكم من شرب المسـك ار ولعـب القمـار ،
لكــى يصــرفكم عــن عبــادة هللا  ،ويلهــيكم عــن أداء الصــالة  ،لتســوء آخـرتكم كمــا ســاء

المفاسه ابتعهوا عما نهيتكم عنل  ،لتفوتوا على إبلي

غر ل

()1

دنيــاطم فبعــه علمكــم هــذه

 - 92وامتثلوا أمر هللا وأمر رسولل فيما يبلغكم بل عن ربل  ،وابتعهوا عما يعر كم للعذاب إن خـالفتم ألنكـم إن
أعر ــتم عــن االســتجابة لمــا أمــركم بــل  ،فتيقن ـوا أنــل معــاقبكم ولــي

المخالفين  ،وأنل لي

 - 93لي

لكــم عــذر بعــه أن بــين لكــم الرســول عاقبــة

على رسولنا إال إخباركم بأحكامنا  ،وتو يحها كامال

علـى الـذين صـهقوا بـا ورسـولل وأتـوا بصـالح األعمـال إثـم فيمـا يطعمـون مـن حـالل

فيما سبق أن طعموه مـن المحرمـا

طيـب  ،وال

قبـل علمهـم بتحريمهـا  ،إذا خـافوا هللا  ،وابتعـهوا عنهـا بعـه علمهـم بتحريمهـا ،

ثم استمروا على خـوفهم مـن هللا  ،وتصـهيقهم بمـا شـرعل لهـم بعـه مـن أحكـام  ،ثـم داومـوا علـى خـوفهم مـن هللا فـى

طــل ح ــال وأخلصـ ـوا ف ــى أعم ــالهم و اأدوه ــا عل ــى وج ــل الكمــال  ،ف ــإن هللا يثي ــب المخلص ــين ف ــى أعمــالهم علــى قــهر
إخالصهم وعملهم
_________

أمور أربعة أوجبت تحريمها :
( )1ذكر هللا سبحانل وتعالى فى الخمر والميسر فى هذه اآلية ًا

أولها  :أنها خبث وشر فى ذاتل إذ ال يمكن أن توصف بالخير  ،ألن عنصر الضرر فيها وا ح ففى الخمر فسـاد العقـل  ،وفـى الميسـر فسـاد

معا فساد القلب والشيطان هو الذى يحسنهما
المال  ،وفيهما ً
ـر مــا ينتهــى إلــى نـزاو  ،وإذا لــم ينتــل إليــل فإنــل يثيــر الحقــه والضــغينة  ،والخمــر أم الكبــائر ،
ثانيهــا  :أنهــا تنشــر العــهاوة والبغضــاء  ،فالميســر كثيـ ًا
وعلـة تحـريم الخمـر تنحصــر فـى اآلتــى  :أن هللا كــرم اإلنسـان بالعقــل بـأن جعــل لـل خاليــا إراديــة عليـا فــى المـ تهــيمن علـى اإلرادة والــذكاء والتمييــز

دائمــا حســب التــأثر
وكــل الصــفا العليــا فــى اإلنســان  ،والخمــر خاصــة والمخــه ار عامــة تعمــل عملهــا فــى هــذه الم ارطــز فتبطلهــا  ،إمــا مؤقتًــا أو ً
بالمشروب أو غيره وعنه تنشيل وتعويق هذه المراطز عن العمل تطغى المراطز التى هى دونها فينفعل اإلنسان بهـا  ،فإمـا أن يطغـى ويعتـهى  ،وإمـا

ـأثير ســيًا علـى الجهـاز الهضـمى والـهورى وعلــى
أن يفتـر ويخمـه  ،وهـذا معنـاه فقــه التـوازن العقلـى  ،وبالتـالى تتـأثر األعمــال  ،وكـذلك تـؤثر الخمـر ت ًا
جميعا التأثير على الكبه بتليفل
الكلى والكبه وأخطر هذه
ً
ثالثها  :أنل إذا فقه اإلتزان انصرف العبه عن ذكر هللا الذى تحيا بل القلوب

رابعها  :وبالتالى فهى تصه عن الصالة ألنها تنسى المؤمن الصالة وكيفية أدائها على الوجـل األطمـل وتحـريم القليـل ولـو لـم يسـكر سـببل الخـوف
من التعود والتمادى الذى ينتهى باإلدمان
ـتنادا إلـى حـهيث رسـول هللا  -صـلى هللا
وعن الخمر قه أجمعت المذاهب اإلسالمية على أنها كل مشروب أو غيـر مشـروب يسـكر فـى ذاتـل اس ً
عليـل وســلم  : -الــذى يقــول فيــل  [ :كــل مســكر خمــر وكــل خمــر حـرام وإلــى مــا أخرجــل أبــو داود فــى صــحيحل أن رســول هللا  -صــلى هللا عليــل

وسلم  -نهى عن كل مسكر ومفتر
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 - 94يا أيها الذين آمنوا  :إن هللا يختبركم فـى الحـج بتحـريم بعـض مـن الحيـوان والطيـور يسـهل علـيكم اصـطياده
بأيــهيكم ورمــاحكم  ،ليظهــر الــذين يراقبونــل مــنكم فــى غيبــة مــن أعــين الخلــق فالــذين تجــاوزوا حــهود هللا بعــه بيانهــا

يقع عليهم عذاب مؤلم شهيه

 - 95يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقتلـوا الصـيه وقـه نــويتم الحـج والعمـرة وتقومـون بأعمالهــا  ،ومـن قتلـل مـنكم قاصـ ًـها ،
فعليل أن يؤدى نظير الصـيه الـذى قتلـل  ،يخرجـل مـن اإلبـل والبقـر والغـنم ويعـرف النظيـر بتقـهير رجلـين عـادلين
طعامـا للفقـراء ،
مـنكم يحكمـان بـل  ،ويههيـل إلـى الفقـراء عنـه الكعبـة  ،أو يـهفع بهلـل إلـيهم  ،أو يخـرج بقيمـة المثـل
ً
أيامـا بعـهد الفقـراء الـذين كـانوا
لكل فقير ما يكفيل يومل  ،ليكون ذلك مسـق ً
طا لـذنب تعهيـل علـى الصـيه  ،أو يصـوم ً
يستحقون الطعام لو أخرجل وقه شـرو ذلـك لـيح

المعتـهى بنتـائج جرمـل وسـوء عاقبتـل عفـا هللا عمـا سـبق لكـم

من المخالفة قبل تحريمها  ،ومن رجع إلى التعهى بعه العلم بتحريمل  ،فإن هللا يعاقبل بما ارتكب  ،وهـو غالـب ال

ُيغَلب  ،شهيه العقاب لمن يصر على الذنب

 - 96أحــل هللا لكــم أن تصــيهوا حيـوان البحــار  ،وأن تــأطلوا منــل  ،وينتفــع بــل المقيمــون مــنكم والمســافرون  ،وحــرم
عليكم أن تصـيهوا حيـوان البـر غيـر المسـتأن

 ،ممـا جـر العـادة بعـهم تربيتـل فـى المنـازل والبيـو  ،مـهة قيـامكم

بأعمال الحج أو العمرة بالحرم  ،وراقبوا هللا وخافوا عقابل ،

 ،فيجازيكم على ما تعملون

فال تخـالفوه  ،فـإنكم إليـل ترجعـون يـوم القيامـة

 - 97جعــل هللا الكعبــة  ،وهــى البيــت الــذى عظمــل وحــرم االعتــهاء فيــل علــى اإلنســان والحي ـوان غيــر المســتأن

معظما يأمن الناس فيل  ،ويتجهون إليل فى صالتهم  ،ويحجون إليـل ليكونـوا فـى
قائما
ً
وفيما حولل  ،جعلل ً
هللا  ،وليعملوا على جمع شملهم  ،وكذلك جعل شهر الحج وما يههى إلى الكعبة من األنعام  ،وخاصة مـا يو ـع

ـيافة

فى عنقل القالئه إلشعار الناظرين بأنل مههى إلى البيت ونتيجة القيام بذلك أن تستيقنوا أن علمل محـيل بمـا فـى

السموا

التى ينزل منها الوحى بالتشريع  ،ومحيل بما فى األرو  ،فيشـرو لمـن فيهـا بمـا يقـوم بمصـالحهم وإن

علمل بكل شىء محيل
 - 98اعلموا  -أيها الناس  -أن عذاب هللا شهيه ينزل بمن يستبيح حرماتل  ،وأنل كثير المغفرة لـذنوب مـن يتـوب
ويحاف على طاعاتل  ،واسع الرحمة بهم فال يؤاخذهم حين ذ بما وقع منهم

الحجـة  ،وينقطـع عـنهم العـذر فلتعملـوا
 - 99لـي علـى الرسـول إال أن يبلـُ للنـاس مـا يـوحى إليـل لتقـوم علـيهم ُ
بما بلغل إليكم  ،فإن هللا يعلم ما تظهرون وما تخفون
 - 100قل  -يا أيها النبى  -للناس  :ال يتساوى ما أباحل هللا لكم من الطيبا

 ،وما حرمـل علـيكم مـن الخبائـث

ـر مـن النـاس فـاجعلوا  -يـا أصـحاب العقـول -
 ،فإن الفرق بينهما كبير عنه هللا  ،ولو كثـر الخبيـث وأعجـب كثي ًا
طاعة هللا وقاية لكم من عذابل باختيار الطيبا واجتناب الخبائث  ،لتكونوا من الفائزين فى الهنيا واآلخرة
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 - 101يا أيها الذين آمنوا  :ال تسألوا النبى عن أمور أخفاهـا هللا عـنكم ألنهـا أن تظهـر لكـم تسـؤكم  ،وإن تسـألوا
النبــى عنهــا فــى حياتــل إذ ينــزل عليــل الق ـرآن يبينهــا هللا لكــم  ،عفــا هللا عــنكم فــى هــذه األشــياء فــال يعــاقبكم عليهــا ،

وهللا كثير المغفرة واسع الحلم فال يعجل بالعقوبة

 - 102قـه سـأل عــن أمثـال هـذه األمــور الشـاقة جماعـة ممــن سـبقوكم  ،ثـم بعــه أن كلفـوا بهـا علــى أل عس َـن َة أنبيــائهم
ثقل عليهم تنفيذها  ،فأعر وا عنها  ،وكانوا لها منكرين  ،ألن هللا يريه اليسر وال يريـه العسـر  ،ويكلـف النـاس مـا

يطيقون

 - 103لــم يــأذن هللا لكــم أن بع
تحرم ـوا مــا أحلــل لكــم  ،فتشــقوا أذن الناقــة  ،وتمتنع ـوا عــن االنتفــاو بهــا  ،وتســموها "
َب عحيرة "  ،وتتركوها بناء علـى نـذر  ،وتسـموها " سـائبة "  ،وتُ َحبعرمـوا الـذكر مـن الشـاة  ،وتهبـوه لاصـنام  ،حتـى إذا
ذكر وأنثى سميتموها " و ع
صيلة "  ،ولم تذبحوا الذكر منها ولم يشرو لكم أن بع
تحرمـوا االنتفـاو بالـذكر
أنتجت الشاة ًا
َ
" َحام "  ،لم يشرو هللا لكم شيًا من ذلـك  ،ولكـن الـذين
من اإلبل إذا وله منل عشرة أبطن  ،وتطلقوا عليل اسم
()1
طفروا يختلقون الكذب وينسبونل إلى هللا  ،وأطثرهم ال يعقلون
 - 104وإذا قيــل لهـؤالء الكــافرين  :تعــالوا إلــى مــا أنــزل هللا مــن القـرآن  ،وإلــى مــا بينــل الرســول لنهتــهى بــل قــالوا :
يكفينا ما وجهنا عليل آباءنا أيصح أن يقولوا هذا أو لو كـان آبـاؤهم كاألنعـام

الحق  ،وال يعرفون طريًقا إلى الصواب
 - 105يــا أيهــا الــذين آمن ـوا احرص ـوا علــى إصــالح أنفســكم بطاعــة هللا  ،إنــل ال يضــركم

ال يعلمـون شـيًا عـن

ــالل

غيــركم  ،إذا

جميعــا يــوم القيامــة  ،فيخبــركم بأعمــالكم ،
طنــتم علــى الهــهى ودعــوتم إلــى الحــق  ،وإلــى هللا  -وحــهه  -مــرجعكم
ً
أحها بذنب غيره
ويجزى كال منكم بما قهم  ،فال يؤاخذ ً

 - 106يــا أيهــا الــذين آمن ـوا  :حينمــا تظهــر علــى أحــه مــنكم عالمــة المــو ويريــه أن يوصــى بش ـىء  ،فالشــهادة
بيــنكم علــى الوصــية  ،أن يشــهه اثنــان عــادالن مــن أقــاربكم  ،أو آخ ـران مــن غيــركم إذا كنــتم فــى ســفر  ،وظهــر

أما ار المـو  ،تحبسـون هـذين الشـاههين بعـه أداء الصـالة التـى يجتمـع عليهـا النـاس فيحلفـان بـا قـائلين  :ال
وال نخفــى الشــهادة التــى أمرنــا هللا

نســتبهل بيمينــل عو ً ــا  ،ولــو كــان فيــل نفــع لنــا أو ألحــه مــن أقاربنــا ،
بأدائها صحيحة إنا إذا أخفينا الشهادة أو قلنا غير الحق  ،لنكونن من الظالمين المستحقين لعذاب هللا
___________

( )1كان عنه الجاهلية عادا حرموا بها على أنفسهم ما لم بع
يحرمل هللا فمنها :
 - 1إذا أنتجــت الناقــة خمســة أبطــن آخرهــا ذكــر شــقوا أذنهــا وحرم ـوا ركوبهــا ولــم يطردوهــا عــن مــاء وال مرعــى وســموها " بحي ـرة " أى
مشقوقة األذن

 - 2كان الرجل منهم يقول  :إذا قهمت من سفرى أو برئت من مر ى فناقتى سائبة ثم يجعلها كالبحيرة
 - 3وكانوا إذا وله

الشـاة أنثـى جعلوهـا لهـم وإن ولـه

الشاة وصلت أخاها وسموها " وصيلة "

ـر جعلـوه آللـتهم وإن ولـه
ذك ًا

ـر وأنثـى لـم يـذبحوا الـذكر آللـتهم وقـالوا عـن
ذك ًا

 - 4وكانوا إذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا حمى ظهره فال يركب وال يحمل عليل ويعرف عنههم باسم

" َحام "
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 - 107فإذا ظهـر أن الشـاههين قـه كـذبا فـى شـهادتهما أو أخفيـا شـيًا  ،فـإن اثنـين مـن أقـرب المسـتحقين لتركـة
الميت  ،هما أحق أن يقفا مكان الشاههين  ،بعه الصالة ليظه ار كذبهما  ،فيحلفـان بـا أن الشـاههين قـه كـذبا وأن

زور  ،فإننــا لــو فعلنــا ذلــك
يميننــا أولــى بــالقبول مــن يمينهمــا  ،ولــم نتجــاوز الحــق فــى أيماننــا  ،ولــم نــتهم الشــاههين ًا
نكون من الظالمين المستحقين عقاب من يظلم غيره
 - 108هــذا التش ـريع أقــرب الطــرق إلــى أن يــؤدى الشــههاء شــهادتهم صــحيحة محافظــة علــى حلفهــم

بــا  ،أو

أيمان ــا لــرد أيم ــانهم وراقبـ ـوا هللا فــى أيمــانكم وأمانــاتكم ،
خوًفــا م ــن فضــيحتهم بظه ــور ك ــذبهم  ،إذا حلــف الورث ــة ً
وأطيعوا أحكامل ار ين بها فإن فيها مصالحكم  ،وال تخالفوها فتكونوا من الخـارجين علـى هللا  ،فـإن هللا ال ينفـع
بإرشاده من خرج على طاعتل
 - 109وتذكروا يـوم القيامـة حـين يجمـع هللا أمامـل كـل الرسـل ويسـألهم قـائال لهـم  :مـاذا أجـابتكم بـل أممكـم الـذين

الحجـة بشـهادة رسـلهم  ،بأننـا ال نعلـم مـا
أرسلتكم إليهم  ،أباإليمان أم باإلنكار واألمم حين ذ حا رة لتقوم عليهم ُ
طــان بعــهنا مــن أمــر مــن أرســلنا إلــيهم  ،وأنــت  -وحــهك  -الــذى تعلــم ذلــك  ،النــك الــذى أحــاط علمــل بالخفايــا كمــا

أحاط بالظواهر

 - 110وفى ذلك الوقت ينـادى هللا عيسـى بـن مـريم مـن بـين الرسـل فيقـول لـل  :اذكـر مـا أنعمـت بـل عليـك وعلـى
عئ أمـك ممـا اتهمـت
أمك فى الهنيا  ،حينما ثَبتُك بالوحى وأنطقتك وأنت ر يع بما ُيَببر ُ
طبير بما قه أوحيت إليك  ،وحينما أنعمت عليـك بتعليمـك الكتـاب  ،ووفقتـك للصـواب مـن القـول والعمـل  ،وعلمتـك
بـل  ،كمـا أنطقتـك وأنـت

طتاب موسى واإلنجيل الذى أنزلتل عليك  ،وأقهرتك على معج از تخرج عن طوق البشر  ،حيث تتخذ مـن الطـين

ـائر َحيـا بقـهرة هللا ال بقـهرتك  ،وتشـفى مـن العمـى مـن ُولع َـه أعمــى ،
صـورة الطيـر بـإذن هللا  ،فتـنف فيهـا فتصـبح ط ًا
وتشفى األبـرص مـن برصـل بـإذن هللا وقهرتـل  ،وحينمـا يجـرى علـى يـهيك إحيـاء المـوتى بـإذن هللا وقهرتـل  ،وحينمـا
منعت اليهود من قتلك وصلبك عنهما أتيتهم بالمعج از ليؤمنوا  ،فأعرو فريق منهم  ،وادعوا أن ما أظهرتـل مـن

المعج از

ما هو إال من قبيل السحر الوا ح

 - 111واذكر  -أيها الرسول  -ألمتك ما حهث فى الما ـى حـين ألهمنـا جماعـة ممـن دعونـاهم أن يؤمنـوا بـا

وبرسولل عيسى فاستجابوا لل  ،وصاروا من خاصة أصحابل  ،وقـالوا  :آمنـا واشـهه ياربنـا بأننـا مخلصـون منقـادون

ألوامرك

 - 112اذكر  -أيها النبى  -ما حهث حين قال أتباو عيسى المخلصون  :يا عيسى بن مريم  ،هل يحييـك ربـك
طعاما من السماء
إذا طلبت منل أن ينزل علينا
ً
ججـا غيـر
قال لهم عيسـى ً
ردا علـيهم  :إن كنـتم مـؤمنين بـا فخـافوه  ،وأطيعـوا أوامـره ونواهيـل  ،وال تطلبـوا ُح ً
التى قهمتها
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 - 113قــالوا  :إننــا نريــه أن نأطــل مــن هــذه المائــهة لتطمـ ن قلوبنــا بمــا نــؤمن بــل مــن قــهرة هللا  ،ونعلــم عــن معاينــة
أنك قه صهقتنا فيما أخبرتنا عنل سبحانل  ،ونشهه لك بهذه المعجزة عنه من لم يشاههها

 - 114فاســتجاب لهــم عيســى وقــال  :ياربنــا ومالــك أمرنــا  ،أنــزل علينــا مائــهة مــن الســماء يكــون يــوم نزولهــا عيـ ًـها

طيبـا  ،وأنـت خيـر الـرازقين
للمؤمنين منا  ،المتقهمين والمتأخرين  ،ولتكون معجزة تؤيه بهـا دعوتـك  ،وارزقنـا رزًقـا ً
 - 115قــال هللا لــل  :إنــى ســأنزل المائــهة علــيكم مــن الســماء  ،فــأى امــرئ مــنكم يجحــه هــذه النعمــة بعــه إنزالهــا ،
أحها من الناس  ،ألنل كفر بعه ما شاهه دليل اإليمان الذى اقترحل
عقابا ال أعاقب بمثلل ً
فإنى أعاقبل ً
 - 116واذكر  -أيها النبى  -ما سيحهث يـوم القيامـة  ،حـين يقـول هللا لعيسـى بـن مـريم قـوال يعلـن الحـق  :أأنـت

تامـا عـن أن
الذى قلت لهم  :إجعلونى أنا وأمـى إلــهين  ،تـاركين إفـراد هللا بالعبوديـة قـال عيسـى  :أنزهـك تنز ً
يهـا ً
طلبـا لـي لـى أدنـى حـق فيـل لـو كنـت قلـت ذلـك لعلمتـل  ،ألنـك تعلـم
يكون لك شريك  ،وال يصـح لـى أن أطلـب ً
خفايا نفسى  ،فضال عـن مظـاهر قـولى  ،وال أعلـم مـا تخفيـل عنـى  - ،إنـك وحـهك  -صـاحب العلـم المحـيل بكـل
خفى وغائب

 - 117مــا قلــت لهــم  :إال مــا أمرتنــى بتبليغــل لهــم قلــت لهــم  :اعبــهوا هللا  -وحــهه  -فإنــل مالــك أمــرى وأمــركم
وكنت أعلم حالهم وأنا موجود بينهم  ،فلمـا انتهـى أجـل إقـامتى الـذى َقهرتـل بيـنهم  ،كنـت أنـت  -وحـهك  -المطلـع
عليهم  ،وأنت مطلع على كل شىء
 - 118إن تعذبهم بما فعلوا فإنهم عبادك تتصرف فيهم كما تريه ،وإن تعف عنهم ،فإنك  -وحهك -القـاهر الـذى
ال يغلب  ،ذو الحكمة البالغة فى كل ما يصهر عنل

 - 119يقول هللا  :هذا هو اليوم الذى ينفع فيـل الصـادقين صـهقهم  ،لهـم حـهائق تجـرى تحـت أشـجارها األنهـار ،
أبها  ،يتمتعون فيها بر وان هللا عنهم ور اهم
وهم مقيمون فيها ال يخرجون منها ً
الفوز العظيم

- 120

 -وحــهه  -ملــك الســموا

بثوابل  ،وذلك النعـيم هـو

واألرو ومــا فــيهن  ،فهــو  -وحــهه  -المســتحق للعبــادة  ،وهــو ذو القــهرة

التامة على تحقيق كل ما يريه
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سـورة األنعـام
هى سورة مكية  ،إال اآليا 153 ، 152 ، 151 ، 141 ، 114 ، 93 ، 91 ، 23 ، 20 :
وآياتها  ، 165نزلت بعه سورة ع
الحجر وتتضمن هذه السورة الكريمة معانى قه فصلتها :

* نبهت الناس إلى الكون وما فيل من داللة على عظم المنش وجاللل ووحهانيتـل  ،وأنـل ال يشـاركل  -فـى الخلـق
وال فى العبادة وال فى الذا

 -أحه

* وتضمنت قصص بعض النبيين  ،وابتهأ

بقصة إبراهيم عليل السالم  ،وبيان أنل أخـذ معنـى العبـادة والوحهانيـة

من مطالعة الكون  ،وتتبع ما فيل  ،وقه ابتـهأ بتتبـع النجـوم  ،ثـم القمـر ثـم الشـم
 -وحهه -

 ،وانتهـى بـالتتبع إلـى عبـادة هللا

* ووجهــت األنظــار إلــى عجائــب الخلــق والتكــوين  ،وبينــت كيــف ينبــت الحــى الرطــب مــن الجامــه اليــاب

يفلق الحب فيكون منل النبا
* وقه ذكر صفا

وكيــف

الجاحهين  ،وكيف يتعلقون بأوهام تبعههم عن الحق  ،وتضلهم

* وفيها بيان الحـالل الـذى أحلـل هللا تعـالى فـى األطعمـة  ،و ـالل المشـركين فيمـا حرمـوه علـى أنفسـهم مـن غيـر

أن يعتمهوا على دليل  ،وكيف ينسبون التحريم إليل سبحانل

* وفيها بيان هذه األوامر التـى هـى خالصـة اإلسـالم واألخـالق الحميـهة  ،وهـى  :تحـريم الشـرك  ،والزنـى  ،وقتـل
الــنف

 ،وأطــل مــال اليتــيم  ،ووجــوب إيفــاء الكيــل والمي ـزان  ،وتحقيــق العهالــة  ،والوفــاء بالعهــه  ،واإلحســان إلــى

الوالهين ومنع َوأد البنا
 - 1الثناء والذكر الجميل

 ،الذى خلق السموا

واألرو  ،وأوجه الظلما

والنـور لمنفعـة العبـاد بقهرتـل وعلـى

يكا فى العبادة
وفق حكمتل  ،ثم مع هذه النعم الجليلة يشرك بل الكافرون  ،ويجعلون لل شر ً
()1
زمنـا ينتهـى بموتـل واألجـل عنـهه
 - 2هو الذى بهأ خلقكم من طين  ،ثم قهر لحياة كل منكم ً

 -وحـهه -

المحهد للبعث من القبور ثم إنكم  -أيها الكافرون  -بعـه هـذا تجـادلون فـى قـهرة هللا علـى البعـث  ،واسـتحقاقل -
وحهه  -للعبادة

 - 3وهــو  -وحــهه  -المســتحق للعبــادة فــى الســموا

تفعلون فيجازيكم عليل
__________

وفــى األرو  ،يعلــم مــا أخفيتمــوه ومــا أظهرتمــوه ،ويعلــم مــا

( )1تصلح هذه اآلية ألن يكون المراد منهـا خلـق آدم أبـى البشـر مـن طـين كمـا جـاء فـى آيـا

أخـرى وأن يكـون المـراد منهـا أن جسـم

بشر
ًا
اإلنسان مكون بنسب خاصة من عناصر الطين نفسل ولكن قهرة الخالق سبحانل وتعالى خلقت فى هذه العناصر الحياة فصار
سويا
ً
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 - 4وال يؤتى المشركون بهليل من أدلة خالقهم  ،التى تشهه بوحهانيتل وصـهق رسـلل  ،إال كـانوا منصـرفين عنـل ،
ال يتأملون فيل وال يعتبرون بل

 - 5فقه كذبوا بالقرآن حين جاءهم  ،وهو حق ال يأتيـل الباطـل فسـوف يحـل بهـم مـا أخبـر بـل القـرآن مـن عقـاب
الهنيا وعذاب اآلخرة  ،ويتبين لهم صهق وعيهه الذى كانوا يسخرون منل

ُممـا كثيـرة قـبلهم  ،أعطينـاهم مـن أسـباب القـوة والبقـاء فـى األرو مـا لـم نعطكـم إيـاه -
 - 6ألم يعلموا أننا أهلكنا أ ً
أيها الكافرون  -ووسعنا عليهم فى الرزق والنعيم  ،فأنزلنا عليهم األمطار غزيرة ينتفعون بها فـى حيـاتهم  ،وجعلنـا
مياه األنهار تجرى من تحت قصورهم  ،فلم يشكروا هذه الـنعم فأهلكنـاهم بسـبب شـركهم وكثـرة ذنـوبهم  ،وأوجـهنا

خير منهم
أناسا غيرهم ًا
من بعه ً
مكتوبـا فـى ورق  ،فـرأوه بـأعينهم  ،وتأطـهوا منـل بو ـع أيـهيهم
 - 7ولو أنزلنا عليك  -أيها النبـى  -دليـل رسـالتك
ً
عليل  ،لقالوا تعنتًا  :ما هذا الذى نلمسل إلى سحر ظاهر
ملكــا كمــا اقترح ـوا  ،ثــم
ملكــا يصــهقك ولــو اســتجبنا لهــم  ،وأرســلنا معــل ً
 - 8وقــالوا  :نطلــب أن ينــزل هللا عليــك ً
عانهوا ولم يؤمنوا لنفذ األمر بإهالطهم  ،ثم ال يمهلون لحظة
ملكا كما طلبوا  ،لجعلناه على هي ة بشر  ،حتـى يسـتطيعوا مشـاههتل والفهـم عنـل ،
 - 9ولو جعلنا المؤيه للرسول ً
فإنهم ال يقهرون على رؤية الملك فى صـورتل األصـلية  ،والشـتبل علـيهم األمـر واخـتلل بإرسـالل فـى صـورة بشـر ،
الخطأ الذى يتخبطون فيل

وأوقعناهم فى نف
كثير برسل من قبلك  -أيها النبى  -فأحاط بالساخرين العـذاب الـذى أنـذرهم بـل رسـلهم ،
 - 10ولقه َس عخ َر الكفار ًا
وقه جعلوه مو ع سخريتهم من قبل
 - 11قــل  -أيهــا النبــى  -له ـؤالء الكفــار  :ســيروا فــى جوانــب األرو وتــأملوا كيــف كــان الهــالك نهايــة المكــذبين
لرسلهم فاعتبروا بهذه النهاية وذلك المصير

 - 12قل  -أيها النبى  -لهؤالء الجاحهين َ :من َمالعك السموا
الــذى ال ج ـواب غي ـره  :إن مالكهــا هــو هللا  -وحــهه  -ال ش ـريك لــل  ،وأنــل أوجــب علــى نفســل الرحمــة بعبــاده  ،فــال
ع
األرو ومـن فـيهن فـإن أحجمـوا فقـل الجـواب
و

يعج ــل عق ــوبتهم  ،ويقب ــل ت ــوبتهم  ،إن ــل ليحشـ ـرنكم إل ــى ي ــوم القيام ــة ال ــذى ال ش ــك في ــل ال ــذين

وعر وها للعذاب فى هذا اليوم  ،هم الذين ال يصهقون با  ،وال بيوم الحساب

ــيعوا أنفس ــهم

 - 13و ما فى كل زمان  ،كما أن لل ما فى كل مكان  ،وهو السميع لكل ما يسمع  ،العليم بكل ما ُيعلم

واألرو علــى

ـر  ،وهــو  -وحــهه  -المنش ـ للســموا
 - 14قــل  -أيهــا النبــى  : -ال أتخــذ غيــر هللا إل ـ ًـها وناصـ ًا
نظام لم يسبق إليل  ،وهو الرازق لعباده طعامهم  ،وال يحتاج منهم إلى طعام قل  :إنـى أمرنـى هللا أن أطـون أول
من أسلم  ،ونهانى أن أشرك معل غيره فى العبادة

 - 15قل  :إنى أخاف  ،إن خالفت أمر ربى وعصيتل  ،عذاب يوم شهيه
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 - 16من يصرف عنل هذا العذاب يوم القيامة  ،فقه رحمل هللا  ،وذلك هو الفوز الثابت البين
ـر فـال راد لفضـلل  ،ألنـل علـى كـل شـىء قـهير
 - 17وإن يصبك هللا بسوء فال كاشف لل إال هو  ،وإن يمنحـك خي ًا
 - 18وهو الغالب بقهرتل  ،المستعلى على عباده  ،المتصف بالحكمة فى كل ما يفعل  ،المحيل علمل بما ظهـر
واستتر

 - 19قل  -أيها النبى  -لمن يكذبوك ويطلبون شهادة على رسالتك  ،أى شىء أعظم شهادة وأحـق بالتصـهيق

ثــم قــل  :إن هللا أعظــم شــاهه بينــى وبيــنكم علــى صــهق مــا ج ــتكم بــل  ،وقــه أنــزل علــى هــذا الق ـرآن ليكــون ُح بجــة
ب
لصــهقى  ،ألحــذركم بــل أنــتم وكــل مــن بلغــل خب ـره  ،وهــو ُحجــة قاطعــة شــاههة بصــهقى  ،ألنكــم ال تســتطيعون أن
تأتوا بمثلل !! سلهم  :أأنتم الذين تقولون معتقهين أن مع هللا آلهة غيره ثم قل لهـم  :ال أشـهه بـذلك  ،وال أقولـل ،
وال أقركم عليل  ،وإنما المعبود بحق إلل واحه  ،وإننى برىء مما تشركون بل من أوثان

 - 20الـذين آتينــاهم الكتـب الســماوية مـن اليهــود والنصـارى  ،يعرفــون محم ًـها وصــهق رسـالتل  ،مــن هـذه الكتــب ،
طمعرفتهم أبناءهم إن الذين يعوا أنفسهم  ،ال يقرون بما يعرفون  ،فهم ال يؤمنون

يكا  ،أو
ظلمــا لنفســل وللحــق ممــن افتــرى علــى هللا الكــذب  ،وادعــى أن لــل ولـ ًـها أو ش ـر ً
 - 21ولــي أحــه أشــه ً
نسب إليـل مـا ال يليـق  ،أو أنكـر أدلتـل الهالـة علـى وحهانيتـل وصـهق رسـلل إن الظـالمين ال يفـوزون بخيـر فـى
الهنيا واآلخرة
توبيخـا للـذين عبـهوا مـع هللا غيـره  :أيـن
 - 22واذكر لهم ما سيحصل يوم نجمع الخلـق كلهـم للحسـاب  ،ثـم نقـول
ً
الذين جعلتموهم شركاء لينفعوكم
 - 23ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشهيهة فى هذا الموقف إال محاولة الـتخلص مـن شـركهم السـابق بالكـذب  ،فقـالوا
أحها غيرك
طاذبين  :وهللا ربنا ما أشركنا فى العبادة ً
 - 24انظــر كيــف غــالطوا أنفســهم بهــذا الكــذب  ،وغــاب عــنهم مــا كــانوا يختلقونــل مــن عبــادة األحجــار ويزعمونهــا
شركاء

!!

 - 25ومــنهم مــن يس ــتمع إليــك حــين تتل ــو الق ـرآن  ،ال ليتفهمــوه  ،وليهت ــهوا بــل وإنمــا ليتلمسـ ـوا ســبيال للطعــن في ــل
والسخرية منل

وقــه حرمنــاهم بســبب ذلــك مــن االنتفــاو بعقــولهم وأســماعهم  ،كــأن عقــولهم فــى أغطيــة تحجــب عــنهم اإلدراك

صمما يحول دون سـماو آيـا
الصحيح  ،وكأن فى آذانهم
ً
إذا جــاءوك ليج ــادلوك بالباطــل يق ــول الــذين كف ــروا مــهفوعين بكف ــرهم  :مــا ه ــذا

القـرآن  ،وإن يـروا كـل دليـل

األولون

ال يؤمنـون بـل  ،حتـى

إال أباطيــل ســطرها مــن قبل ــك
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 - 26وهم ينهـون النـاس عـن اإليمـان بـالقرآن  ،ويبتعـهون عنـل بأنفسـهم  ،فـال ينتفعـون وال يـهعون غيـرهم ينتفـع !
وما يضرون بذلك الصنيع إال أنفسهم  ،وما يشعرون بقبح ما يفعلون

هيبـا  ،إذ
 - 27ولو ترى  -أيها النبى  -هؤالء الكفار وهم واقفون على النار يعانون أهوالهـا  ،ل أريـت أم ًا
ـر غر ًيبـا ر ً
وال نكـذب ب يـا ربنـا  ،ونكـون
يتمنون الرجوو إلى الـهنيا  ،ويقولـون  :يـا ليتنـا نـرد إليهـا لنصـلح مـا أفسـهنا ،
من المؤمنين !

 - 28ولي

قولهم هذا  ،إال ألنل قه ظهر لهم ما ال يمكن إخفـاؤه والمكـابرة فيـل  ،ممـا كـان يخبـرهم بـل الرسـول !

ردوا إلــى الــهنيا كمــا يتمنــون  ،لعــادوا إلــى الكفــر الــذى نهــاهم هللا عنــل  ،لغــرورهم بزخرفهــا وإطاعــة أه ـوائهم !
ولــو ب
وإنهم لكاذبون فى دعواهم اإليمان إذا ردوا إلى الهنيا !

 - 29ولو أعيهوا إلى الهنيا لعادوا إلى سيرتهم األولى وقالوا  :لي

ذلك بمبعوثين !

لنا حياة إال هـذه الحيـاة الـهنيا ومـا نحـن بعـه

 - 30لو تراهم حين يقفون للحساب أمام ربهم  ،ويعرفون صهق ما أنزلل على رسلل  ،ل أريـت سـوء حـالهم إذ يقـول
هللا لهم  :ألـي

هـذا الـذى تشـاههونل اآلن هـو الحـق الـذى أنكرتمـوه فـى دنيـاطم فيقولـون متـذللين  :بلـى وربنـا إنـل

الحق ! فيقول هللا لهم بعه ذلك  :ادخلوا النار بسبب ما كنتم حريصين عليل من الكفر
 - 31قــه خســر الــذين أنكــروا لقــاء هللا للحســاب والج ـزاء يــوم القيامــة  ،وظبل ـوا علــى إنكــارهم  ،حتــى إذا فاجــأتهم
مشاهه يوم القيامة نهموا وقالوا  :يا حسـرتنا علـى إهمالنـا اتبـاو الحـق فـى الـهنيا ! وهـم يوم تـذ يرزحـون تحـت أعبـاء

ذنوبهم أال ُقب ُح ما يحملون من الذنوب
 - 32وليست الحياة الهنيا التـى حسـب الكفـار أنـل ال حيـاة غيرهـا  ،والتـى ال يقصـه بالعمـل فيهـا مر ـاة هللا  ،إال

ولهوا يتلهى بل !! وأن الهار اآلخرة لهى الحياة الحقيقيـة  ،وهـى أنفـع للـذين يخـافون هللا فيمتثلـون
ً
لعبا ال نفع فيل ً ،
وال ينفعكم
أمره أفال تعقلون هذا األمر الوا ح  ،أفال تفهمون ما يضركم
ـذيبا لــك  ،فــال تحــزن مــن ذلــك ألن الحقيقــة أنهــم ال
 - 33إننــا نعلــم أنــل ليحزنــك أيه ـا النبــى مــا يقولــل الكفــار تكـ ً
صــهقك  ،وعالمــا
يتهمونـك بالكــذب  ،ولكــنهم لظلمهـم ألنفســهم وللحــق يكـابرون  ،فينكــرون بألســنتهم دالئـل

نبوتك
 - 34ولقه قوبـل رسـل مـن قبلـك بالتكـذيب واإليـذاء مـن أقـوامهم  ،كمـا فعـل معـك قومـك  ،فصـبروا علـى التكـذيب
واإليذاء  ،حتى نصرناهم  ،فاصبر كما صبروا حتـى يأتيـك نصـرنا  ،وال مغيـر لوعـه هللا بنصـر الصـابرين  ،فالبـه
مــن تحققــل ولقــه قصصــنا عليــك مــن أخبــار ه ـؤالء الرســل وتأييــهنا لهــم ،
الرسالة من تحمل الشهائه

مــا فيــل تســلية لــك  ،ومــا توجبــل
بـاطن األرو،

 - 35وإن كان قه شق عليك انصـرافهم عـن دعوتـك  ،فـإن اسـتطعت أن تتخـذ طريًقـا فـى
سلما تصعه بل إلى السماء ،فتأتيهم بهليل على صهقك  ،فافعل ولـي فـى قـهرتك ذلـك فـأرح نفسـك واصـبر
أو ً
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ـر وقهـ ًار  ،ولكنـل تـركهم الختيـارهم
جميعـا علـى اإليمـان بمـا ج ـت بـل قس ًا
لحكم ربك  ،ولو شاء هللا ههايتهم لحملهم
ً
فال تكونن من الذين ال يعلمون حكم هللا وسنتل فى الخلق
 - 36إنم ــا يجي ــب دع ــوة الح ــق مقبل ــين علي ــل  ،ال ــذين يس ــمعون س ــماو فه ــم وت ــهبر وأم ــا هـ ـؤالء
ينتفع ــون ب ــهعوتك  ،ألنه ــم ف ــى حك ــم األمـ ـوا

وس ــيبعثهم هللا ي ــوم القيام ــة م ــن القب ــور  ،وي ــرجعهم

فيحاسبهم على ما فعلوا

ف ــال

إلي ــل ،

 - 37وقال الكفار متعنتين  :نطلب أن ينزل على محمه دليل مادى من ربل يشـهه بصـهق دعوتـل قـل لهـم أيهـا
النبــى  :إن هللا قــادر علــى أن ينــزل أى دليــل تقترحونــل ولكــن أطثــرهم ال يعلمــون حكمــة هللا فــى إن ـزال اآليــا

وأنها ليست تابعة ألهوائهم  ،وأنل لو أجاب مقترحاتهم ثم كذبوا بعه ذلك
نتائج أعمالهم !!

،

ألهلكهـم  ،ولكـن أطثـرهم ال يعلمـون

 - 38وإن أقوى دليـل علـى قـهرة هللا وحكمتـل ورحمتـل  ،أنـل خلـق كـل شـىء  ،ولـي

فـى األرو حيـوان يـهب فـى

ظــاهر األرو وباطنهــا  ،أو طــائر يطيــر بجناحيــل فــى اله ـواء  ،إال خلقهــا هللا جماعــا

تمــاثلكم  ،وجعــل لهــا

خصائصها ومميزاتها ونظام حياتها ما تركنا فـى الكتـاب المحفـوظ عنـهنا شـيًا إال أثبتنـاه وإن كـانوا قـه كـذبوا ،

فيحشرون مع كل األمم للحساب يوم القيامة

()1

 - 39والــذين لــم يصــهقوا بأدلتنــا الهالــة علــى قــهرتنا وصــهق رســالتك  ،لــم ينتفع ـوا بحواســهم فــى معرفــة الحــق ،
فتخبطوا فى

ـالل الشـرك والعنـاد  ،تخـبل األصـم األبكـم فـى ظلمـا

الليـل  ،ال نجـاة لـل مـن الهـالك ولـو كـان

فى هؤالء استعهاد للخير لـوفقهم هللا إليـل  ،فإنـل سـبحانل إذا أراد إ ـالل إنس ــان لفسـاد قصـهه  ،تركـل وشـأنل  ،وإذا

أراد ههايتل لسالمة قصهه  ،يسر لل السير فى طريق اإليمان الوا ح المستقيم

 - 40قل أيها النبى لهؤالء الكفار  :أخبرونى إن جاءطم عذاب من عنه هللا فى الـهنيا أو جـاءتكم القيامـة بأهوالهـا

 ،هل تتجهون لغير هللا تضرعون إليل فى هذا الوقت فينفعكم شيًا  ،إن كنتم صادقين فى عبادتكم لغير هللا
 – 41بل إنكم ال تتجهون إال إليل  ،إذ تهعونل فيكشف عنكم ما تطلبـون كشـفل إن شـاء وفـى حـال هـذه الشـهة ،

تنسون من تجعلونهم

شركاء !!

 - 42ال يشــق عليــك  -أيهــا النبــى  -مــا تالقيــل مــن قومــك فلقــه بعثنــا قبلــك رســال إلــى أمــم كثي ـرة قبــل أمتــك
فكذبوهم  ،فعاقبناهم بالشهائه تنزل بهم  ،وبما يضرهم فى أبهانهم  ،لعلهم يخشعون ويرجعون إلى هللا

________

(  )1وما من دا ة فى األرض وال طـائر يطيـر جناحيـه إال أمـم أمثـالفم مـا فرطنـا فـى الفتـاب مـن شـىء اـم إلـى رباـم يحشـرون

ونص التعليق هو :
( تنتظم الكائنا

تبــاين صــور المخلوقــا

الحية فى مجموعا

يختص كل منها بصـفا

تكوينيـة وظيفيـة وطبـائع مختلفـة  ،وفـى اآليـة الكريمـة تنبيـل إلـى

وط ارئــق معيشــتها فكمــا أن اإلنســان نــوو لــل خصائصــل فكــذلك ســائر أن ـواو األحيــاء وهــذا مــا يكشــفل علــم

التصنيف كلما تعمق فى دراسة نوو منها )
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 - 43وكــان ينبغــى لهــم أن يرجعـوا إلــى ربهــم  ،ولكــنهم لــم يفعلـوا  ،بــل اســتمر قلــوبهم علــى قســوتها  ،وزيــن لهــم
الشيطان عملهم القبيح

 - 44فلمــا ترك ـوا اإلتعــاظ بمــا ابتلينــاهم مــن الفقــر والمــرو  ،ابتلينــاهم بعــه ذلــك بــالرزق الواســع  ،ففتحنــا علــيهم

أبواب كل شىء من أسباب الرزق  ،حتى إذا فرحوا بما أنعمنا بـل علـيهم  ،ولـم يشـكروا هللا عليـل  ،جـاءهم العـذاب
فجأة  ،فإذا هم متحيرون يائسون  ،ال يجهون للنجاة سبيال !

 - 45فأبيه هؤالء القوم الظالمون عن آخرهم والحمـه

الظالمين

مربـى الخلـق بـالنقم والـنعم  ،ومطهـر األرو مـن فسـاد

 - 46ق ــل له ــم  -أيه ــا النب ــى  : -أخبرون ــى إن س ــلب هللا س ــمعكم  ،وغط ــى قل ــوبكم بم ــا يحجبه ــا ع ــن اإلدراك ،

عميــا ال تفهمــون شــيًا َ ،مــن تعبــهون غيــر هللا مــن إلــل يســتطيع أن يــرد إلــيكم مــا ســلبل هللا مــنكم
فجعلكــم صـ ًـما ً
انظر  -أيها النبى  -كيف نو ح البراهين وننوعها  ،ثم هم مع هذا يعر ون عن تهبرها واالنتفاو بها !!
 - 47قــل  :أخبرونــى إن حــل بكــم عــذاب هللا فجــأة دون توقــع  ،أو جــاءطم عيانــا علــى ترقــب  ،لســبق

مــا

ينذركم بوقوعل  ،هل يصيب هـذا العـذاب إال القـوم الـذين ظلمـوا أنفسـهم باإلصـرار علـى الشـرك والضـالل أنـل ال

يصيب غيرهم
 - 48ومــا نرســل األنبيــاء إال ليبشــروا مــن يــؤمن بــالخير والث ـواب  ،وليحــذروا مــن يكفــر مــن العــذاب فمــن آمــن

صالحا  ،فال خوف عليهم من شر يصيبهم  ،وال يحزنون على خير يفوتهم
بهعوتهم وعمل
ً
 - 49والــذين كــذبوا باألدلــة الوا ــحة علــى صــهق مــا جــاء بــل الرســل  ،يصــيبهم العــذاب بســبب خــروجهم عــن

الطاعة واإليمان

 - 50قــل  -أيهــا الرســول  -له ـؤالء الكفــار  :ال أقــول لكــم إنــى أملــك التصــرف بمــا يملكــل هللا فــأجيبكم إلــى مــا

تطلـبون  ،وال أدعى علم الغـيب الذى لم يطـلعنى هللا عليل  ،وال أقول إنى ملـك أسـتطيع

الصـعود إلـى السـماء

! إنما أنا بشر ال أتبع إال ما يوحيل هللا إلى قـل  -أيهـا النبـى  : -هـل يسـتوى الضـال والمهتـهى فـى معرفـة هـذه
الحقــائق هــل يليــق بكــم أن تعر ـوا عــن هــهى أســوقل لكــم ،

فــال تتــأملون فيــل بعقــولكم حتــى يتبــين لكــم

الحق

 - 51وح بذر  -بما فى هذا القرآن  -الـذين يخـافون مـن هـول يـوم تسـوقهم فيـل المالئكـة للحسـاب والجـزاء  ،حيـث
ال ناصر لهم وال شفيع إال بإذن هللا  ،ليبتعهوا عما يغضب هللا

 - 52وال تستجب  -أيها النبـى  -لـهعوة المتكبـرين مـن الكفـار  ،فتُبعـه عنـك المستضـعفين مـن المـؤمنين  ،الـذين

دائما  ،وال يريهون إال ر اه وال تلتفت لـهس المشـركين علـى هـؤالء المـؤمنين  ،فلسـت مسـ وال أمـام
يعبهون ربهم ً
هللا ع ــن شـ ـىء م ــن أعم ــالهم  ،كم ــا أنه ــم ليسـ ـوا مسـ ـ ولين ع ــن شـ ـىء م ــن أعمال ــك  ،ف ــإن اس ــتجبت لهــؤالء الكف ــار
المتعنتين  ،وأبعه

المؤمنين  ،كنت من الظالمين
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 - 53وبمث ــل ه ــذا االب ــتالء ال ــذى ج ــر ب ــل ُس ــنتنا  ،امتحن ــا المتكبـ ـرين بس ــبق الض ــعفاء إل ــى اإلس ــالم  ،ليق ــول
المتكبرون مستنكرين ساخرين  :هل هؤالء الفقراء هم الذين أنعم هللا عليهم من بيننا بـالخير الـذى يعـههم بـل محمـه

إن هؤالء الفقراء يعرفون نعمة هللا عليهم بالتوفيق إلى اإليمان فيشكرونل وهللا أعلم بمن يشكرون فضلل ونعمـل

يمـا لهـم  :سـالم علـيكم  ،أبشـركم برحمـة هللا الواسـعة  ،التـى
 - 54وإذا جاءك الذين يصهقون بالقرآن فقل لهـم تكر ً
أوجبهــا علــى نفســل تفضــال منــل  ،والتــى تقضــى بــأن مــن عمــل مــنكم ســي ة غيــر متــهبر نتائجهــا  ،ثــم رجــع إلــى هللا

تائبا  ،وأصلح أعمالل  ،غفر هللا لل  ،ألنل كثير المغفرة واسع الرحمـة
نادما ً
ً
 - 55وبمثل ذلك البيان الوا ح نو ـح الـهالئل المتنوعـة  ،ليظهـر طريـق الحـق الـذى يسـلكل المؤمنـون  ،ويتبـين
طريق الباطل الذى يسلكل الكافرون

 - 56قــل  -أيهــا النبــى  -له ـؤالء الكفــار  :إن هللا قــه نهــانى عــن عبــادة الــذين تعبــهونهم مــن دون هللا  ،فــال أتبــع

أهواءطم  ،فإنى حين أتبعكم أطون قه انحرفت عن الحق  ،ولم أطن من المهتهين !

 - 57قل لهم  :إنى على شريعة وا حة منزلة مـن ربـى وقـه كـذبتم القـرآن الـذى جـاء بهـا  ،ولـي

أقهم ما تستعجلونل من العذاب  ،بل هو فى قهرة هللا  ،ومرهون بإرادتـل وحكمتـل  ،ولـي

فـى قـهرتى أن

األمـر والسـلطان إال

،

إن شاء عجل لكم العذاب  ،وإن شاء أخره  ،لل سبحانل فى ذلك الحكمة  ،وهو خير الفاصلين بينى وبينكم
 - 58قــل  :لــو أن فــى قــهرتى إن ـزال العــذاب الــذى تتعجلونــل  ،ألنزلتــل علــيكم غضــبا لربــى  ،وانتهــى األمــر بينــى
وبينكم بذلك  ،ولكن األمر

وهو أعلم بما يستحقل الكافرون من العذاب العاجل

أو اآلجل

علما إال هو ومن يريه إعطـاءه بعضـها  ،ويحـيل علمـل
 - 59وعنه هللا علم جميع أبواب المغيبا  ،ال يحيل بها ً
إال يعلمهـا  ،وال تســقل
طـذلك بجميـع الموجـودا فـى البـر والبحـر وال تســقل ورقـة  -أيـة ورقـة كانـت -

حبة ما فى باطن األرو وال شىء رطب وال ياب

 ،إال وهو سبحانل محيل بعلمل إحاطة تامـة

 - 60وهــو الــذى ينــيمكم بالليــل  ،ويــوقظكم بالنهــار  ،ويعلــم مــا كســبتم فيــل حتــى ينتهــى أجــل كــل مــنكم فــى الــهنيا

بموتل  ،ثم يوم القيامة ترجعون
جميعا إلى هللا  -وحهه  -يخبركم بأعمالكم فى الهنيا من خيـر أو شـر  ،ويجـازيكم
ً
عليها
 - 61هو الغالب بقهرتل  ،المستعلى بسلطانل على عباده  ،والذى يرسل عليكم مالئكة يحصون كل أعمـالكم إلـى

أن تجىء نهاية كل منكم  ،فتقبض روحل مالئكتنا الذين نرسلهم لذلك  ،وهم ال يقصرون فيما يوكل إليهم

يوم القيامة  ،ويوقفون أمام ربهم الذى يتولى وحهه أمـورهم بحـق إعلمـوا أن لـل -

 - 62ثم ُيبعث هؤالء األموا
وحهه  -الفصل بين الخالئق وحسابهم فى ذلك اليوم  ،وهو أسرو من يتولى الحساب والجزاء
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 - 63قــل  -أيهــا النبــى  -للمشــركين  :مــن الــذى ينقــذكم مــن أه ـوال البــر والبحــر  ،إذا حلــت بكــم  ،فلجــأتم إليــل
تهعونــل فــى خضــوو ظــاهر وبــاطن قــائلين  :نقســم ل ـ ن أنقــذتنا مــن هــذه األه ـوال لنكــونن م ـن المق ـرين بفضــلك ،

القائمين بشكرك

 - 64قل  :هللا  -وحهه  -هو الـذى ينقـذكم مـن هـذه األهـوال  ،ومـن كـل شـهة أخـرى  ،ثـم أنـتم مـع ذلـك تشـركون

خير
شر وال يجلب ًا
معل فى العبادة غيره مما ال يهفع ًا
ـذابا يـأتيكم مـن أعالطـم أو مـن أسـفلكم
 - 65قل  :إن هللا  -وحهه  -هـو الـذى يقـهر علـى أن يرسـل علـيكم ع ً
ـهيها !!
ـذابا ش ً
عهوا وتكونون طوائف مختلفة األهواء متنـاطرة  ،يعـذب بعضـكم بعضـا ع ً
أو يجعل بعضكم لبعض ً
انظر كيف دلت الهالئل على قهرتنا واستحقاقنا وحهنا للعبادة  ،لعلهم يتأملونها ويفهمون الحق !
 - 66وكذب قومك بالقرآن  ،وهو الحق الذى ال مو ع فيل لتكذيب قل أيها النبـى لهـم  :لسـت مـوكال بحفظكـم ،
وإحصاء أعمالكم ومجازاتكم عليها بل أمركم فيها إلى هللا

 - 67لكل خبر جاء بل القرآن وقت يتحقق فيل وسوف تعلمون  -ع
صهق  -هذه األخبار عنه وقوعها
 - 68وإذا حضــر مجل ـ

الكفــار  ،ووجــهتهم يطعنــون فــى آيــا

الق ـرآن  ،أو يســتهزئون بهــا  ،فانصــرف عــنهم

حتى ينتقلوا إلى حهيث آخر وإن نسيت وجالستهم فـى أثنـاء حـهيثهم الباطـل ثـم تـذكر أمـر هللا بالبعـه عـنهم
فال تجل

بعه التذكر مع القوم الظالمين

علــى الــذين يتقــون هللا شـىء مــن إثــم هـؤالء الظــالمين  ،إذا اســتمروا علـى

 - 69ولــي
ي بع
ذكروهم  ،لعلهم يخشون عذاب هللا ويكفون عن الباطل
ُ
 - 70واتــرك  -أيهــا النبــى  -الــذين اتخــذوا ش ـريعتهم اللهــو واللعــب  ،وخــهعتهم الحيــاة الــهنيا عــن اآلخ ـرة  ،وَذ بعطــر
فيل كل نفـ

بعملهـا  ،حيـث ال ناصـر

ــاللهم  ،ولكــن يجــب أن

وال معـين غيـر هللا  ،وإن كـل

دائما بالقرآن  ،وحذرهم هول يوم تحب
ً
فهيــة للنجــاة مــن العــذاب ال تقبــل أول ــك الكــافرون الــذين حبس ـوا فــى العــذاب بســبب مــا عمل ـوا مــن شــر  ،لهــم فــى
جهنم شراب من ماء شهيه الح اررة  ،وعذاب شهيه األلم بسبب كفرهـم
ــر ،

توبيخــا لهــم  ،هــل يصــح أن يعبــه غيــر هللا ممــا ال يملــك جل ـب نفــع  ،وال دفــع
 - 71قــل له ـؤالء الكفــار
ً
وتنــتك فــى الشــرك بعــه أو وفقنــا هللا إلــى اإليمــان  ،ونكــون كالــذى غــرر بــل الشــياطين وأ ــلتل فــى األرو ،

فصار فى حيرة ال يهتهى معها إلى الطريق المستقيم  ،ولل رفقة مهتـهون يحـاولون تخليصـل مـن الضـالل  ،قـائلين

لــل  :ارجــع إلــى طريقنــا الســوى  ،فــال يســتجيب لهــم قــل -أيهــا النبــى  : -إن اإلســالم هــو الهــهى والرشــاد  ،ومــا
عهاه

الل  ،وقه أمرنا هللا باالنقياد لل  ،فهو خالق العالمين ورازقهم ومهبر أمورهم

 - 72أعر وا عن المشركين بعه أن تهعوهم إلى الههى  ،وانصـرفوا إلـى عبـادة ربكـم  ،وأدوا الصـالة علـى أطمـل
وجل من الخضوو  ،وخافوا هللا  ،وأدوا أوامره  ،فإنل هو الذى تجمعون عنهه
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 - 73وهــو هللا وحــهه الــذى خلــق الســموا

واألرو  ،وأقــام خلقهمــا علــى الحــق والحكمــة  ،وفــى أى وقــت تتجــل

فور  ،يوجه األشياء بكلمة  " :كن "  ،وكل قول لل هو الصـهق والحـق  ،ولـل
إرادتل سبحانل إلى إيجاد شىء يوجه ًا
ـذانا بالبعــث  ،وهــو ســبحانل الــذى يســتوى فــى علمــل
وحــهه التصــرف المطلــق يــوم القيامــة  ،حــين ُيــنَف فــى البــوق إيـ ً
أفعال ــل  ،والــذى يحــيل علم ــل بب ـواطن األمــور
الغائــب والحا ــر  ،وه ــو الــذى يتصــرف بالحكم ــة فــى جميــع
وظواهرها

مـا كـان

ـر عليـل عبـادة غيـر هللا :
 - 74واذكر  -أيها النبى  -ما كان ،حين قـال إبـراهيم ألبيـل آزر  ،منك ًا
لك أن تجعل األصنام آلهة إنى أراك وقومك الذين يشاركونك فـى هـذه العبـادة فـى ُبع تـه وا ـح عـن طريـق الحـق
 - 75وكما رأى إبراهيم  -بتوفيقنا  -الل أمتل وقومل فـى تأليـل األصـنام نريـل ُملكنـا العظـيم للسـموا
إيمانا
الحجة على قومل  ،وليزداد ً
وما فيهما  ،ليقيم ُ

واألرو

نجمــا متألًقــا  ،قــال  :هــذا ربــى
 - 76طلــب إبـراهيم ربــل  ،فهــهاه هللا  ،إذ ســتر الليــل وجــل النهــار بظلمتــل  ،فـرأى ً
فلما غاب  ،قال مبطال لربوبية النجم  :ال أقبل عبادة اآللهة الزائلين المتغيرين !
طالعــا بعــه ذلــك قــال محــهثًا نفســل  :هــذا ربــى فلمــا غــاب هــو اآلخــر  ،وظهــر بطــالن
 - 77وحــين رأى القمــر ً
ربوبيتل  ،قال ليوجل نفوسهم إلى التماس الههاية  :أقسم إن لم يههنى ربى إلى الحق ألطونن من القوم الحائرين
 - 78ثـم رأى الشــم

طالعـة بعــه ذلــك  ،فقـال محــهثًا نفســل  :هـذا ربــى  ،ألنــل أطبـر مــا يــرى مـن الكواطــب  ،فلمــا

غابت قال  :يا قوم إنى برىء من األصنام التى تشركونها مع هللا فى العبادة

 - 79بعه أن رأى

عف المخلوقا

اتجـل إلـى خالقهـا قـائال  :إنـى وجهـت قصـهى إلـى عبـادة هللا

 -وحـهه

مجانبا كل سبيل غير سبيلل وما أنا بعـه الـذى أريـت مـن دالئـل التوحيـه  -ممـن
 الذى خلق السموا واألرو ،ً
ير ى أن يكون من المشركين مثلهم
 - 80ومع ذلك جادلـل قومـل فـى توحيـه هللا  ،وخوفـوه غضـب آلهـتهم  ،فقـال لهـم  :مـا كـان لكـم أن تجـادلونى فـى
توحيه هللا وقه هـهانى إلـى الحـق  ،وال أخـاف غضـب آلهـتكم التـى تشـركونها مـع هللا  ،لكـن إذا شـاء ربـى شـيًا مـن
الضــر وقــع ذلــك  ،ألنــل  -وحــهه  -القــادر  ،وقــه أحــاط علــم ربــى باألشــياء كلهــا  ،وال علــم آللهــتكم بشـىء منهــا

أتغفلون عن كل ذلك فال تهركون أن العاجز الجاهل ال يستحق أن يعبــه !
81

–

وكيف تتصورون أنى يمكن أن أخاف آلهـتكم الباطلـة  ،علـى حـين ال تخـافون اإللـل الحـق الـذى أشـركتم بـل

غيره فى العبادة ! فأى فريق منا فى هذه الحال أحق بالطمأنينة واألمان  ،إن كنتم تعلمون الحق وتهركونل

 - 82الذين آمنوا بـا  ،ولـم يخلطـوا إيمـانهم هـذا بعبـادة أحـه سـواه  ،هـؤالء  -وحـههم  -هـم األحـق بالطمأنينـة ،
وهم  -وحههم  -المهتهون إلى طريق الحق والخير
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الحجة العظيمة على ألوهيتنا ووحـهانيتنا  ،أعطيناهـا إبـراهيم ليقيمهـا علـى قومـل  ،فـارتفع بهـا علـيهم ،
 - 83وتلك ُ
إن ربــك أيهــا النبــى حكــيم يضــع الشـىء فــى
وســنتنا فــى عبادنــا أن نرفــع بــالعلم والحكمــة مــن نريــه مــنهم درجــا
مو عل  ،عليم بمن يستحق الرفعة ومن ال يستحق

 - 84ووهبنا إلبراهيم إسحـق ويعقوب بن إسحـق  ،ووفقنا كال منهما إلى الحق والخير كأبيهما  ،ووفقنـا مـن قـبلهم

نوحا إلـى ذلـك  ،وهـهينا مـن ذريـة نـوح داود وسـليمان وأيـوب ويوسـف وموسـى وهـارون  ،وكمـا جزينـا هـؤالء نجـزى
ً
المحسنين بما يستحقون
 - 85وههينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس  ،كل واحه من هؤالء من عبادنا الصالحين
 - 86وهــهينا إســماعيل وإليســع ويــون
بالههاية والنبوة

جميعــا علــى العــالمين فــى زمانــل ،
ولوطــا  ،وفضــلنا كــل واحــه مــن ه ـؤالء
ً

 - 87واصطفينا بعض آباء هؤالء وذرياتهم وإخوانهم  ،ووفقناهم إلى طريق ال اعوجاج فيل
 - 88ذلــك التوفيــق العظــيم الــذى نالــل هـؤالء  ،هــو توفيــق مــن هللا  ،يوفــق إليــل مــن يشــاء مــن عبــاده ولــو أشــرك
هؤالء المختارون لضاعت كل أعمال الخير التى يعملونها  ،فال يكون عليها ثواب

 - 89أول ــك الــذين آتينــاهم الكتــب المنزلــة والعلــم النــافع وشــرف النبــوة  ،فــإن يجحــه بهــذه الثالثــة مشــركو مكــة فقــه
عههنا برعايتها واالنتفاو بها إلى قوم ال يكفرون بها

 - 90أول ــك الــذين وفقهــم هللا إلــى طريــق الحــق والخيــر  ،فــاتبعهم فيمــا اجتمع ـوا عليــل مــن أصــول الــهين وأمهــا
الفضـائل  ،وال تسـلك غيـر سـبيلهم

قـل  -أيهـا النبــى  -لقومـك كمـا قـال هـؤالء ألقـوامهم :

ال أطلـب مــنكم

أجر ! ما هذا القرآن إال تذكير للعالمين  ،وال غاية لى إال أن تنتفعوا بل
على تبليُ كالم هللا ًا
 - 91هؤالء الكفار لم يقهروا هللا حق قهره هللا ورحمتل وحكمتل حق التقهير  ،إذ أنكروا أن تنـزل رسـالتل علـى أحـه
من البشر ! قـل  -أيهـا النبـى  -للمشـركين ومـن يشـايعهم علـى ذلـك مـن اليهـود  :مـن أنـزل الكتـاب الـذى جـاء بـل

نور يضىء  ،وههى يرشه
موسى ًا

إنكم  -أيها اليهود  -تجعلون كتابتل فى أجزاء متفرقة تظهرون منها مـا يتفـق

ـر ممـا يلجـ كم إلـى اإليمـان والتصـهيق بـالقرآن  ،وعلمـتم منـل مـا لـم تكونـوا تعلمونـل أنـتم وال
وأهواءطم  ،وتخفون كثي ًا

آبــاؤكم !! وتــول أنــت  -أيهــا النبــى  -الج ـواب  ،وقــل لهــم  :هللا هــو الــذى أنــزل التــوراة  ،ثــم اتــركهم يمضــون فــى

الضالل عابثين كالصبيان

 - 92وهذا القرآن كتاب أنزلناه  -كما أنزلنا التوراة  -كثير الخير  ،باق إلى يوم القيامـة  ،مصـهق لمـا تقهمـل مـن

الكتــب المنزلــة  ،مخبــر عــن نزولهــا  ،لتبشــر بــل المــؤمنين  ،وتخــوف الكفــار مــن أهــل مكــة ومــن حولهــا فــى جميــع

أنحاء األرو من غضب هللا  ،إذا لم يذعنوا لل والذين يصهقون بيوم الجـزاء يحملهـم رجـاء الثـواب والخـوف مـن

العقاب على اإليمان بل  ،وهم لذلك يحافظون على أداء صالتهم كاملة مستوفاة
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ظلما ممن اختلـق الكـذب علـى هللا  ،أو
 - 93لم يكذب النبى حين أعلن أن القرآن من عنه هللا  ،ولي أحه أطثر ً
ظلمـا ممـن قـال
وحيا من هللا  ،دون أن يكون قه تلقى شيًا من الوحى ولـي أحـه
قال  :تلقيت ً
طـذلك أشـه ً
 :س تى بكالم مثل ما أنزلل هللا ! ولو تعلـم حـال الظـالمين  ،وهـم فـى شـهائه المـو

والمالئكـة ينزعـون أرواحهـم

هيبــا ينــزل بهــم ! ويقــال لهــم حين ــذ  :اآلن تبــهأ مجــازاتكم بالعــذاب
مــن أجســادهم فــى قســوة وعنــف  ،ل أريــت ه ـوال ر ً
المــذل المهــين  ،ج ـزاء مــا كنــتم تقولــون علــى هللا غيــر الحــق  ،وج ـزاء اســتكباركم عــن النظــر والتــهبر فــى آيــا هللا
الكونية والقرآنية

 - 94ويقول لهم هللا يوم القيامة  :لقـه تأطـهتم اآلن بأنفسـكم أنكـم بعثـتم أحيـاء مـن قبـوركم كمـا خلقنـاطم أول مـرة ،
مــا أعطينـاطم إيـاه ممــا

وج ـتم إلينـا منفـردين عــن المـال والولـه واألصــحاب  ،وتـركتم وراءطـم فــى الـهنيا كـل

طنتم تغترون بل وال نرى معكم اليوم الشفعاء الذين زعمتم أنهم ينصرونكم عنه هللا  ،وأنهـم شـركاء
لقه تقطعت بينكم وبينهم كل الروابل  ،وغاب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم !

فـى العبـادة !

 - 95إن دالئــل قــهرة هللا علــى البعــث  ،واســتحقاقل وحــهه للعبــادة  ،وبعثــل للنــاس مــن قبــورهم  ،مت ـوافرة متنوعــة ،
فهــو وحــهه الــذى يشــق الحــب  ،ويخــرج منــل النبــا

 ،ويشــق النــوى ويخــرج منــل الشــجر  ،ويخــرج الحــى مــن الميــت

طاإلنسان من التراب  ،ويخرج الميت مـن الحـى كـاللبن مـن الحيـوان  ،ذلـك القـادر العظـيم هـو اإللـل الحـق  ،فلـي
هناك صارف يصرفكم عن عبادتل إلى عبادة غيـره

()1

 - 96هو الذى يشق غبش الصبح بضوء النهار  ،ليسعى األحياء إلى تحصـيل أسـباب حيـاتهم  ،وجعـل الليـل ذا
راحة للجسم والنف

 ،وجعل سير الشم

والقمر بنظام دقيق يعرف بل الناس مواقيت عباداتهم ومعامالتهم

علما
ذلك النظام المحكم  ،تهبير القادر المسيطر على الكون المحيل بكل شىء ً

()2

___________

ـز ـيًقا منهـا أمـا بـاقى جسـم الحبـة
( )1من دالئل قهرة هللا سبحانل وتعالى خلق الحب والنوى والجنين فى كل مكان منها يشـغل حي ًا
أو النواة فيتكون من مواد مكتنزة غير حية وعنهما يتنبل الجنين ويبهأ فى اإلنبا تتحـول هـذه المـواد المكتنـزة إلـى حالـة صـالحة لتغذيـة
الجنين ويبهأ فـى النمـو وتتكـون الخاليـا الحيـة حتـى تنتقـل الحبـة الثانيـة مـن طـور اإلنبـا

إلـى طـور البـادرة فيبـهأ النبـا

فـى االعتمـاد

علــى غذائــل مــن األمــالح المذابــة فــى مــاء التربــة التــى يمتصــها الجنــين مــع تكــون األوراق الخضـراء مــن مـواد كربوايهراتيــة كالســكريا
والنشويا

فى وجود

وء الشم

وعنهما تتم دورة حياة النبا

على تفسير اآلية  27من سورة آل عمران )
( )2دورة الشم

تتكون الثمار وبهاخلها الحب والنوى من جهيه ( انظر التعليق العلمى

هى التى علمت الناس حساب األيام والسنين ودورة القمر هى التى علمتهم حساب الشهور

أيضا التعليق العلمى على تفسير اآلية ( )189من سورة البقرة
انظر ً
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 - 97وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتهوا بمواقعها إلى مقاصـهكم  ،وأنـتم سـائرون فـى ظلمـا

 ،إنا قه بينا دالئل رحمتنا وقهرتنا لقوم ينتفعون بالعلم

()1

الليـل بـالبر والبحـر

 - 98هو الذى أنشأطم من أصـل واحـه  ،هـو أبـو البشـر آدم  ،وآدم مـن األرو  ،فـاألرو مكـان اسـتقراركم مـهة

حياتكم  ،ومستودو لكم بعه موتكم وتغيبكم فى بطنها وقه بينا دالئل قهرتنا لقـوم يـهركون ويفهمـون األشـياء علـى

وجهها

 - 99وهو الذى أنزل من السحاب ماء أخرج بل نبا كل صنف  ،فأخرج من النبا شـيًا َغضـا طرًيـا  ،ونخـرج
ـر بعضــل فــوق بعــض  ،ومــن طلــع النخــل ع ـراجين تخرجهــا محملــة بالثمــار ســهلة التنــاول  ،وأخرجنــا
حب ـا كثيـ ًا
منــل ً
مــن األعنــاب والزيتــون والرمــان  ،ومنهــا مــا هــو متماثــل الثمــر فــى الشــكل وغيــر متماثــل فــى

طــذلك بالمــاء جنــا

الطعــم والرائحــة ونــوو الفائــهة انظــروا فــى تــهبر واعتبــار إلــى ثمـره حــين يثمــر  ،وإلــى نضــجل كيــف تــم بعــه أطـوار
مختلفة

إن فى ذلك لهالئل لقوم ينشهون الحق ويؤمنون بل ويذعنون لل

()2

_________

ـر  ،ويســتفاد مــن رصــه
ـر وبحـ ًا
( )1طانــت األج ـرام الســماوية منــذ فجــر حضــا ار البشــر ومــاتزال هــى المعــالم التــى يهتــهى بهــا اإلنســان فــى ســفره بـ ًا
الشم والقمر والنجوم والثوابت على األخـص فـى تعيـين موقـع المسـافر وتحهيـه اتجـاه غايتـل ومـع تقـهم العلـم أصـبحت المالحـة البحريـة والجويـة فنـا
السهس ومـا إليهـا وبـالرجوو إلـى الجـهاول الخاصـة بـذلك بـل أن رجـال الفضـاء فـى اآلونـة األخيـرة قـه اسـتعانوا

دقيًقا يعتمه عليل وذلك باستخهام آال
بالشــم والنجــوم فــى تحهيــه اتجاهــاتهم فــى بعــض م ارحــل أســفارهم وتســتخهم بعــض مجموعــا

النجــوم كــذلك فــى تحهيــه الــزمن مثــل مجموعــة الــهب

األطبر وبذلك تم تعرف اإلنسان على المكان والزمان بالنجوم كما تقرر اآلية الكريمة على أوسع معنى
( )2تو ح هذه اآلية الكريمة فى النباتا
بما تحويـل مـن مركبـا

كيفية خلق تلك الثمار وكيف نشأ

مختلفـة مـن السـكريا

والزيـو والبروتينـا

وتمت فـى أطوارهـا المختلفـة حتـى وصـلت إلـى طـور نضـجها الكامـل

والمـواد الكربوايهراتيـة والنشـويا

طريــق المــادة الخض ـراء مــادة اليخضــور التــى توجــه عــادة فــى المجمــوو الخضــرى للنباتــا
المركبا

ومنها توزو على باقى أجزاء النبا

كـل هـذا يتكـون فـى وجـود

ـوء الشـم

عـن

وخاصــة األوراق  ،فهــى المصــنع الــذى يتكــون فيــل تلــك

بما فيها البذور والثمار عالوة على إن اآلية الكريمة تقطع بأن ماء المطر هو المصهر=
هـى التــى تســتطيع اختـزان طاقــة الشــم

جميعـا  ،ولكــن النباتــا
= الوحيـه للمــاء العـذب علــى األرو وطاقــة الشـم هــى مصــهر طاقـا األحيــاء
ً
بواســطة مــادة اليخضــور وتســلمها لإلنســان والحيـوان فــى المـواد الغذائيــة العضــوية التــى كونتهــا  ،وقــه كشــف العلــم عــن حقيقــة بــاهرة تــهل علــى وحــهة
الخــالق وهــى أن مــادة الهيموجلــوبين الالزمــة لتــنف

اإلنســان وكثـ ـير مــن أن ـواو الحيـ ـوان وثيقــة الصــلة بمــادة اليخضــور فــذ ار الكربــون واأليــهروجين

واألطسوجين والنيتـروجين =
= تكتنف ذرة الحهيه فى جزىء الهيموجلوبين بينما هى بنفسـها تكتنـف ذرة الماغنسـيوم فـى جـزىء اليخضـور كمـا أنـل اتضـح مـن البحـوث الطبيـة أن
مادة اليخضور عنـهما يتمثلهـا جسـم اإلنسـان تنـهمج فـى خاليـاه فتقويهـا وتسـاعهها علـى القضـاء علـى جـراثيم األمـراو فتتـيح ألنسـجة الجسـم فرصـة
الهفاو ومكافحة األمراو
وفى آخر اآلية الكريمة قولل تعالى   :انلروا إلى امره إذا أامر وينعه 

وفى هذه اإلشارة سبق لعلم النبا
المختلفة

الحهيث فى ما وصل إليل من االعتماد فـى د ارسـتل علـى مشـاههة الشـكل الخـارجى ألعضـائل كافـة فـى أدواره

مشركو بعض العرب أن المالئكة بنا

هللا  ،وذلك جهل منهم تنزه هللا تعالى عما يفترون فى أوصافل سبحانل !
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 - 100واتخـذ الكـافرون ـ مـع هـذه الـهالئل ـ المالئكـة والشـياطين شـركاء

 ،وقـه خلقهـم فـال يصـح مـع علمهـم

ذلــك أن يعبــهوا غي ـره  ،وهــو الــذى خلــق المالئكــة والشــياطين  ،فــال ينبغــى أن يعبــهوهم وهــم مخلوقــون مــثلهم !

واختلق هؤالء الكفار

بنين  :فزعم النصارى أن المسيح ابن هللا  ،وزعم

 - 101هللا الذى أنشأ السموا

واألرو على غير مثال سبق  :كيـف يكـون لـل ولـه كمـا يـزعم هـؤالء  ،مـع أنـل

لــم تكــن لــل زوجــة  ،وقــه خلــق جميــع األشــياء وفيهــا هـؤالء الــذين اتخــذوهم شــركاء  ،وهــو عــالم بكــل شـىء يحصــى

عليهم ما يقولون وما يفعلون  ،وهو مجازيهم على قولهم وفعلهم

 - 102ذلك المتصف بصفا

الكمال هو هللا ربكم  ،ال إلـل غيره  ،خالق كل شىء مما كـان

ومـا سـيكون ،

فهــو  -وحــهه  -المســتحق للعبــادة  ،فاعبــهوه  ،وهــو  -وحــهه  -المتــولى كــل أمــر وكــل ش ـىء  ،فإليــل  -وحــهه -
المرجع والم ب

 - 103ال تبصــر ذاتــل العيــون  ،وهــو يعلــم دقــائق العيــون وغيــر العيــون  ،وهــو اللطيــف فــال يغيــب عنــل ش ـىء ،

الخبير فال يخفى عليل شىء

فــى الق ـرآن  ،تنيــر لكــم

 - 104قــل  -أيهــا النبــى  -للنــاس  :قــه جــاءطم مــن خــالقكم ومالــك أمــركم ُحجــج وبينــا
طريق الحق  ،فمن انتفع بها فانتفاعل لنفسل ومن أعرو عنهـا فقـه جنـى علـى نفسـل لسـت أنـا بمحـاف علـيكم ،
بل أنا رسول أبلغكم ما أرسلت بل إليكم
الحجـة
 - 105ومثل هذا التنويع البهيع فى عرو الهالئل الكونية نعرو آياتنا فى القرآن منوعة مفصـلة  ،لنقـيم ُ
بها على الجاحهين  ،فـال يجـهوا إال اخـتالق الكـذب  ،فيتهمـوك بأنـك تعلمـت مـن النـاس

أنزل إليك من الحقائق ـ من غير تأثر بهوى ـ لقوم يهركون الحق

ويذعنون لل

ال مـن هللا ولنبـين مـا

 - 106اتبــع  -أيهــا النبــى  -مــا جــاءك بــل الــوحى مــن هللا ،مالــك أمــرك ومــهبر شــؤونك  ،إنــل  -وحــهه  -اإللــل
المستحق للطاعة والخضوو  ،فالتزم طاعتل  ،وال تبال بعناد المشركين

رقيبـا
 - 107ولو أراد هللا أن يعبهوه وحهه لقهرهم على ذلك بقوتل وقهرتل  ،ولكنل تركهم الختيـارهم  ،ومـا جعلنـاك ً
على أعمالهم  ،وما أنت بمكلف أن تقوم عنهم بتهبير ش ونهم وإصالح أمرهم

 - 108ال تسـبوا  -أيهــا المؤمنــون  -أصــنام المشــركين التــى يعبـهونها مــن دون هللا  ،فــيحملهم الغضــب لهــا علــى

وسفها مثل ما زينا لهـؤالء حـب أصـنامهم يكـون لكـل أمـة عملهـا حسـب اسـتعهادها  ،ثـم
تعهيا
إغاظتكم بسب هللا ً
ً
يكون مصير الجميع إلى هللا  -وحهه  -يوم القيامة  ،فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم عليها

ـببا فـى
 - 109وأقسم المشركون بأقصى أيمانهم ل ن جاءتهم آيـة ماديـة مـن اآليـا التـى اقترحوهـا ليكـونن ذلـك س ً
إيمانهم  ،قل  -يا أيها النبى  : -إن هذه اآليا من عنه هللا  ،فهو  -وحهه  -القـادر عليهـا  ،ولـي لـى يـه فيهـا

 ،إنكم  -أيها المؤمنون  -ال تهرون ما سبق بل علمى من أنهم إذا جاءتهم هذه اآليا

ال يؤمنون
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أيضا أننا نقلب قلوبهم عنه مجىء اآليا
 - 110وإنكم ال تهرون ً
التخيال  ،فيكونون بعه اآليا كحالهم قبلها  ،ونهعهم فى ظلمهم وعنادهم

بـالخواطر والتـأويال

 ،ونقلـب أبصـارهم بتـوهم

يتخبطون

 - 111إن أول ك الذين أقسموا إذا جاءتهم آية ليؤمنن بهـا كـاذبون  ،وهللا أعلـم بإيمـانهم  ،ولـو أننـا نزلنـا المالئكـة

اجهـا
يرونهم رأى العين  ،وكلمهم الموتى بعه إحيائهم وإخراجهم من قبورهم  ،وجمعنا لهـم كـل شـىء مقـابال لهـم مو ً
يبين لهم الحق  ،ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء هللا تعالى أن يؤمنوا  ،واألطثرون ال يـهركون الحـق وال يـذعنون لـل ،
لما أصاب قلوبهم من عمياء الجاهلية

 - 112وكمــا أن ه ـؤالء عــادوك وعانــهوك وأنــت تريــه هــهايتهم جعلنــا لكــل نبــى يببلعــُ عنــا أعــهاء مــن عتــاة اإلن ـ
وعتاة الجن الذين يخفون عنك وال تراهم  ،يوسوس بعضهم لبعض بكالم مزخرف ُم َموه

ال حقيقة لـل  ،فيلقـون

بذلك فيهم الغرور بالباطل  ،وذلك كلل بتقهير هللا ومشي تل  ،ولو شاء مـا فعلـوه  ،ولكنـل لتمحـيص قلـوب المـؤمنين
فاترك الضالين وكفرهم بأقوالهم التى يقترفونها

يموهــون القــول الباطــل ليغــروا أنفســهم وير ــوها  ،ولتميــل إليــل قلــوب مــن علــى شــاطلة أول ــك العتــاة
 - 113و بإنهــم ب
ال ــذين ال ي ــذعنون لآلخـ ـرة  ،ويعتق ــهون أن الحي ــاة ه ــى ال ــهنيا  ،وليقعـ ـوا بس ــبب ع ــهم اعتق ــادهم ب ــاليوم اآلخ ــر فيم ــا

يقترفون من آثام وفجور

 - 114قــل لهــم  -أيهــا النبــى  -هــذا حكــم هللا بــالحق بينتـ ُـل اآليــا الســاطعة  ،فــال يســوح أن أطلــب َح َك ًمــا غي ـره
يفصل بينى وبيـنكم  ،وقـه حكـم سـبحانل فـأنزل الكتـاب الكـريم ُحجـة لـى علـيكم  ،وقـه عجـزتم أن تـأتوا بمثلـل  ،وهـو
مبــين للحــق وللعــهل  ،وإن الــذين أوت ـوا الكتــاب يعلمــون أنــل منــزل مــن عنــه هللا مشــتمال علــى الحــق  ،كمــا بشــر
طتــبهم وإن حــاولوا إخفــاء ذلــك وكتمانــل  ،فــال تكــونن  -يــا أيهــا النبــى  -أنــت ومــن اتبعــك مــن الــذين يشــكون فــى

الحق بعه بيانل

ربك الصادقة العادلة  ،بإنزال الكتاب الكريم مشتمال علـى الصـهق

صهر  ،فتمت كلما
 - 115وإن ُحكم هللا قه َ
 ،وفيل الميزان الصادق بـين الحـق والباطـل  ،وال يوجـه مـن يغيـر كلمـا

هللا وكتابـل  ،وهـو سـبحانل سـميع لكـل مـا

يقال  ،عليم بكل ما يقع منهم
 - 116وإذا كــان ســبحانل هــو الحكــم العــهل الــذى يرجــع إلــى كتبــل فــى طلــب الحــق ومعرفتــل  ،فــال تتبــع  -أيهــا
ـر فإنــك إن تتبــع أطثــر النــاس الــذين ال
ـهدا كثيـ ًا
النبــى  -أنــت ومــن معــك أحـ ًـها يخــالف قولــل الحــق  ،ولــو كــانوا عـ ً
يعتمــهون علــى شــرو ُمنــزل يبعــهوك عــن طريــق الحــق المســتقيم وهــو طريــق هللا تعــالى  ،ألنهــم ال يســيرون إال وراء
الظنون واألوهام  ،وإن هم إال يقولون عن تخمين ال يبنى على برهان

علمــا لــي
 - 117وإن ربــك هــو العلــيم ً
وصفا لهم
الههاية
ً

مثلــل علــم بالــذين بعــهوا عــن طريــق الحــق  ،والــذين اهتــهوا إليــل وصــار
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 - 118وإذا كان هللا تعالى هو الذى يعلم المهتـهين والضـالين  ،فـال تلتفتـوا إلـى
األنعــام  ،وكلـوا منهــا  ،فقــه رزقكـم هللا تعــالى إياهــا  ،وجعلهــا حــالال وطيبــة ال

تعالى عليها عنه ذبحها  ،مادمتم مؤمنين بل  ،مذعنين ألدلتل

ـالل المشـركين فغتحـريم بعـض
ــرر فــى أطلهــا  ،واذكــروا اســم هللا

 - 119وإنل ال يوجه أى مبرر أو دليل يمنعكم أن تأطلوا مما يذكر اسـم هللا تعـالى عليـل عنـه ذبحـل مـن األنعـام ،

وقه بين سبحانل وتعالى المحرم فـى غيـر حـال اال ـطرار  ،كالميتـة والـهم وإن الكثيـرين مـن النـاس يبعـهون عـن

الحــق بمحــض أه ـوائهم  ،مــن غيــر علــم أوتــوه  ،أو برهــان قــام عنــههم  ،كأول ــك العــرب الــذين حرم ـوا بعــض الــنعم

علمــا
علــيهم ولســتم معتــهين فــى أطلكــم مــا َولـ َـه  ،بــل هــم المعتــهون بتح ـريم الحــالل  ،وهللا  -وحــهه  -هــو العلــيم ً
لي مثلل علم بالمعتهين حًقا
 - 120ليســت التقــوى فــى تح ـريم مــا أحــل هللا  ،إنمــا التقــوى فــى تــرك اإلثــم ظــاهره وباطنــل  ،فــاتركوا اآلثــام فــى

أعمالكم ظاهرها وخفيها  ،وإن الذين يكسبون اإلثم سيجزون مقهار ما اقترفوا من سي ا

 - 121وإذا كانت األنعام حالال لكم بـذبحها  ،فـال تـأطلوا ممـا لـم يـذكر اسـم هللا تعـالى عليـل عنـه ذبحـل إذا تركـت
هللا

وإن العتــاة

فيــل التســمية عمـ ًـها  ،أو ذكــر فيــل اســم غيــر هللا تعــالى  ،فــإن هــذا فســق وخــروج عــن حكــم
المفســهين مــن إبلــي وأعوانــل ليوسوســون فــى صــهور مــن اســتولوا علــيهم  ،ليجــادلوكم بالباطــل وليجــروكم إلــى
تحريم ما أحل هللا  ،وإن اتبعتموهم فإنكم مثلهم فى اإلشراك با

ــاللل فأن ــار هللا

 - 122وإنك ــم بإيم ــانكم لس ــتم مث ــل المش ــركين ف ــى شـ ـىء  ،فل ــي ح ــال َم ــن ك ــان كالمي ــت ف ــى
الحجـج والبينـا  ،يهتـهى بـل ويمشـى علـى
بصيرتل بالههاية التى هـى كالحيـاة  ،وجعـل لـل نـور اإليمـان و ُ
طحــال الــذى يعــيش فــى الظــالم المتكــاثف وكمــا زيــن هللا اإليمــان فــى قلــوب أهــل

ـوئل ،

اإليمــان  ،زيــن الشــيطان

الشرك فى نفوس الظالمين الجاحهين

 - 123ال تعجــب  -أيهــا النبــى  -إذا أريــت أطــابر المجــرمين فــى مكــة يــهبرون الشــر ويتفننــون فيــل ! فكــذلك
الشـأن فــى كــل مهينــة كبيـرة يــهبر الشــر فيهــا األطــابر مــن المجــرمين  ،وعاقبتــل علــيهم  ،وهــم

يحسون بذلك

ال يشــعرون وال

 - 124وإن هؤالء الكبار من المجـرمين يحسـهون النـاس علـى مـا آتـاهم هللا مـن علـم ونبـوة وههايـة  ،فـإذا جـاءتهم

ُحجــة قاطعــة ال يــذعنون لهــا  ،ولكــن يقولــون  :لــن نــذعن للحــق حتــى ينــزل علينــا الــوحى كمــا ينــزل علــى الرســل ،
وهللا  -وحـهه  -هــو الـذى يصــطفى لرســالتل مـن يشــاء مــن خلقـل  ،وإن هـؤالء المعانــهين إذا كـانوا يطلبــون الرياســة
الصغار والذل فى الهنيا بسـببل  ،وسـينالهم العـذاب الشـهيه فـى اآلخـرة بسـبب تـهبيرهم السـي
بهذا العناد  ،فسينالهم َ
 - 125إذا كـان أول ـك قـه ــلوا واهتـهيتم  ،فبـإرادة هللا تعـالى وقضــائل  ،فمـن ُيكتَـب لـل الههايــة يتسـع صـهره لنــور
ـهره ــيًقا شــهيه الضــيق  ،كأنــل مــن الضــيق كمــن يصــعه إلــى مكــان
اإلســالم  ،ومــن يكتــب عليــل الضــالل يكــن صـ ُ
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مرتفع بعيه االرتفـاو كالسـماء  ،فتتصـاعه أنفاسـل وال يسـتطيع شـيًا  ،وبهـذا يكتـب هللا الفسـاد والخـذالن علـى الـذين
لي من شأنهم اإليمان
إال الـذين

 - 126وهذا الذى بيناه هـو طريـق الحـق المسـتقيم  ،قـه فصـلناه وو ـحناه للنـاس  ،وال ينتفـع بـل
من شأنهم التذكر وطلب الههاية

 - 127ولهؤالء المتذكرين المؤمنين دار األمن  ،وهى الجنـة  ،وهـم فـى واليـة هللا ومحبتـل ونصـرتل  ،بسـبب مـا
عملوا فى الهنيا من خير

 - 128وإذا كان الذين سلكوا صراط هللا المستقيم لهم األمن وواليـة هللا  ،فالـذين سـلكوا طريـق الشـيطان لهـم جـزاء
م ــا ارتكب ـ ـوا  ،حـ ــين يحش ــر الجميـ ــع يـ ــوم القيامـ ــة  ،ويق ــول  -جـ ــل جاللـ ــل  -لآلثمـ ــين م ــن الجـ ــن واإلنـ ـ

المجتمعون من الجن قه أطثرتم من إغواء اإلن

 :أيهـ ــا

حتى تبعكم منهم عـهد كثيـر ! فيقـول الـذين اتبعـوهم مـن اإلنـ

 :يا خالقنا والقـائم علينـا  ،قـه انتفـع بعضـنا بـبعض  ،واسـتمتعنا بالشـهوا

 ،وبلغنـا أجلنـا الـذى حهدتـل لنـا فيقـول

 جل جاللل  : -مقركم النار خالـهين فيهـا إال َمـن شـاء هللا أن ينقـذهم ممـن لـم ينكـروا رسـالة هللا وإن أفعـال هللادائما على مقتضى الحكمة والعلم
ً
 - 129وكمــا متعن ــا عص ــاة اإلنـ ـ

يكتسبون من كبائر

والج ــن بعض ــهم ب ــبعض  ،فجع ــل بع ــض الظ ــالمين أولي ــاء ل ــبعض بس ــبب م ــا

 - 130وهللا تع ــالى يق ــول له ــم ي ــوم القيام ــة  :ي ــا أيه ــا اإلنـ ـ
والبينا

 ،ويتلون عليكم اآليا

والج ــن  ،لق ــه ج ــاءتكم الرس ــل ي ــذكرون لكــم الحج ــج

 ،ويحذرونكم لقاء هللا فى يومكم هـذا  ،فكيـف تكـذبون فأجـابوا  :قـه أقررنـا علـى

أنفسنا بما ارتكبنا  ،وقه خهعتهم الحياة الهنيا بمتعها  ،وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا جاحهين

 - 131وإن إرس ــال الرس ــل من ــذرين مبين ــين إنم ــا ك ــان ألن رب ــك  -أيه ــا النب ــى  -ال يهل ــك الق ــرى بظلمهــم وأهله ــا
غافلون عن الحق  ،بل البه أن يبين لهم وينذرهم

ـر
ـر فخيــر  ،وإن شـ ًا
 - 132ولكــل عامــل خيــر أو عامــل شـ بعـر درجاتــل مــن جـزاء مــا يعملــل  ،إن خيـ ًا
ســبحانل وهــو الخــالق البــارئ غيــر غافــل عمــا يعملــون  ،بــل إن عملهــم فــى كتــاب ال يغــادر صــغيرة وال كبي ـرة إال
فشــر  ،وهللا

أحصاها
 - 133وهللا ربك هـو الغنـى عـن العبـاد والعبـادة  ،وهـو  -وحـهه  -صـاحب الرحمـة الشـاملة  ،وبمقتضـاها أمـركم
بالخير ونهاطم عن الشر  ،وهو القادر إن يشأ يذهبكم ويجعل فى األرو خلفاء من بعـهكم علـى حسـب مشـي تل ،

ولي ذلك يصعب عليل سبحانل  ،فقه خلقكم من ذرية آخرين سبقوكم  ،وكنتم وارثين األرو من بعههم
 - 134وإن الـذى ينـذركم بـل مـن عقـاب  ،ويبشـركم بــل مـن ثـواب بعـه البعـث والجمـع والحسـاب آ ت ال محالــة ،
وما أنتم بمعجزين من يطلبكم يوم ذ  ،فال قهرة لكم على االمتناو عن الجمع والحساب
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 - 135قل  -أيها النبى  -لهم ع
مههدا  :اعملوا علـى النحـو الـذى اخترتمـوه بكـل مـا فـى قـهرتكم  ،وإنـى عامـل فـى
ب
حتما من تكون لل العاقبة الحسنة فى الهار اآلخرة  ،وهى ألهـل الحـق ال محالـة  ،ألنكـم
ناحية الحق  ،وستعلمون ً
ظالمون وهللا تعالى لم يكتب الفوز للظالمين

 - 136المشركون الذين يعبهون األوثـان فـى أوهـام مسـتمرة  ،فهـم يجعلـون ممـا خلـق هللا تعـالى وأنشـأه مـن الـزرو

ومــن اإلبــل والبقــر والغــنم  ،جــزًءا تعــالى ينفقونــل علــى الضــيفان والمحتــاجين  ،وجــزًءا آخــر ينفقونــل علــى خهمــة
األوثــان التــى جعلوهــا شــركاء تعــالى بــزعمهم  ،فمــا يجعلونــل لاوثــان يصــل إلــى أوثــانهم فينفقونــل عليهــا  ،ومــا

يجعلونــل

بــزعمهم ال يصــل ش ـىء منــل إلــى الضــيفان والفق ـراء ،

األوثان نظراء لخالق الحرث والنسل  ،وألنهم ال ينفقون

ومــا أس ـوأ حكمهــم الظــالم  ،ألنهــم جعل ـوا

ما جعلوه

فى مصارفل

 - 137وكمــا زيَنــت لهــم أوهــامهم تلــك القســمة الظالمــة لمــا خلــق هللا مــن حــرث وإبــل وبقــر وغــنم  ،قــه زيَنــت لهــم
أوهامهم فى األوثان التى زعموها شركاء قتل أوالدهم عنـه الـوالدة  ،وأن ُينـذروا آللهـتهم ذبـح أوالدهـم  ،وإن تلـك

األوهــام تُــرديهم وتخلــل علــيهم أمــر الــهين  ،فــال يهركونــل علــى وجهــل  ،وإذا كانــت األوهــام لهــا ذلــك الســلطان علــى
عقولهم  ،فاتركهم وما يفترونل على هللا تعالى وعليك وسينالون عقاب ما يفترون  ،وتلـك مشـي ة هللا  ،فلـو شـاء مـا
فعلوا

 - 138ومــن أوهــامهم أنهــم يقولــون  :هــذه إبــل وبقــر وغــنم وزرو ممنوعــة  ،ال يأطلهــا أحــه إال مــن يشــاءون مــن

أيضـا  :هـذه إبـل ُحبعرمـت ظهورهـا فـال يركبهـا
َخ َه َمة األوثـان  ،وذلـك مـن زعمهـم الباطـل  ،ال مـن عنـه هللا وقـالوا ً
أحه  ،وهم مـع ذلـك ال يـذكرون اسـم هللا تعـالى عنـه ذبـح مـا يـذبحون مـن إبـل وبقـر وغـنم  ،وذلـك لكـذبهم علـى هللا
تعالى بشركهم  ،وهللا تعالى سيجزيهم بالعذاب فى اآلخرة  ،بسبب افتـرائهم وتحـريمهم مـا ُي بع
حرمـون مـن غيـر تحـريم
هللا تعالى
 - 139ومـن أوهــام هـؤالء المشــركين أنهــم يقولــون  :مــا فـى بطــون األنعــام التــى جعلوهــا ممنوعــة

ال تــذبح

ع
ويح َرم منل النساء  ،ومع ذلك إذا نزل ميتًـا فهـم
وال تركب  ،ما فى بطونها من أجنة خالص للذكور من الرجال ُ ،
شركاء فيل  ،يأطلون منل  ،سيجزيهم هللا تعالى على كذبهم الـذى وصـفوا بـل فعلهـم  ،إذ اد َعـوا أن هـذا التحـريم مـن
عنه هللا تعالى  ،وإن هللا عليم بكل شىء  ،حكيم  ،كل أفعالل على مقتضى الحكمة وهو يجزى اآلثمين بإثمهم
 - 140وقــه خســر أول ــك الــذين قتل ـوا أوالدهــم حمقــا ووهمــا  ،غيــر عــالمين مغبــة عملهــم ود ع
اعيــل  ،وحرم ـوا علــى
َ
أنفسهم ما رزقهم هللا من زرو وحيوان  ،مفترين علـى هللا بادعـاء أنـل هـو الـذى حـرم  ،وقـه بعـهوا عـن الحـق بسـبب
ذلك  ،وما كانوا بسبب هذا االفتراء ممن يتصفون بالههاية

 - 141هللا  -وحهه  -هو الذى خلـق حـهائق مـن الكـرم  ،منهـا مـا يغـرس ويرفـع علـى دعـائم  ،ومنهـا مـا ال يقـوم

مختلفــا فــى اللــون والطعــم والشــكل والرائحــة وغيــر ذلــك  ،وخلــق
ـر
علــى دعــائم وخلــق النخــل والــزرو الــذى يخــرج ثمـ ًا
ً
ـابها فــى بعــض الصــفا وغيــر متشــابل فــى بعضــها اآلخــر  ،مــع أن التربــة قــه تكــون واحــهة
الزيتــون والرمــان متشـ ً
وتســقى جميعهــا بمــاء واحــه فكل ـوا مــن ثمرهــا إذا طــاب لكــم  ،وأخرجـوا منهــا الصــهقة عنــه نضــجها وجمعهــا  ،وال
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تســرفوا فــى األطــل فتضــروا أنفســكم وتضــروا الفق ـراء فــى حقهــم  ،إن هللا ال ير ــى عــن المســرفين فــى تصــرفاتهم
وأعمالهم

 - 142وخلـق هللا مــن األنعــام  -وهــى اإلبـل و البقــر و المــاعز  -مــا يحمــل أثقـالكم  ،ومــا تتخــذون مــن أصـوافها
وأوبارهــا وأشــعارها ف ارشــا  ،وهــى رزق هللا لكــم  ،فكل ـوا مــا أحــل هللا منهــا وال تتبع ـوا الشــيطان وأوليــاءه فــى افتـ ـراء
التحليل والتحريم  ،كما كان يفعل أهل الجاهلية إن الشيطان ال يريه لكم الخير  ،ألنل عهو ظاهر العهاوة

ذكر وأنثى  ،فهى ثمانية أزواج خلق من الضأن زوجـين  ،ومـن المـاعز
 - 143خلق هللا من كل نوو من األنعام ا

منكر عليهم تحريم ما حرموا من هذا  :ما علة تحريم هـذه األزواج كمـا تزعمـون
زوجين  ،وقل يا محمه للمشركين ًا
أحيانا أم
ذكور لي كذلك  ،ألنكم تحلون الذكور
أهى كونها ًا
ً

أحيانـا  ،أم هـى اشـتمال األرحـام عليهـا لـي
هى طونها إناثًا لي كذلك ،ألنكـم تحلـون اإلنـاث
ً
تحرمون األجنـة علـى الـهوام أخبرونـى بمسـتنه صـحيح يعتمـه عليـل ،إن كنـتم صـادقين فيمـا تزعمـون مـن التحليـل
كـذلك النكـم ال

والتحريم

ـر علـيهم  :مـا علـة التحـريم لمـا
 - 144وخلق هللا مـن اإلبـل زوجـين  ،ومـن البقـر زوجـين قـل لهـم يـا محمـه منك ًا

أحيانـا  ،أهـى كونهـا
ذكور لي كذلك  ،ألنكـم تحلـون الـذكور
حرمتم من هذه األزواج كما تزعمون أهى كونها ًا
ً
أحيانـا  ،أم هـى اشـتمال األرحــام عليهـا لـي كـذلك ألنكـم ال تحرمــون
إناثًـا لـي كـذلك  ،ألنكـم تحلــون اإلنـاث
ً
األجنــة علــى الــهوام  ،وتزعمــون أن هــذا التح ـريم مــن عنــه هللا ! أطنــتم حا ـرين حــين وجــل إلــيكم هللا هــذا التح ـريم
هنــاك أظلــم ممــن كــذب علــى هللا

قطعــا انته ـوا عمــا أنــتم فيــل  ،فهــو ظلــم  ،ولــي
فســمعتم نهيــل لــم يكــن ذلــك ً
فنسب إليل ما لم يصهر عنل  ،وال سنه لل من علم يعتمه عليل  ،وإنما يريه بـذلك إ ـالل النـاس إن هللا ال يوفـق
الظالمين إذا اختاروا طريق الباطل

محرما علـى آطـل
طعاما
 - 145قل  -أيها النبى  : -ال أجه اآلن فغمصهر التحليل والتحريم الذى أوحى بل إلى
ً
ً
دمـا سـائال  ،أو لحـم خنزيـر  ،فـإن ذلـك المـذكور
يأطلل  ،إال أن يكـون هـذا الشـىء ميتـة لـم تـ َذك ذكـاة شـرعية  ،أو ً
ار خبيث ال يجوز أطلل أو أن يكون هذا الشىء المحرم فيل خروج من العقيهة الصحيحة  ،بأن ذكر عنـه ذبحـل

اسم غير هللا  ،كصنم معبود آخـر علـى أن مـن دعتـل الضـرورة إلـى أطـل شـىء مـن هـذه المحرمـا
اللذة باألطل  ،وغير متجـاوز قهر الضرورة  ،فال حرج عليل ألن ربك غفور رحيم

()1

غيـر طالـب

________________

( )1انظر التعليق على تفسير اآلية الثالثة من سورة المائهة

وفى اآلية الكريمة نص على علة تحريم أطل لحم الخنزير بأنـل رجـ

أن الرج

فالرج

 ،والـرج

هو القذر والمأثم وكل ما استقذر من العمل  ،والعمل المؤدى إلى العذاب

هـو الـنج

 ،وقـه جـاء فـى القـاموس المحـيل :

إذن كلمة جامعة لمعانى القبح والقذر والعذر وهى تلصق بالخنزير حتى عنه الشعوب التى تأطلل والخنزير حيوان قـار

أو رمام أى أنل يأطه ما يجهه فى القمامة والنفايا

وفضـول اإلنسـان والحيـوان  ،وهـذا هـو السـبب الرئيسـى فـى قيامـل بـهوره فـى انتقـال

بعض األمراو الوبيلة لإلنسان على نحو ما هو مفصل فى التعليق السابق المشار إليل
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 - 146فهــذا مــا حرمنــاه علــيكم ولقــه حرمنــا علــى اليهــود أطــل اللحــم والشــحم وغيرهمــا مــن كــل مــا لــل ظفــر مــن
الحيوانا

كاإلبل والسباو  ،وحرمنا عليهم من البقـر والغـنم شـحومهما فقـل  ،إال الشـحوم التـى حملتهـا ظهورهمـا ،

أو التى توجه على األمعاء  ،أو التى اختلطت بعظم وهذا التحريم عقاب لهم علـى ظلمهـم  ،وَفط ٌـم لنفوسـهم مـن
انهفاعها فى الشهوا  ،وإنا لصادقون فى جميع أخبارنا التى منها هذا الخبر
ـذر  :إن ربكـم الـذى يجـب أن تؤمنـوا بـل  -وحـهه
 - 147فإن كذبك المكذبون فيما أوحيت بـل إليـك  ،فقـل لهـم مح ًا
أيضا  ،حيث لم يعجل بعقـوبتهم  ،ولكـن ال ينبغـى
وتلتزموا أحكامل  -ذو رحمة واسعة لمن أطاعل  ،ولمن عصاه ً
أن يغتروا بسعة رحمتل  ،فإن عذابل البه واقع بالمجرمين

 - 148سيقول المشركون
ـذيبا لمـا أبلغـتهم مـن مقـت
ًا
اعتذار عن شركهم  ،وتحريم ما أحـل هللا مـن المطـاعم  ،وتك ً
هللا لما هم عليل  :إن اإلشراك منا وتحريم الحالل كانا بمشي ة هللا ور اه  ،ولو شـاء عـهم ذلـك وكـره منـا مـا نحـن
عليل  ،ما أشركنا نحن وال أسالفنا  ،وال حرمنا شيًا مما أحلل لنا وقه كذب الـذين مـن قـبلهم رسـلهم  ،كمـا كـذبك
هؤالء واستمروا فى تكذيبهم حتى نزل بهم عذابنا ! قـل لهـؤالء المكـذبين  ،هـل عنـهكم مـن مسـتنه صـحيح علـى أن
هللا ر ى لكم الشرك والتحليل  ،فتظهروه لنـا مـا تتبعـون فيمـا تقولـون إال الظـن الـذى ال يغنـى مـن الحـق شـيًا ،
وما أنتم إال كاذبون فيما تزعمون
وال ُحجـة

الحجة الوا حة فى كذبكم وادعـائكم أن هللا ر ـى بعملكـم ،
 - 149قل  -يا أيها النبى : -
ُ
لكم فيما تزعمون من الشـرك والتحليـل والتحـريم وغيرهـا  ،فلـو شـاء هللا أن يـوفقكم إلـى الههايـة لهـهاطم أجمعـين إلـى
طريق الحق  ،ولكنل لم يشأ ذلك الختياركم سبيل الضالل

 - 150قل لهم  -يا أيها النبى  : -هـاتوا أنصـاركم الـذين يشـههون لكـم أن هللا حـرم هـذا الـذى زعمـتم أنـل حـرام ،
فــإن حضــروا  ،وشــههوا  ،فــال تصــهقهم ألنهــم كــاذبون وال تتبــع أه ـواء ه ـؤالء الــذين كــذبوا باألدلــة الكونيــة والق ـرآن

المتلو  ،الذين ال يؤمنون باآلخرة  -وهم مشركون با  -يساوون بل غيره من المعبودا

الباطلة

 - 151قــل لهــم  -يــا أيهــا النبــى  -تعــالوا أبـ عبـين لكــم المحرمــا
بالغـا ،
تجعلوا شر ً
ـانا ً
يكا ما  ،بأى نوو كان من أنواو الشـرك  ،وال تسـي وا إلـى الوالـهين  ،بـل أحسـنوا إليهمـا إحس ً
وال تقتلوا أوالدكم بسبب فقـر نـزل بكـم  ،أو تخشـون نزولـل فـى المسـتقبل  ،فلسـتم أنـتم الـرازقين  ،بـل نحـن الـذين
التــى ينبغــى أن تهتم ـوا بهــا وتبتعــهوا عنهــا  :ال

نرزقكم ونرزقهم  ،وال تقربوا الزنى فهو من األمور المتناهيـة فـى القـبح  ،سـواء منهـا مـا ظهـر للنـاس حـين إتيانـل ،

وما لم يطلع عليل إال هللا  ،وال تقتلوا النف

التى حـرم هللا قتلهـا لعـهم موجبـل  ،إال إذا كـان القتـل بحـق تنفيـ ًذا لحكـم

مؤكها باجتناب هذه المنهيا التى تقضى بهيهة العقل بالبعه عنها  ،لتعقلوا ذلك
القضاء أمركم هللا ًا
أمر ً
 - 152وال تتصــرفوا فــى مــال اليتــيم إال بأحســن تصــرف يحفظــل وينميــل  ،واســتَ عمروا علــى ذلــك حتــى يصــل اليتــيم
إل ــى حال ــة م ــن الرش ــه يس ــتطيع معه ــا أن يس ــتقل بالتص ــرف الس ــليم  ،وحين ــذ ادفعـ ـوا إلي ــل مال ــل وال تمســوا الكي ــل

نفسـا إال
والميزان بالنقص إذا أعطيتم  ،أو بالزيادة إذا أخـذتم  ،بـل أوفوهـا بالعـهل مـا وسـعكم ذلـك  ،فـا ال يكلـف ً
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مــا تســتطيعل دون حــرج وإذا قلــتم قـوال فــى حكــم أو شــهادة أو خبــر

والصــهق  ،بــل تحــروا ذلــك دون م ارعــاة لصــلة مــن صــال

الجــن

أو نحــو ذلــك  ،فــال تميلـوا عــن العــهل

أو اللــون أو الق اربــة أو المصــاهرة  ،وال تنقض ـوا

عهــه هللا الــذى أخــذه علــيكم بالتكــاليف  ،وال العهــود التــى تأخــذونها بيــنكم  ،فيمــا يتعلــق بالمصــالح المشــروعة  ،بــل

مؤكها باجتناب هذه المنهيا
أوفوا بهذه العهود أمركم هللا ًا
أمر ً

 ،لتتذكروا أن التشريع لمصلحتكم

 - 153وال تحيــهوا عــن الــنهج الــذى رســمتل لكــم  ،ألنــل هــو الطريــق المســتقيم الموصــل إلــى ســعادة الــهارين  ،بــل

ـيعا وأحزًابــا  ،وتبعــهوا عــن ص ـراط هللا
اتبعــوه  ،وال تتبع ـوا الطــرق الباطلــة التــى نهــاطم هللا عنهــا حتــى ال تتفرق ـوا شـ ً
مؤكها بذلك لتتجنبوا مخالفتل
السوى أمركم هللا ًا
أمر ً

إتمامــا للنعمــة علــى مــن أحســن القيــام بــأمر الــهين  ،وأنزلناهــا تفصــيال لكــل
 - 154وقــه أنزلنــا التــوراة علــى موســى
ً
هى إلى الطريق السوى  ،ورحمة لهم باتبباعل  ،وذلك ليؤمن بنـو إسـرائيل بلقـاء
شىء من التعاليم المناسبة لهم ُ ،
وه ً
ربهم يوم القيامة ومحاسبتهم على هذه التكاليف
 - 155وهـذا القـرآن كتــاب أنزلنــاه مبــارك  ،مشــتمل علــى الخيــر اإللــهى والمنــافع الهينيــة والهنيويــة  ،فــاتبعوه واتقـوا
مخالفتل ليرحمكم ربكم

 - 156أنزلناه حتى ال تعتذروا عن عصيانكم وتقولوا  :إن الوحى لم ينزل إال على طـائفتين مـن قبلنـا  ،هـم أهـل
التوراة وأهل اإلنجيل  ،وال علم لنا مطلًقا بتالوة كتبهم وفهم ما فيها من إرشاد
أيضــا  :لــو أنــا أُنــزل علينــا الــوحى الــذى نــزل علــيهم لكنــا أطثــر مــنهم ههايــة وأحســن
 - 157وأنزلنــاه حــى ال تقولـوا ً

وال محـل لقـولكم هـذا  ،فقـه

حاال  ،لسعة عقولنا وطيب اسـتعهادنا ال ُحجـة لكـم بعـه اليـوم علـى عصـيانكم ،
ومبينا لكم جميـع مـا تحتـاجون إليـل فـى ديـنكم ودنيـاطم
جاءطم القرآن من ربكم عالمة وا حة على صهق محمه ،
ً

وال َي ُكـن أحـه أظلـم ممـن كـذب ب يـا
وهاديا إلى الطريق السـوى  ،ورحمـة لكـم باتباعـل
،
ً
طتبــل  ،وآياتــل التــى خلقهــا فــى الكــون  ،وأعــرو عنهــا فلــم يــؤمن ولــم يعمــل بهــا  ،وســنعاقب الــذين يعر ــون عــن
هللا التـى أنزلهـا فـى

آياتنا  ،وال يتهبرون ما فيها بالعذاب البالُ غايتل فى اإليالم  ،بسبب إع ار هم وعهم تهبرهم

الحجــة علـى وجــوب اإليمـان  ،ولــم يـؤمن هـؤالء  ،فمـاذا ينتظــرون لكـى يؤمنـوا هـل ينتظــرون
 - 158لقـه قامـت ُ
أن تـأتيهم المالئكــة رســال بـهل البشـ َـر  ،أو شــاههين علـى صــهقك أو أن يــأتيهم ربـك ليــروه  ،أو يشــهه بصــهقك
أو أن تأتيهم بعض عالما

ربك لتشهه على صهقك ! وعنـهما تـأتى عالمـا

ربـك ممـا يلجـ هم إلـى اإليمـان ال

ينفعهم إيمانهم  ،ألنل إيمان ا طرار  ،وال ينفع العاصى أن يتوب ويطيع اآلن  ،فقه انتهت مرحلـة التكليـف  ،قـل

لهـؤالء المعر ـين المكـذبين  :انتظـروا أحـه هـذه األمـور الثالثـة  ،واسـتمروا علـى تكـذيبكم  ،إنـا منتظـرون حكـم هللا
فيكم

 - 159إن الــذين فرق ـوا الــهين الحــق الواحــه بالعقائــه الزائفــة والتش ـريعا الباطلــة  ،وصــاروا بســبب ذلــك أحزًابــا ،
جميعا وقلوبهم مختلفة  ،لست مؤاخ ًذا بتفرقهم وعصيانهم وال تملك هـهايتهم  ،فمـا عليـك إال الـبالح  ،وهللا
تحسبهم
ً
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 وحهه  -هو الـذى يملـك أمـرهم بالههايـة والجـزاء  ،ثـم يخبـرهم يـوم القيامـة بمـا كـانوا يفعلونـل فـى الـهنيا ويجـازيهمعليل

ومـن عمـل عمـال سـيًا ال يعاقـب
صالحا يضاعف لـل ثوابـل إلـى عشـرة أمثالـل فضـال
َ - 160من عمل
ً
وكرمـا َ ،
ً
إال بمقهار عصيانل  ،عهال منل تعالى  ،ولي هناك ظلم بنقص ثواب أو زيادة عقاب

مبينا ما أنت عليل من الهين الحق  :إن ربى أرشهنى ووفقنى إلـى طريـق مسـتقيم ،
 - 161قل  -يا أيها النبى ً -
بلــُ نهايــة الكمــال فــى االســتقامة  ،وكــان هــو الــهين الــذى اتبعــل إب ـراهيم مــائالً بــل عــن العقائــه الباطلــة  ،ومــا كــان
إبراهيم يعبه مع هللا إل ًـها آخر كما يزعم المشركون
 - 162قل إن صالتى وجميـع عبـاداتى  ،ومـا آتيـل فـى حـال حيـاتى مـن الطاعـة  ،ومـا أمـو عليـل مـن اإليمـان
والعمــل الصــالح  ،كلــل خــالص لوجــل هللا الــذى خلــق جميــع الموجــودا

يطاو وحهه

 ،فاســتحق أن يعبــه

 -وحــهه  -وأن

 - 163وال شريك لل فى الخلق  ،وال فى استحقاق العبادة  ،وقه أمرنـى ربـى بـذلك اإلخـالص فـى التوحيـه والعمـل

وتسليما
إذعانا
 ،وأنا أول المذعنين الممتثلين  ،وأطملهم
ً
ً
منكر  -على المشركين دعوتهم إياك لموافقتهم على شركهم  : -أأطلـب للعبـادة رًبـا غيـر
 - 164قل يا محمه ً -ا
ـر علـيهم  -إنهـم ال يحملـون عنـك خطايـاك إذا وافقـتهم ال تعمـل
هللا  ،مع أنل خالق كل شـىء وقـل لهـم  -منك ًا
أى نف

عمال إال وقع جزاؤه عليهـا  -وحـهها  -وال تؤاخـذ نفـ

بحمـل ذنـب نفـ

أخـرى  ،ثـم تبعثـون بعـه المـو

ـادا
إلــى ربكــم  ،فيخبــركم بمــا كنــتم تختلفــون فيــل فــى الــهنيا مــن العقائــه  ،ويجــازيكم عليــل  ،فكيــف أعص ـى هللا اعتمـ ً

على وعودكم الكاذبة

 - 165وهو الذى جعلكم خلفـاء لامـم السـابقة فـى عمـارة الكـون  ،ورفـع بعضـكم فـوق بعـض درجـا

فـى الكمـال

المادى والمعنوى ألخذكم فى أسبابل  ،ليختبركم فيما أعطاطم من الـنعم كيـف تشـكرونها وفيمـا آتـاطم مـن الشـرائع
طيف تعملون بها إن ربك سـريع العقـاب للمخـالفين  ،ألن عقابـل آ
لعظيم المغفرة لمخالفا

ال ريـب فيـل وكـل آ

قريـب  ،وإنـل

التائبين المحسنين  ،واسع الرحمة بهم
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وأول هــذه الســورة فيــل امتــهاد آلخــر ســورة األنعــام  ،وقــه اشــتملت مــن بعــه ذلــك علــى بــهء الخليقــة اإلنســانية ،

فــذكر قصــة خلــق آدم وح ـواء  ،وخروجهمــا مــن الجنــة بوسوســة الشــيطان  ،وبيــان ش ـىء مــن الوسوســة المســتمرة

لإلنسان فى اللباس والطعام ثم تعر ت آيـا
النظر فى السموا

هـذه السـورة الكريمـة

 -كغيرهـا مـن سـورة القـرآن  -إلـى

واألرو وما فيهما من نظام بهيع

كما تعر ت بعه ذلك لقصص النبيين  :نوح  ،وهود مع قومـل عـاد  ،ثـم لقصـة صـالح مـع قومـل ثمـود الـذين

طانوا يتسمون بالقوة وأعطوا الثروة  ،ولقصة لـوط مـع قومـل  ،وذكـر مـا كـانوا يجـرءون عليـل مـن منكـ ار  ،ولقصـة
شــعيب مــع أهــل مــهين وتضــمنت بعــه ذلــك القصــص الصــادق بمــا فيــل مــن عبــر وعظــا

وتعالى  -بعه ذلك قصة موسى  ،وما كان من أمر فرعون

 ،وقــه ســاق  -ســبحانل

وختمــت الســورة بتصــوير مــن يعطــى الههايــة ثــم ينســل منهــا بتضــليل الشــيطان  ،ومــا يكــون منــل  ،ثــم بيــان

الهعوة إلى الحق التى جاء بها محمه  -صلى هللا عليل وسلم -

 – 1ال مــص  ،هــذه الحــروف الصــوتية تــذكر فــى أوائــل بعــض الســور المكيــة  ،لتنبيــل المشــركين إلــى
القـرآن الكـريم مكــون مــن الحــروف التــى ينطقــون بهــا  ،ومــع ذلــك يعجــزون عــن اإلتيــان بمثلــل ،
هذه الحروف إذا تليت حمال لهم على السماو إذا تواصوا بأال يسمعوا القرآن

أن

كمــا أن فــى

إيمانا  ،فال يكن فـى صـهرك
 - 2أنزل إليك القرآن لتنذر بل المكذبين ليؤمنوا  ،وتذكر بل المؤمنين ليزدادوا ً
عنه تبليغل خوًفا من التكذيب

ـيق

 - 3اتبعوا ما أوحاه إليكم ربكم وال تتبعوا من دونل أولياء تستجيبون لهم وتستعينون بهم إنكم قلما تتعظـون حـين

تتركون دين هللا وتتبعون غيره مع أن العبر فى ذلك كثيرة

 - 4فقــه أهلكنــا قــرى عــهة  ،بســبب عبــادة أهلهــا غيــر هللا وســلوكهم غيــر طريقــل  ،بــأن جــاءهم عــذابنا فــى وقــت
نهار وهم مستريحون وقت القيلولة كقوم شعيب
غفلتهم واطم نانهم ليال وهم نائمون  ،كما حهث لقوم لوط  ،أو ًا
 - 5فــاعترفوا بــذنبهم الــذى كــان ســبب نكبــتهم فمــا كــان مــنهم عنــهما أروا عــذابنا إال أن قــالوا  -حيــث ال يــنفعهم

ذلك  -إنا كنا ظالمين ألنفسنا بالمعصية ولم يظلمنا هللا بعذابل

 - 6وسيكون حساب هللا يوم القيامة دقيًقا عادالً  ،فلنسألن الناس الذين أرسلت إليهم الرسـل  :هـل بلغـتهم الرسـالة

أيضــا  :هــل بلغــتم مــا أنــزل إلــيكم مــن
وبمــاذا أجــابوا المرســلين ولنســألن الرســل ً
أقوامكم

ربكــم وبمــاذا أجــابكم
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خبار صاد ًقا بجميع ما كان منهم ل ألننا أحصينا عليهم كل شـىء فمـا كنـا غـائبين عـنهم ،
 - 7ولنخبرن الجميع إ ًا
وال جاهلين لما كانوا يعملون

ـهير عـادالً  ،فالـذين كثـر حسـناتهم ورجحـت
 - 8ويوم نسألهم ونخبرهم  ،سيكون تقهير األعمـال للجـزاء عليهـا تق ًا
على سي اتهم هم الفائزون الذين نصونهم عن النار ويهخلون الجنة

 - 9والذين كثر سي اتهم ورجحت علـى حسـناتهم هـم الخاسـرون ل ألنهـم بـاعوا أنفسـهم للشـيطان  ،فتركـوا التـهبر
وعنادا
كفر
فى آياتنا ًا
ً

العـيش  ،فكـان

 - 10ولقه مكناطم فى األرو فمنحناطم القوة الستغاللها  ،واالنتفاو بها  ،وهيأنا لكم وسـائل

جها  ،وستلقون جزاء ذلك
شكركم على هذه النعم قليال ً
 - 11وفى أخبار األولين عبر ومواع  ،يتضح فيهـا أن الشـيطان يحـاول أن يزيـل عـنكم الـنعم بنسـيانكم أمـر هللا
 ،فقــه خلقنــا أبــاطم آدم  ،ثــم صــورناه  ،ثــم قلنــا للمالئكــة  :عظمــوه فعظمــوه طاعــة ألمــر ربهــم  ،إال إبلــي

يمتثل

منكر عليل عصيانل  :ما منعك عن تعظيم آدم وقه أمرتك بل أجاب إبلـي
 - 12قال هللا ًا
خير من آدم ألنك خلقتنى من نار وخلقتل من طين  ،والنار أشرف من الطين

فإنــل لــم

فـى عنـاد وكبـر  :أنـا

 - 13فجزاه هللا على عناده وكبره بطرده من دار كرامتل  ،وقـال لـل  :اهـبل منهـا  ،بعـه أن كنـت فـى منزلـة عاليـة
محكوما عليك بالصغار والهوان
 ،فما ينبغى لك أن تتكبر وتعصى فيها اخرج منها
ً
 :أمهلنى وال تمتنى إلى يوم القيامة
 - 14قال إبلي
 - 15فأجابل هللا بقولل  :إنك من الممهلين المؤخرين
 - 16ولحقــهه علــى آدم وحســهه لــل قــال إبلــي

 :بســبب حكمــك علــى بالغوايــة والضــالل  ،أقســم أل ــلن بن ـى آدم

وأصرفهم عن طريقك المستقيم  ،متخ ًذا فى ذلك كل وسيلة ممكنة

ملتمسـا كـل
 - 17وأقسم آلتينهم من أمامهم ومن خلفهم  ،وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن كـل جهـة اسـتطيعها ،
ً
غفلة منهم أو عف فيهم  ،ألصل إلى إغوائهم  ،حتى ال يكون أطثرهم مؤمنين بك  ،لعهم شكرهم لنعمتك
وهالكـا فـى نهايتـك  ،وأقسـم أن
مذموما بكبرك وعصيانك ،
 - 18فزاده هللا نكاية وقال لل  :اخرج من دار كرامتى
ً
ً
من اتبعك من بنى آدم ألمان جهنم منك ومنهم أجمعين
 - 19ويا آدم اسكن أنت وزوجك دار كرامتى  ،وهى الجنـة  ،وتنعمـا بمـا فيهـا  ،فكـال مـن أى طعـام أردتمـا  ،إال
هذه الشجرة  ،فال تقرباها حتى ال تكونا من الظالمين ألنفسهم بالعقاب المترتب على المخالفة
 - 20ف ـزين لهمــا الشــيطان مخالفــة أمــر هللا  ،ليزيــل عنهمــا المالب ـ

 ،فتنكشــف عوراتهمــا  ،وقــال

لهمــا  :مــا

نهاطما ربكما عن هذه الشجرة إال كراهة أن تكونا ملكين  ،أو كراهة أن تكونا من الخالهين الذين ال ينقطـع نعـيمهم

فى هذه الهار
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 - 21وأقسم لهما أنل من الناصحين لهما  ،وكرر قسمل
 - 22فساقهما إلى األطل من الشجرة بهـذه الخهعـة  ،فلمـا ذاقـا طعمهـا وانكشـفت لهمـا عوراتهمـا  ،جعـال يجمعـان

بعـض أوراق الشـجر ليسـت ار بهــا عوراتهمـا وعاتبهمـا ربهمـا  ،ونبههمــا إلـى خط همـا قـائالً  :ألــم أنهكمـا عـن تلكمــا

الشجرة وأخبركما أن الشيطان لكما عهو مبين ال يريه لكما الخير

23

–

قال آدم وزوجتل نادمين متضرعين  :يا ربنـا ظلمنـا أنفسـنا بمخالفـة أمـرك الـذى اسـتوجب زوال النعـيم  ،وإن

لم تغفر لنا مخالفتنا وترحمنا بفضلك لنكونن من الخاسرين

جميعا بعضـكم لـبعض عـهو  ،ولكـم فـى األرو اسـتقرار وتمتـع إلـى حـين
 - 24قال هللا لهما وللشيطان  :اهبطوا
ً
انقضاء آجالكم
 - 25فى األرو تولهون وتعيشون  ،وفيها تموتون وتهفنون  ،ومنها عنه البعث تخرجون
 - 26يــا بنــى آدم  :قــه أنعمنــا علــيكم  ،فخلقنــا لكــم مالب ـ
خيــر لبــاس يقــيكم العــذاب تلــك الــنعم مــن اآليــا

تســتر عــوراتكم  ،وم ـواد تتزينــون بهــا  ،ولكــن الطاعــة

الهالــة علــى قــهرة هللا وعلــى رحمتــل  ،ليتــذكر النــاس بهــا عظمتــل

واستحقاقل وحهه األلوهية وتلك القصة من سنن هللا الكونية التى تبين جـزاء مخالفـة أمـر هللا  ،فيتـذكر بهـا النـاس

ويحرصون على طاعة هللا وعلى شكر نعمل

 - 27يا بنى آدم  :ال تستجيبوا للشيطان وإ ـاللل  ،فتخرجـوا مـن هـذه الـنعم التـى ال تـهوم إال بالشـكر والطاعـة ،
طم ــا اس ــتجاب أبـ ـواطم آدم وزوج ــل فأخرجهم ــا الش ــيطان م ــن النع ــيم والك ارم ــة  ،ون ــزو عنهم ــا لباس ــهما وأظه ــر لهم ــا

عوراتهمــا إنــل يــأتيكم هــو وأعوانــل مــن حيــث ال تشــعرون بهــم  ،وال تحســون بأســاليبهم ومكــرهم  ،ولــي
سلطان على المؤمنين  ،إنا جعلناه وأعوانـل أوليـاء للـذين

للشــيطان

إيمانـا صـاد ًقا يسـتلزم الطاعـة التامـة
ال يؤمنـون ً

أمر بالُ النكر  -كالشرك  ،والطواف بالبيت عـراة  ،وغيرهمـا  -اعتـذروا وقـالوا  :وجـهنا
 - 28وإذا فعل المكذبون ًا
آباءنــا يســيرون علــى هــذا المنهــاج ونحــن بهــم مقتــهون  ،وهللا أمرنــا بــل ور ــى عنــل حيــث أقرنــا عليــل  ،قــل لهــم يــا

تنها
أيها النبى ًا
منكر عليهم افتراءهم  :إن هللا ال يأمر بهذه األمـور المنكـرة  ،أتنسـبون إلـى هللا مـا ال تجـهون لـل مسـ ً
وال تعلمون عنل دليل صحة النسب إليل سبحانل
َ - 29بـ عبـين لهــم مــا أمــر بــل هللا وقــل  :أمــر ربــى بالعــهل ومــا ال فحــش فيــل  ،وأمــركم أن تخصــوه بالعبــادة فــى كــل
زمـان ومكـان  ،وأن تكونـوا مخلصــين لـل فيهـا  ،وكلكـم بعــه المـو راجعـون إليـل  ،وكمــا بـهأ خلقكـم بيسـر وكنــتم ال

تملكون إذ ذاك شيًا  ،ستعودون إليل بيسر تاركين ما حولكم من النعم وراء ظهوركم

ـالحا ،
 - 30وسـيكون النــاس يــوم القيامــة فـريقين  :فريًقـا وفقــل هللا ألنــل اختــار طريــق الحـق فـ من وعمــل عمــال صـ ً
وفريًق ــا ُح عك ـ َـم علي ــل بالض ــاللة ل ألن ــل اخت ــار طري ــق الباط ــل وه ــو الكف ــر والعص ــيان  ،وهـ ـؤالء الض ــالون ق ــه اتخ ــذوا
الشياطين أولياء من دون هللا فاتبعوهم  ،وهم يظنون أنهم ُم َوفقون الغترارهم بخهاو الشياطين

153

 - 31يا بنى آدم  :خـذوا زينـتكم مـن اللبـاس المـادى الـذى يسـتر العـورة  ،ومـن اللبـاس األدبـى وهـو التقـوى  ،عنـه
طــل مكــان للصــالة  ،وفــى كــل وقــت تــؤدون فيــل العب ـادة  ،وتمتع ـوا باألطــل والشــرب غيــر مســرفين فــى ذلــك  ،فــال
تتناولوا المحرم  ،وال تتجاوزوا الحه المعقول من المتعة  ،إن هللا ال ير ى عن المسرفين

()1

ـر علـيهم افتـراء التحليـل والتحـريم علـى هللا َ :مـن الـذى حـرم زينـة هللا التـى خلقهـا
 - 32قل لهم  -يا محمـه  -منك ًا
لعباده ومن الذى حرم الحالل الطيب من الرزق قل لهم  :هذه الطيبا نعمة من هللا ،
ـر ومــا يرتكــب
 - 33قــل يــا محمــه  :إنمــا حــرم ربــى األمــور المت ازيــهة فــى القــبح كــالزنى  ،سـواء منهــا مــا يرتكــب سـ ًا
لــل وجــل مــن الحــق  ،وحــرم أن تشــركوا بــل دون ُحجــة

عالنيــة  ،والمعصــية ًأيــا كــان نوعهــا  ،والظلــم الــذى لــي
صحيحة  ،أو دليل قاطع  ،وأن تفتروا عليل سبحانل بالكذب فى التحليل والتحريم وغيرهما

 - 34ولكل أمة نهاية معلومة  ،ال يمكن ألية قوة أن تقهم هذه النهاية أو تؤخرها أية مهة مهما قلت

 - 35ي ــا بن ــى آدم  :إن ج ــاءتكم رس ــل م ــن جنس ــكم اآلدم ــى ليبلغ ــوكم آي ــاتى الم ــوحى به ــا كن ــتم فـ ـريقين  :فال ــذين
يؤمنون ويعملون الصالحا

 - 36والــذين يكــذبون باآليــا

مخلصين  ،فال خوف عليهم وال هم يحزنون فى دنياهم أو أُخراهم

ويســتكبرون عــن اتباعهــا واالهتــهاء بهــا  ،فأول ــك أهــل النــار هــم فيهــا معــذبون ،

أبها فى العذاب
خالهون ً
 - 37فلي هناك أظلم من الذين يفترون الكذب على هللا  ،بنسـبة الشـريك والولـه إليـل  ،و بعادعـاء التحليـل والتحـريم
وغيرهما من غير ُحجة  ،أو يكذبون ب يا هللا الموحى بها فى كتبل الموجودة فـى كونـل  ،أول ـك ينـالون فـى الـهنيا
ـيبا ممــا كتــب هللا لهــم مــن الــرزق أو الحيــاة أو العــذاب  ،حتــى إذا جــاءتهم مالئكــة المــو ليقبضـوا أرواحهــم ،
نصـ ً
فيجيب ــون  :تب ـ أروا من ــا ،
قــالوا لهــم م ــوبخين  :أيــن اآلله ــة التــى كنــتم تعب ــهونها مــن دون هللا لت ــه أر عــنكم المــو
وتركونا وغابوا عنا  ،وشههوا على أنفسهم مقرين بأنهم كانوا كافرين

_________

( )1يحــث اإلســالم علــى وجــوب المحافظــة علــى حســن المظهــر ومــا يتبعــل مــن النظافــة ال ســيما فــى كــل اجتمــاو وهــذا

مــا تقــرره أســاليب

الصحة الوقائية
ـودا
وأما عهم اإلسراف فقه قرر العلم أن الجسم ال يستفيه بكل ما يلقى فيل مـن الطعـام  ،وإنمـا يأخـذ مجـرد كفايتـل منـل  ،ثـم يبـذل بعـه ذلـك مجه ً

طبير للتخلص مما زاد منل عن حاجتل  ،وبجانب هذا تصـاب المعـهة وسـائر الجهـاز الهضـمى بإرهـاق شـهيه ويسـلم المـرء إلـى أمـراو معينـة خاصـة
ًا
بذلك الجهـاز  ،ومـن اإلسـراف كـذلك تنـاول مـادة معينـة مـن مـواد الطعـام بنسـبة كبيـرة تطغـى علـى النسـب الالزمـة مـن المـواد األخـرى كاإلسـراف فـى
تناول الههنيا

بحيث تطغى على مقهار مـا يحتاجـل الجسـم مـن زالليـا

وهكـذا  ،واآليـة الكريمـة تحثنـا بجانـب هـذا علـى األطـل مـن الطيبـا

أبـهاننا ولنقــوى علــى العمــل  ،وكــذلك فــإن اإلسـراف فـى األطــل يــؤدى إلــى البهانــة األمــر الــذى يرهــق الجسـم  ،وقــه يــؤدى ذلــك إلــى ارتفــاو

لتصـح
ــغل الـهم

والسكر والذبحة الصهرية

مــا كــان ينبغــى أن يتمتــع بهــا إال الــذين آمن ـوا فــى الــهنيا  ،ألنهــم يــؤدون حقهــا بالشــكر والطاعــة  ،ولكــن رحمــة هللا الواســعة
شملت الكافرين والمخالفين فى الهنيا  ،وستكون هذه النعم خالصة يوم القيامـة للمـؤمنين  ،ال يشـاركهم فيهـا غيـرهم  ،ونحـن

نفصـل اآليــا

والتحريم

الهالـة علــى األحكـام علــى هـذا المنـوال الوا ــح  ،لقـوم يــهركون أن هللا  -وحـهه  -مالــك الملـك بيــهه التحليــل

154

 - 38يقول هللا يوم القيامة لهؤالء الكافرين  :ادخلوا النار فى

من أمم من كفار اإلنـ

والجـن  ،قـه مضـت مـن

قبلكم  ،كلما دخلت أمة النار لعنت األمـة التـى كفـر مثلهـا والتـى اتخـذتها قـهوة  ،حتـى إذا تتـابعوا فيهـا مجتمعـين

قــال التــابعون يــذمون المتبــوعين  :ربنــا هـؤالء أ ــلونا بتقليــهنا لهــم  ،بحكــم تقــهمهم علينــا أو بحكــم ســلطانهم فينــا ،

ـاعفا يحملــون فيــل جـزاء عصــيانهم وعصــياننا  ،فيــرد هللا علــيهم :
عقابــا مضـ ً
فصــرفونا عــن طريــق الحــق  ،فعــاقبهم ً
لك ــل مـ ـ نكم ع ــذاب مض ــاعف ال ينج ــو من ــل أح ــه م ــن الفـ ـريقين  ،يض ــاعف عق ــاب الت ــابعين لكف ــرهم و ــاللهم ،
والقتـهائهم بغيــرهم دون تـهبر وتفكــر  ،ويضـاعف عقــاب المتبــوعين لكفـرهم و ــاللهم وتكفيـرهم غيــرهم وإ ــاللهم ،

ولكن ال تعلمون مهى ما لكل منكم من العذاب

 - 39وهنا يقول المتبوعون للتابعين  :إنكم بانقيادكم لنـا فـى الكفـر والعصـيان ال تفضـلون علينـا بمـا يخفـف عـنكم
من العذاب  ،فيقول هللا لهم جميعا  :ذوقوا العذاب الذى استوجبتموه بما كنتم تقترفون من كفر وعصيان

 - 40إن الـذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة فــى الكتــب الموجــودة فــى الكــون  ،واســتكبروا عــن االهتــهاء بهـا ولــم يتوبـوا ،
مي وس من قبول أعمالهم ورحمة هللا بهم  ،ومن دخولهم الجنة  ،كما أن دخول الجمل فى ثقب اإلبرة مي ـوس منـل

 ،وعلى هذا النحو من العقاب نعاقب المكذبين المستكبرين من كل أمة

 - 41لهم فى جهـنم فـراش مـن نـار وأغطيـة مـن نـار  ،وعلـى هـذا النحـو فمـن ظلـم نفسـل بـالظلم والضـالل يعاقـب
هذا العقاب

 - 42والذين آمنوا وعملوا األعمال الصالحة التى لم نكلفهم إال ما يطيقونل منها  ،أول ـك هـم أهـل الجنـة يتنعمـون
أبها
فيها  ،خالهين فيها ً

 - 43وأخرجنــا مــن قلــوبهم مــا كــان فيهــا مــن غــل  ،فهــم فــى الجنــة إخ ـوان متحــابون  ،تجــرى مــن تحــتهم األنهــار

بمائها العذب  ،ويقولون  -سرو ار بما نالوا مـن النعـيم  -الحمـه َّلل الـذى دلنـا علـى طريـق هـذا النعـيم  ،ووفقنـا إلـى

ســلوكل  ،ولـوال أن هــهانا َّللا إليــل بإرســال الرســل وتوفيقــل لنــا  ،مــا كــان فــى اســتطاعتنا أن نوفــق إلــى الههايــة لقــه
أعطيتموهــا فضـالً منــى دون
جــاء رســل ربنــا بــالوحى الحــق  ،وهنــا يقــول َّللا لهــم  :إن هــذه الجنــة هبــة مــن َّللا ،
ُ
عوو منكم كالميراث  ،وهذا التكريم بسبب أعمالكم الصالحة فى الهنيا

 - 44ونادى أهل الجنة أهل النار قائلين  :قه وجهنا ماوعهنا ربنـا مـن الثـواب حقـا  ،فهـل وجـهتم ماوعـه ربكـم مـن
العذاب حقا

فأجابوهم  :نعم  ،فنادى مناد بين أهل الجنة وأهل النار  :أن الحرمان

جزاء الظالمين ألنفسهم بالكفر والضالل

أو الطـرد مـن رحمـة َّللا

 - 45هؤالء الظالمون هم الذين يمنعون الناس عن السـير فـى طريـق َّللا الحـق  ،وهـو اإليمـان والعمـل الصـالح ،
ويضعون العراقيل والشكوك حتى يبهو الطريق معوجاً للناس فال يتبعوه  ،وهؤالء كـافرون بالـهار اآلخـرة ال يخشـون

عقاب َّللا
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 - 46وبـين أهــل الجنــة وأهــل النــار حـاجز يســبق إلــى احــتالل أع ارفــل  -وهـى أماطنــل الرفيعــة العاليــة  -رجــال مــن

خيــار المــؤمنين وأفا ــلهم  ،يشــرفون منهــا علــى جميــع الخالئــق  ،ويعرفــون كــال مــن الســعهاء واألشــقياء بعالمــا

تــهل علــيهم مــن أثــر الطاعــة والعصــيان  ،فينــادون الســعهاء قبــل دخــولهم الجنــة وهــم يرجــون دخولهــا  ،فيبشــرونهم

باألمان واالطم نان ودخول الجنة

 - 47وإذا تحولت أبصار المؤمنين إلى جهة أصحاب النـار بعـه هـذا النـهاء  ،قـالوا مـن هـول مـا أروا مـن نيـران :
الحق والناس
ربنا ال تهخلنا مع هؤالء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم و ب
 - 48ونادى أهل الهرجا العاليـة فـى الجنـة  ،مـن األنبيـاء والصـهيقين َمـن كـانوا يعرفـونهم بأوصـافهم مـن أهـل
النار  ،قائلين لهم الئمين  :ما أفادكم جمعكم الكثير العهد وال استكباركم على أهل الحق بسـبب عصـبيتكم وغنـاطم

 ،وها أنتم أوالء ترون حالهم وحالكم

 - 49هؤالء الضـعفاء الـذين اسـتكبرتم علـيهم  ،وأقسـمتم أنـل ال يمكـن أن ينـزل هللا علـيهم رحمـة  ،كـأنكم تمسـكون
رحمتــل  ،قــه دخل ـوا الجنــة ل وقــال له ــم ربهــم  :ادخلوهــا آمنــين  ،فــال خ ــوف علــيكم مــن أمــر يســتقبلكم  ،وال أنــتم

تحزنون على أمر فاتكم

 - 50وإن أص ــحاب الن ــار ين ــادون أص ــحاب الجن ــة ق ــائلين  :اتركـ ـوا لن ــا بع ــض الم ــاء يف ــيض علين ــا
المأطل والملب

أعطونا شيًا مما أعطاطم هللا تعالى من طيبا
ال نستطيع  ،ألن هللا منع ذلك كلل عن القوم الجاحهين  ،الذين كفروا بل وبنعمل فى الهنيـا
 - 51هـؤالء الجاحــهون الــذين لــم يســعوا فــى طلــب الــهين الحــق  ،بــل كــان ديــنهم عاتببــاو الهــوى والشــهوا

أو

وسائر متع أهل الجنة  ،فيجيبهم أهل الجنـة  :إننـا
 ،فكــان

لهـ ًـوا يتلهــون بــل وعبثًــا يعبثونــل وخــهعتهم الحيــاة الــهنيا بزخرفهــا فظنوهــا  -وحــهها  -الحيــاة  ،ونس ـوا لقاءنــا  ،فيــوم
القيامة ننسـاهم  ،فـال يتمتعـون بالجنـة  ،ويـذوقون النـار  ،بسـبب نسـيانهم يـوم القيامـة  ،وجحـودهم باآليـا البينـا
الوا حا

المثبتا

للحق

هللا

كتابــا َبينــاه وفصـلناه  ،مشــتمال علــى علـم كثيــر  ،فيــل أدلـة التوحيــه وآيــا
 - 52ولقـه آتينــاهم ً -
بيانــا للحـق ً -
فى الكون  ،وفيل شـرعل  ،وفيـل بيـان الطريـق المسـتقيم والههايـة إليـل  ،وفيـل مـا لـو اتبعـل النـاس لكـان رحمـة بهـم ،
وال ينتفع بل إال الذين من شأنهم اإلذعان للحق واإليمان بل

 - 53إنهــم ال يؤمنــون بــل  ،وال ينتظــرون إال المـ ل الــذى بينــل هللا لمــن يكفــر بــل ويــوم يــأتى هــذا

المـ ل -

وهو يوم القيامة  -يقول الذين تركوا أوامـره وبيناتـل وغفلـوا عـن وجـوب اإليمـان بـل  ،معتـرفين بـذنوبهم  :قـه جـاء

الرسل من عنه خالقنا ومربينا  ،داعين إلى الحق الـذى أرسـلوا بـل  ،فكفرنـا بـل ويسـألون هـل لهـم شـفعاء يشـفعون

لهم فال يجهون  ،أو هل ا
صالحا فـال يجـابون قـه خسـروا عمـل أنفسـهم بغـرورهم فـى
يردون إلى الهنيا ليعملوا
ً
الهنيا  ،وغاب عنهم ما كانوا يكذبونل من ادعاء إلـل غير هللا

156

 - 54إن ربكم الذى يهعوكم رسلل إلى الحق وإلى اإليمان باليوم اآلخر والجزاء فيل  ،هو خالق الكـون ومبهعـل ،
خلق السموا

واألرو فـى سـت أحـوال تشـبل سـتة أيـام مـن أيـام الـهنيا  ،ثـم اسـتولى علـى السـلطان الكامـل فيهـا ،

وهو الذى يجعل الليل يستر النهار بظالمل  ،ويعقب الليل النهار بانتظام وتعاقب مسـتمر كأنـل يطلبـل  ،وخلـق هللا

ســبحانل الشــم والقمــر والنجــوم  ،وهــى خا ــعة تعــالى ُم َســي ار بــأمره  ،وأنــل لــل  -وحــهه  -الخلــق واألمــر
المطاو فيها  ،تعالت بركا منش الكون وما فيل ومن فيل

 - 55إذا كان هللا ربكم قه أنشأ الكون  -وحهه  ، -فادعوه بالعبادة وغيرهـا  ،معلنـين الـهعاء متـذللين خا ـعين ،
ال يحب المعتهين

تعتهوا بإشراك غيره  ،أو بظلم أحه  ،فإن هللا تعالى
جاهرين أو غير جاهرين  ،وال ُ
 - 56وال تفســهوا فــى األرو الصــالحة بإشــاعة المعاصــى والظلــم واالعتــهاء  ،وادعــوه  -ســبحانل  -خــائفين مــن
عقابل  ،طامعين فى ثوابل  ،وإن رحمتل قريبة من كل محسن  ،وهى محققة

 - 57وهللا  -ســبحانل وتعــالى وحــهه  -هــو الــذى يطلــق الريــاح مبش ـرة برحمتــل فــى األمطــار التــى تنبــت الــزرو
سحابا
وتسقى الغرس  ،فتحمل هذه الرياح
ً

()1

محمال بالماء  ،نسوقل لبله ال نبـا

فيـل  ،فيكـون كالميـت الـذى فقـه

اعا مـن كـل الثمـ ار  ،وبمثـل ذلـك اإلحيـاء لـارو باإلنبـا
الحياة  ،فينزل الماء  ،فينبت هللا بل أنو ً
فنجعلهم أحياء لعلكم تتذكرون بهذا قهرة هللا وتؤمنون بالبعث

نخـرج المـوتى

حيــا بــإذن ربــل  ،واألرو الخبيثــة ال تخــرج إال نباتًــا قلــيالً
ناميــا ً
 - 58واألرو الطيبــة الجيــهة التربــة يخــرج نباتهــا ً
عهيم الفائهة يكون سبب َن َك ته لصاحبها
ـالحجج القاطعــة  ،وذلــك شــأن الكــافرين مــع أنبيــائهم
 - 59لقـه عانــه المشــركون  ،وكــذبوا بــالحق إذ جــاءهم مؤيـ ًـها ب ُ
مـنهم  : -يـا قـوم اعبـهوا
مذكر بأنـل
نوحا إلى قومل الذين بعث فيهم  ،وقال لهم ً -ا
فى الما ى لقه أرسلنا ً
هللا تعالى  -وحهه  -فلي

لكـم أى إلــل غيـره  ،وأنـل سـيكون البعـث والحسـاب فـى يـوم القيامـة  ،وهـو يـوم عظـيم ،

أخاف عليكم فيل عذابل الشهيه

 - 60قال أهل الصهارة والزعامة منهم  ،مجيبين تلك الهعوة إلى الوحهانية واليوم اآلخر  :إنا لنراك فى ُبعـه ب عبـين
عن الحق
بـى كمـا تزعمـون ولكنـى رسـول مـن خـالق العـالمين ومنشـ هم  ،فـال

نافيا مـا رمـوه بـل  :لـي
 - 61قال نوح لهم ً
عيها عن الحق
يمكن أن يكون ما أدعوكم إليل ب ً
______

( )1تقرر هذه اآلية حقيقة علمية لم تكن معروفة عنه نزول القرآن الكريم وهى أن الرياح تحمل بخار الماء وعنه إرسـالها أى إطالقهـا
تتجمع فى صعيه واحه فتكون السحب وتثيرها وهى السحب الثقيلة التى ينهمر منها الماء
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 - 62وإنــى فــى هــذه الــهعوة الحـق إلــى الوحهانيــة واإليمــان بــاليوم اآلخــر  ،أببعلغكــم مــا أرســلنى هللا بــل مــن األحكــام
اإللـهية التى يصلح بها اإلنسان وإنى أمحضكم النصح وأخلصل لكم  ،وقه علمنى هللا تعالى ما ال تعلمون

 - 63أترموننى بالضاللة والبعه عن الحق

وتعجبون أن يجىء إلـيكم تـذكير مـن هللا خـالقكم  ،علـى لسـان رجـل

جاء إلـيكم لينـذركم بالعقـاب إن كـذبتم  ،وليـهعوكم إلـى الههايـة وإصـالح القلـوب وتجنـب غضـب هللا تعـالى  ،رجـاء

أن تكونوا فى رحمة هللا تعالى فى الهنيا واآلخرة  ،فال يصح أن تعجبوا وتكذبوا مع قيام البينا

المثبتة للرسالة

ـذابا بـاإلغراق فـى المـاء  ،وأنجينـا الـذين
 - 64ولكنهم مع تلك البينا لم يؤمن أطثرهم  ،فكذبوه  ،فأنزلنا علـيهم ع ً
آمنوا بل بالفلك الذى صـنعل بههايـة منـا  ،وغـرق الـذين كـذبوا مـع قيـام الـهالئل البينـة الوا ـحة  ،فعانـهونا  ،وكـانوا
بذلك غير مبصرين الحق وقه عموا عنل

عيـا إلـى التوحيـه  ،أرسـلنا إلـى عـاد ( )1هـودا واح ًـها مـنهم عالقتـل بهـم كعالقـة
نوحا إلى قومـل دا ً
 - 65وكما أرسلنا ً
األخ بأخيــل  ،فقــال لهــم  :يــا قــوم اعبــهوا هللا  -وحــهه  -ولــي لكــم إل ــل غي ـره  ،وإن ذلــك ســبيل االتقــاء مــن الشــر
والعذاب وهو الطريق المستقيم  ،فهال سلكتموه لتتقوا الشر والفساد

 - 66قال ذوو الزعامة والصهارة فى قومل  :إنا لنراك فى خفة عقل  ،حيث دعوتنا هذه الـهعوة  ،وإنـا لنعتقـه أنـك
من الكاذبين
 - 67قال  :يـا قـوم لـي

بـى فـى هـذه الـهعوة أى قـهر مـن خفـة العقـل  ،ولسـت بكـاذب  ،ولكنـى ج ـت بالههايـة ،

وأنا رسول هللا إليكم وهو رب العالمين

إخالصــا
 - 68إنــى فيمــا أقـول لكــم  :عبأبلغكــم أوامــر ربــى ونواهيــل  ،وهــى رســاالتل إلــيكم  ،وإنــى أمحضــكم نصـ ًـحا و
ً
لكم  ،وأنا أمين فيما أخبركم بل  ،ولست من الكاذبين

_______

( )1عــاد هــى أقــوى بطــون الشــعوب الســامية  ،ويشــكلون الطبقــة األولــى مــن طبقــا

العــرب البائــهة  ،وأمــا منــازلهم

فكانت بوادى األحقاف التى ورد ذكرها فى الكتاب العزيز بسورة األحقاف آية 21
وقه اتفق الثقـا

مـن أعـالم المسـلمين علـى أن األحقـاف بـأرو الـيمن وإن اختلفـوا فـى تحهيـه مكانهـا اختال ًفـا

طفيفا  ،فهى عنه ياقو الحمـوى واد بـين عمـان وأرو مهـرة  ،وعنـه ابـن إسـحاق نقـال عـن ابـن عبـاس وعنـه ابـن
ً
خلهون أنها رمل بين عمان وحضرمو ل وعنه قتادة رمل مشرفة على البحر بالشجر مـن أرو الـيمن  ،ويجـهر
بالــذكر أن منــازل عــاد عنــه بعــض الغـربيين القــهامى تقــع فــى أعــالى الحجــاز فــى منطقــة حســمى وعلــى مقربــة مــن

منــازل ثمــود  ،وأيــا كــان هــذا ال ـرأى فــال يســتبعه أن يكــون قــوم عــاد قــه رحل ـوا فــى وقــت مــا مــن األحقــاف إلــى هــذه
المنطقة
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 - 69ثــم قــال لهــم هــود  :هــل أثــار عجــبكم  ،واســتغربتم أن يج ـىء إلــيكم تــذكير بــالحق علــى لســان رجــل مــنكم
لينذركم بسوء العقبى فيما أنتم عليل إنل ال عجب فى األمر ثم أشار إلى مـا أصـاب المكـذبين الـذين سـبقوهم ،

وإلــى نعمــل علــيه م  ،فقــال  :اذكــروا إذ جعلكــم وارثــين لــارو مــن بعــه قــوم نــوح الــذين أهلكهــم هللا تعــالى لتكــذيبهم

نوحا ،وزادكم قوة فى األبهان وقوة فى السلطان  ،تلك نعمة تقتضى اإليمان  ،فاذكروا نعمل لعلكم تفوزون
ً
 - 70ولكنهم مع هذه الهعوة بالحسـنى قـالوا مسـتغربين  :أج تنـا لتـهعونا إلـى عبـادة هللا  -وحـهه  -وتـرك مـا كـان
يعبه آباؤنا من األصنام

وإنا لن نفعل  ،فأتنا بالعذاب الذى تههدنا بل إن كنت من الصادقين

 - 71إنكــم لعنــادكم قــه حــق علــيكم عــذاب هللا ينــزل بكــم  ،وغضــبل يحــل علــيكم  ،أتجــادلون فــى أصــنام ســميتموها
أنتم وآباؤكم آلهة  ،وما هى من الحقائق إال أسماء ال مؤدى لها  ،وما جعـل هللا مـن ُحجـة تـهل علـى ألوهيتهـا ،
فما كان لها من قوة خالقة منش ة تسوح عبـادتكم لهـا  ،وإذ لججـتم هـذه اللجاجـة فـانتظروا عقـاب هللا  ،وأنـا معكـم ،

ننتظر ما ينزل بكم

هودا والـذين آمنـوا معـل برحمـة منـا  ،وأنزلنـا بالكـافرين مـا أبـادهم ولـم ُيبـق لهـم مـن بقيـة وأثـر  ،ومـا
 - 72فأنجينا ً
طانوا داخلين فى زمرة المؤمنين
 - 73وأرسلنا إلى ثمود

()1

أخاهم صالحا الذى يشـاركهم فـى النسـب والـوطن  ،وكانـت دعوتـل كـهعوة الرسـل قبلـل

وبعهه قال لهم  :أخلصوا العبادة  -وحهه  -ما لكم أى إلـل غيـره  ،وقـه جـاءتكم ُحجـة علـى رسـالتى مـن ربكـم
الحجـة  ،وهـى ناقـة هللا  ،فاتركوهـا تأطـل فـى أرو هللا مـن عشـبها  ،وال
 ،هى ناقة ذا َخلق اختصـت بـل  ،فيهـا ُ

تنالوها بسوء فينالكم عذاب شهيه اإليالم

ـور
 - 74وتـذكروا أن هللا جعلكــم وارثـين ألرو عــاد  ،وأنـزلكم فــى األرو منـازل طيبــة تتخـذون مــن السـهول قصـ ًا
فخمــة  ،وتنحتــون الجبــال فتجعلــون منهــا بيوتًــا  ،فــاذكروا نعــم هللا تعــالى إذ مكــنكم مــن األرو ذلــك التمكــين  ،وال

تَعثوا فى األرو فتكونوا مفسهين بعه هذا التمكين
 - 75قال المتكبرون من أهل الصهارة والزعامة  ،مخاطبين الذين آمنـوا مـن المستضـعفين الئمـين لهـم ومسـتعلين
صالحا ُمرسل من ربل فأجابهم أهل الحق  :إنا بما أرسل معتقهون  ،مذعنون لل
عليهم  :أتعتقهون أن
ً
 - 76قال أول ك المستكبرون  :إنا جاحهون منكرون للذى آمنتم بل  :وهو ما يهعو إليل صالح من الوحهانية

________

( )1ثمود قوم يشكلون الطبقة األولى من طبقا

العرب البائهة شـأنهم فـى ذلـك شـأن عـاد  ،وقـه ورد اسـمهم فـى نقـوش الملـك سـرجون

اآلشــورى ســنة  517ق م وقــه جــاء ذكــرهم بــين الشــعوب التــى أخضــعها هــذا الملــك فــى شــمال شــبل جزي ـرة العــرب أمــا مســاطنهم

ـر
فالمشــهور فــى كتــب العــرب أنهــا كانــت بــالحجر المعروفــة بمــهائن صــالح فــى وادى القــرى  ،وقــه زارهــا األصــطخرى وذكــر أن بهــا ب ـ ًا
صـفحة  - 259فقـه ذكـر أن منـازلهم كانـت بـين الشـام
تسمى ب ر ثمود أما المسـعودى فـى " مـروج الـذهب " المجلـه األول
والحجاز إلى ساحل البحر الحبشى وديارهم بفج الناقة  ،وأما بيوتهم فمنحوتة فى الجبال  ،وأمـا رممهـم فكانـت فـى أيامـل باقيـة وآثـارهم

بادية  ،وذلك فى طريق الحاج القادم من الشام بالقرب من وادى القرى
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َ - 77ول ــج العن ــاد بأول ــك المس ــتكبرين  ،فتح ــهوا هللا ورس ــولل  ،وذبحـ ـوا الناق ــة  ،وتج ــاوزوا الح ــه ف ــى اس ــتكبارهم ،
وأعر وا عن أمر ربهم  ،وقالوا  -متحـهين  : -يـا صـالح  ،ائتنـا بالعـذاب الـذى وعـهتنا إن كنـت ممـن أرسـلهم هللا

حًقا

 - 78فأخذتهم الزالزل الشهيهة  ،فأصبحوا فى دارهم ميتين خامهين

 - 79وقبــل أن تنــزل بهــم النازلــة أعــرو عــنهم أخــوهم صــالح  ،وقــال  :يــا قــوم قــه أبلغــتكم أوامــر ربــى ونواهيــل ،
ومحضت لكم النصح  ،ولكنكم بلجاجتكم وإصراركم صرتم ال تحبون من ينصحكم

طــا  -نبــى هللا  -إلــى قومــل  ،يــهعوهم إلــى التوحيــه  ،وينــبههم إلــى وجــوب التخلــى عــن أقــبح
 - 80ولقــه أرســلنا لو ً

جريمــة يفعلونهــا أتــأتون األمــر الــذى يتجــاوز الحــه فــى القــبح والخــروج علــى الفط ـرة وقــه ابتــهعتم تلــك الفاحشــة

بشذوذكم  ،فلم يسبقكم بها أحه من الناس

 - 81وهى أنكم تأتون الرجال مشتهين ذلك  ،وتتركون النساء  ،أنتم شأنكم اإلسراف  ،ولهذا خـرجتم علـى الفطـرة
وفعلتم ما لم يفعلل الحيوان

طـا وآلـل وأتباعـل
 - 82وما كـان جـواب قومـل علـى هـذا االسـتنكار  -ألقـبح األفعـال  -إال أن قـالوا  :أخرجـوا لو ً
وينأون عن هذا الفعل الذى يستقبحل العقل والفطرة ويستحسنونل هم
من قريتكم  ،ألنهم يتطهرون َ
طا وأهلل  ،إال امرأتل فإنها كانت من هؤالء الضالين
 - 83ولقه حقت عليهم كلمة العذاب  ،فأنجينا لو ً
 - 84وأمطرنــا علــيهم حجــارة مخربــة  ،ومــاد

األرو بــالزالزل مــن تحــتهم فــانظر  -يــا أيهــا النبــى  -إلــى عاقبــة

المجرمين وكيف كانت

شعيبا قال  :يا قوم  ،اعبهوا هللا
 – 85ولقه أرسلنا إلى مهين أخاهم
ً
الحجــج المبينــة للحــق مــن ربكــم مثبتــة رســالتى إلــيكم  ،وجــاءتكم رســالة ربكــم باإلصــالح بيــنكم  ،والمعاملــة
جــاءتكم ُ
–

العادلــة  ،فــأوفوا الكيــل والمي ـزان فــى مبــادالتكم  ،وال تنقص ـوا حقــوق

وحهه

–

فلي

لكم ولى

–

أى إلـل

–

غيـره قـه

النــاس  ،وال تفســهوا فــى األرو الصــالحة

بإفساد الزرو ونحوه  ،وبقطع األرحام والمودة  ،فإن ذلك خير لكم إن كنتم تؤمنون با تعالى وبالحق المبين

 - 86وال تقعـهوا بكــل طريــق مــن طـرق الحــق والههايــة والعمــل الصــالح  :تهـهدون ســالكل  ،وبــذلك تمنعــون طــالبى
ـهدا
الخير من الوصول  ،وهم أهل اإليمان الذين يؤمنون با  ،وتريـهون أنـتم الطريـق المعـوج  ،واذكـروا إذ كنـتم ع ً

كثير باالستقامة فى طلب النسل والمال  ،واعتبروا بعاقبة المفسهين قبلكم
عهدا ًا
قليالً فصيركم هللا ً
 - 87وإذا كانــت طائفــة مــنكم آمن ـوا بــالحق الــذى أرســلت بــل  ،وطائفــة لــم يؤمن ـوا  ،فــانتظروا حتــى يحكــم هللا بــين
الفريقين وهو خير الحاطمين
 - 88هذا شأن شعيب فى دعوتل قومل  ،أما القوم فقه تماألوا على الباطـل  ،وتـولى أطـابرهم الـذين اسـتكبروا عـن

ـعيبا بم ـا يضــمرون  ،فقــالوا لــل  :إنــا
الــهعوة  ،واســتنكفوا أن يتبع ـوا الحــق  ،وواجه ـوا شـ ً
آمن معك من قريتنا  ،ونطردكم  ،وال ننجيكم من هذا العذاب إال أن تصيروا فى ديننا الذى هجرتموه فـرد علـيهم
ال محالــة ســنخرجك ومــن

شعيب  -عليل السالم  -قائال  :أنصير فى ملتكم ونحن كارهون لها لفسادها

أبها
ال يكون ذلك ً
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–

وبــالُ ف ـى قطــع طمعهــم مــن العــود إلــى ملــتهم كمــا يطلبــون  ،فقــال  :نكــون كــاذبين علــى هللا إن ص ـرنا فــى

ملتكم بعه أن ههانا هللا إلـى الصـراط المسـتقيم  ،وال ينبغـى لنـا أن نصـير فـى ملـتكم بمحـض اختيارنـا ورغبتنـا إال

أن يشاء هللا عودتنا إلى ملتكم  ،وهيها

ذلك ألنل ربنا العليم بنـا  ،فـال يشـاء رجوعنـا إلـى بـاطلكم  ،فهـو
ما يحفـ علينـا إيماننـا إليـل

علما  ،يههينا بلطفل وحكمتل إلى
شأنل – وسع كل شىء ً
أمرنــا مــع قيامنــا بمــا أوجبــل علينــا ربنــا افصــل بيننــا وبــين قومنــا بــالحق الــذى مضــت بــل ســنتك فــى الفصــل بــين
–

وحـهه

–

جـل

–

سـلمنا

المحقين المصلحين والمبطلين المفسهين  ،وأنت  -إلحاطة علمك وقهرتك  -أعهل الحاطمين وأقهرهم
 - 90هنا ي

القوم من مطاوعة شعيب ومن معل لهم  ،وعلموا أنهم ثابتون علـى ديـنهم  ،كـذلك خـافوا أن يكثـر

المهتهون مع شعيب بظهور قوتل وثباتل على دعوتل  ،فاتجل كبراؤهم الكافرون إلى متبوعيهم  ،يههدونهم قـائلين :

ـعيبا فــى قبــول دعوتــل  ،إنكــم لخاســرون شــرفكم وثــروتكم فــى اتبــاعكم ديًنــا بــاطالً لــم يكــن عليــل
وهللا إن طــاوعتم شـ ً
سلفكم
 - 91هنــا حقــت علــيهم كلمــة العــذاب  ،فأصــابهم هللا بزلزلــة ا ــطربت لهــا قلــوبهم  ،فصــاروا فــى دارهــم منكبــين
على وجوههم ال حياة فيهم

ـعيبا  ،وهـهدوه وأنـذروه بــاإلخراج مـن قـريتهم  ،وعملـوا علـى رد دعوتـل  ،قــه
 - 92هـذا شـأن هللا مــع الـذين كـذبوا شـ ً
ـر  ،وأطـهوا هـذا الـزعم
شعيبا  ،وزعموا أن مـن يتبعـل يكـون خاس ًا
هلكوا وهلكت قريتهم كأن لم يعش فيها الذين كذبوا
ً
وكانوا هم الخاسرين لسعادتهم فى الهنيا واآلخرة

 - 93فلما رأى شعيب ما نزل بهم مـن الهـالك المـهمر  ،أعـرو عـنهم  ،وقـال مبرًئـا نفسـل مـن التقصـير معهـم :
لقـه أبلغـتكم رسـاال ربكـم المفضـية إلـى اإلحسـان إلـيكم لـو عملـتم بهـا  ،وبالغـت فـى إسـهاء النصـح لكـم  ،والعظــة

بما بل تنجون من عقوبة هللا  ،فكيف أحزن الحزن الشهيه على قـوم كـافرين ال يكـون ذلـك بعـهما أعـذر إلـيهم ،
وبذلت جههى فى سبيل ههايتهم ونجاتهم  ،فاختاروا

ما فيل هالطهم

نبيا من األنبياء فى قرية مـن القـرى  ،يـهعو أهلهـا إلـى ديـن هللا القـويم  ،وأعر ـوا عـن قبـول تلـك
 - 94وما بعثنا ً
ال ــهعوة  ،إال أص ــبناهم ب ــالفقر والم ــرو  ،ك ــى يت ــذللوا ويبتهلـ ـوا إل ــى هللا مخلص ــين ل ــل ف ــى كش ــف م ــا ن ــزل به ــم ،
ويستجيبوا لرسولل
اجا ،
 - 95ث ــم لم ــا ل ــم يفعلـ ـوا ذل ــك  ،واس ــتمروا ف ــى كف ــرهم وعن ــادهم  ،امتحن ــاهم بالعافي ــة مك ــان ال ــبالء اس ــتهر ً
وقــالوا لجهلهــم  :إن مــا
فأعطينــاهم رخــاء وســعة وصــحة وعافيــة  ،حتــى كثــروا ونمــوا فــى أم ـوالهم وأنفســهم ،
السـراء بـين النـاس  ،مـن
أصاب آباءنا مـن المحـن والباليـا والرفاهيـة والنعـيم  ،فـذلك شـأن الـههر ُ ،ي َـهاول الضـراء و َ
غير أن ينتبهـوا إلـى أن هـذا جـزاء كفـرهم فيرتـهعوا وبهـذا جهلـوا سـنتل  -جـل شـأنل  -فـى أسـباب الصـالح والفسـاد
فى البشر  ،وما يترتب عليهما من السعادة والشقاء فكانت عاقبة ذلك أن أصابهم هللا بالعذاب المهمر فجـأة  ،وهـم

فاقهون للشعور بما سيحل بهم
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 - 96ولــو أن أهــل تلــك القــرى آمن ـوا بمــا جــاء بــل الرســل  ،وعمل ـوا بوصــاياهم وابتعــهوا عمــا حرمــل هللا ألعطينــاهم
بركــا

مــن الســماء واألرو  ،كــالمطر والنبــا

جحهوا وكذبوا الرسل  ،فأصبناهم بالعقوبا

والثمــار واألنعــام واألرزاق واألمــن والســالمة مــن اآلفــا

وهم نائمون  ،بسبب

 ،ولكــن

ما كـانوا يقترفـون مـن الشـرك والمعاصـى ،

َثر الزم لكسبهم القبيح  ،وعبرة ألمثالهم إن كانوا يعقلون
فأخذهم بالعقوبة أ ٌ
 - 97أَأ ع
َمن أهل القرى الذين بلغتهم دعوة أنبيائهم ولم يؤمنوا أن يأتيهم عذابنا وقت بياتهم وهم غارقون فـى نـومهم
 - 98أغفل هؤالء وأمنوا أن يأتيهم العذاب فى

حى النهار وانبساط الشم

وهـم منهمكـون فيمـا

ال نفـع فيـل

لهم
ـار  ،يسـوقل بتـهبيره الـذى يخفـى علـى النـاس أمـره
 - 99أجهلوا سنة هللا فـى المكـذبين  ،فـأمنوا عذابـل لـيالً أو نه ًا
إنل ال يجهل تهبير هللا وسنتل فى عقوبة المكذبين إال الذين خسروا أنفسهم بعهم اليقظة إلى ما فيل سعادتهم

 - 100أغاب عن الذين يخلفون من قبَلهم من األمـم سـنة هللا فـيمن قـبلهم  ،وأن شـأننا فـيهم كشـأننا فـيمن سـبقوهم
وهـو أنهـم خا ـعون لمشـي تنا  ،لـو نشـاء أن ُن َعـذبهم بســبب ذنـوبهم ألصـبناهم كمـا أصـبنا أمثـالهم  ،ونحـن نخــتم

علــى قلــوبهم لفــرط فســادها حتــى وصــلت إلــى حالــة ال تقبــل معهــا شــيًا مــن الهــهى  ،فهــم بهــذا الطبــع والخــتم ال
يسمعون الحكم والنصائح سماو تفقل واتعاظ
 - 101تلك القرى التى بعه عههها  ،وطال األمه على تاريخها  ،نُقص عليك اآلن بعـض أخبارهـا ممـا فيـل عبـرة
ولقه جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينا

الهالة على صهق دعوتهم  ،فلم يكـن مـن شـأنهم أن يؤمنـوا بعـه مجـىء

جابـا علـى قلـوب الكـافرين
البينا  ،لتمرسهم بالتكـذيب للصـادقين  ،فكـذبوا رسـلهم ولـم يهتـهوا  ،وهكـذا يجعـل هللا ح ً
وينأون عنل
وعقولهم  ،فيخفى عليهم طريق الحق َ

 - 102وما وجهنا ألطثر أول ك األقـوام وفـاء بميثـاق ممـا أوصـيناهم بـل مـن اإليمـان  ،علـى لسـان الرسـل  ،وعلـى

ما يوحى بل العقل والنظر السليم وإن الشأن المطرد فيهم تَ ا
مكن أطثرهم من الفسوق والخروج عن كل عهه
 - 103ثـم بعثنـا مـن بعـه أول ـك الرسـل موسـى  -عليـل السـالم  -ومعـل دالئلنـا التـى تـهل علـى صـهقل فيمـا ُيبلغـل
عنــا إلــى فرعــون وقومــل  ،فــبلغهم موســى دعــوة ربــل  ،وأ ارهــم آيــة هللا  ،فظلم ـوا أنفســهم وقــومهم بــالكفر بهــا  ،عكب ـ ار
وجحودا فاستحقوا من هللا عقوبة صارمة كانت بهـا نهايـة أمـرهم ،
ً
فى األرو

فـانظر  -أيهـا النبـى  -نهايـة المفسـهين

 - 104وقال موسى  :يا فرعون إنى ُمرَسل مـن هللا رب العـالمين ومالـك أمـرهم  ،ألبلغكـم دعوتـل  ،وأدعـوكم إلـى
شريعتل
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الحجـة فـى بيـان
 - 105وإنى حريص على قـول الصـهق عـن هللا تعـالى  ،وقـه ج ـتكم ب يـة عظيمـة الشـأن ظـاهرة ُ
الحق الذى ج ت بـل  ،فـأطلق معـى بنـى إسـرائيل  ،وأخـرجهم مـن رق قهـرك  ،ليـذهبوا معـى إلـى ت
دار غيـر دارك ،

يعبهون فيها ربهم وربك

 - 106قــال فرعــون لموســى  :إن كنــت ج ــت مؤيـ ًـها ب يــة مــن عنــه مــن أرســلك فأظهرهــا لــهى إن كنــت مــن أهــل
الصهق الملتزمين لقول الحق

 - 107فلـم يلبــث موسـى أن ألقــى عصـاه التــى كانـت بيمينــل أمـام فرعــون وقومـل  ،فــإذا هـذه العصــا ثعبـان ظــاهر

عببين يسعى من مكان إلى آخر  ،فى قوة تهل على تمام حياتل
 - 108وأخرج يهه من جيبل  ،فإذا هى ناصعة البياو تتاأل للناظرين

 - 109فلمــا أظهــر موســى آيــة هللا تعــالى  ،ثــار نفــوس بطانــة فرعــون وعظمــاء قومــل  ،فقــالوا تزالًفــا ومشــايعة
لفرعون  :إن هذا لماهر فى علم السحر  ،ولي ذلك ب ية من هللا
 - 110وقه وجـل إرادتـل لسـلب ملككـم  ،وإخـراجكم مـن أر ـكم بسـحره  ،ومـا ينشـأ عنـل مـن اسـتمالة أفـراد الشـعب
ليتبعوه  ،وانظروا ماذا تأمرون بما يكون سبيال للتخلص منل

أجــل البــت فــى أم ـره وأمــر أخيــل الــذى يعاونــل فــى دعوتــل  ،وأرســل فــى مــهائن ملكــك رجــاال مــن
 - 111وقــالوا  :ب
جنهك يجمعون الناس أولى العلم بالسحر
 - 112فيأتوك بكل عليم بفنون السحر  ،وهم يكشفون لك حقيقة ما جاء بل موسى فال يفتتن بل أحـه

عظيمـا يكـاف مـا ُيطلـب منـا
 - 113وجاء إلى فرعون السـحرة الـذين جمعهـم لـل جنـهه  ،وقـالوا لـل  :إن لنـا لجـزاء
ً
إن كانت الغلبة لنا على موسى
 - 114وجــاء فرعــون
عظيمــا  ،وإنك ـم مــع ذلــك لمــن أهــل الحظــوة
مجيبــا لهــم إلــى مــا طلب ـوا  :نعــم إن لكــم لج ـزاء
ً
ً
عنهنا

 - 115ث ــم توج ــل الس ــحرة إلـ ـى موس ــى بع ــه أن وع ــههم فرع ــون بم ــا وع ــههم  ،وأظه ــروا الثق ــة بأنفس ــهم واعت ــهادهم
بسـحرهم فــى ميــهان المبــاراة  ،وقـالوا لــل  :إمــا أن تلقــى مـا عنــهك أوال  ،وإمــا أن نكــون نحـن الملقــين بمــا عنــهنا مــن

دونك

ـر عـهم مباالتـل بهـم  :ألقـوا مـا أنـتم ملقـون أوال فلمـا
 - 116فأجابهم موسـى إجابـة الواثـق بالغلبـة والظفـر  ،مظه ًا
ألقى كل واحه منهم ما كان معل مـن حبـال وعصـى  ،خيلـوا إلـى أبصـار النـاس َوموهـوا علـيهم أن مـا فعلـوه حقيقـة
ـاس بسـحر مظهـره
ـب والرعـب  ،وقـه جـاء السـحرة الن َ
وما هو إال خيـال  ،فهـال األمـر النـاس وأوقـع فـى قلـوبهم الرَه َ
طبير وتأثيره فى أعينهم عظيم

 - 117وأصهر هللا أمره إلى موسى أن ألق بعصاك  ،فقه جاء وقتها  ،فألقاها كمـا أمـر  ،فـإذا

ويموهون
بسرعة ما يكذبون ب

عصـاه تبتلـع
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 - 118فثبت الحق وظهر فى جانب موسى  -عليل السالم  -وبطل تخيل السحرة

َ - 119ف ُهــزم فرعــون وملــؤه فــى ذلــك المجمــع العظــيم  ،وعــادوا مــن ذلــك المجمــع أذلــة بمــا رزئ ـوا مــن الخــذالن
والخيبة
 - 120هذا ما كان من شأن فرعون ومل ل  ،وأما السحرة فقه بهرهم الحق  ،فانهفعوا ساجهين
 - 121قائلين  :آمنا بخالق العالمين  ،ومالك أمرهم المتصرف فيهم

مذعنين للحق

 - 122إنل اإللـل الذى يعتقهه ويؤمن بل موسى وهارون

 - 123فهال هذا األمر فرعون  ،وأثار حميتل فقال  :هل آمنتم وصهقتم برب موسى وهارون قبـل أن آذن لكـم
إن هذا الصنيع الذى صنعتموه أنتم وموسى وهارون كـان باالتفـاق  ،ولـي

ـر مكرتمـوه فـى المهينـة ( مصـر
إال مك ًا

) ألجـل أن تخرجـوا منهـا أهلهــا بمكــركم  ،فسـوف تــرون مــا يحـل بكــم مـن العــذاب جـزاء اتبـاعكم موســى وهــارون ،

وعقابا على هذا المكر والخهاو
ً
ألن بعكلن بكم  ،وأقطعن أيهيكم وأرجلكم من خـالف  ،فـأقطع اليـه مـن جانـب والرجـل مـن جانـب آخـر
 - 124وأقسم ُ
 ،ثم ألصبلعبن كل واحه منكم وهو على هذه الحالة المشوهة  ،لتكونوا عبرة لمن تحهثل نفسـل بالكيـه لنـا أو بـالخروج
على سلطاننا

 - 125فلم يأبهوا لقولل وتههيهاتل  ،لتمكن اإليمان من شغاف قلوبهم  ،فقالوا لل  :إنا إلـى ربنـا راجعـون  ،فنتقلـب
فى رحمتل ونعيم جزائل

 - 126ومــا تُنكــر منــا وتُ َع عاقبنــا عليــل إال أن صــهقنا موســى  ،وأذعنــا آليــا
عظيمــا نقــوى معــل علــى احتمــال
ـبر
جاءتنــا ثــم توجه ـوا إلــى هللا ــارعين إليــل قــائلين  :يــا ربنــا أفــض علينــا صـ ًا
ً
ربنــا الوا ــحة الهالــة علــى الحــق لمــا

الشهائه  ،وتوفنا على اإلسالم غير مفتونين من وعيه فرعون

 - 127وبعه أن شاهه فرعون وقومـل مـا شـاههوا  -مـن ظهـور أمـر موسـى وقـوة غلبتـل وإيمـان السـحرة بـل  -قـال

الكب ـراء مــن قومــل  :أنتــرك موســى وقومــل أح ـ ار ار آمنــين  ،ليكــون م ـ لهم أن يفســهوا قومــك عليــك فــى أرو مصــر
بإدخالهم فى دينهم  ،ويتركك مع آلهتك فى غير مباالة  ،فيظهر للمصريين عجـزك وعجـزهم قـال فرعـون مجيبـا
لهم  :سنقتل أبناء قومل تقتيال ما تناسلوا  ،ونسـتبقى نسـاءهم أحيـاء  ،حتـى ال يكـون لهـم قـوة كمـا فعلنـا مـن قبـل ،

وإنا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان قاهرون لهم

 - 128وهنا رأى موسى أثر الجزو فـى نفـوس قومـل  ،فشـه مـن عـزمهم  ،وقـال لهـم  :اطلبـوا معونـة َّللا وتأييـهه ،
واثبت ـوا وال تجزعـ ـوا  ،إن األرو ف ــى قبض ــة ق ـهرة َّللا وملك ــل  ،يجعله ــا مي ارث ــا لمــن يش ــاء م ــن عب ــاده ال لفرع ــون ،

والعاقبة الحسنة للذين يتقون َّللا باالعتصام بل واالستمساك بأحكامل

 - 129فقــال القــوم فــى حــزن و ــعف  :نحــن نالنــا األذى قــهيماً مــن فرعــون قبــل مجي ــك إلينــا  ،وحــهيثا مــن بعــه
مجي ك فقتح موسى لهم باب األمل وقال لهم  :إن المرجو مـن فضـل  -ربكـم  -أن يهلـك عـهوكم الـذى سـخركم
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وآذاطــم بظلمــل  ،ويجعلكــم خلفــاء األرو التــى وعــهكم إياهــا  ،فــيعلم ســبحانل مــا أنــتم عــاملون بعــه هــذا التمكــين :

أتشكرون النعمة أم تكفرون

وتصلحون فى األرو أم تفسهون

ليجزيكم فى الهنيا واآلخرة بما تعملون

 - 130ولقــه عاقبنــا فرعــون وقومــل بالجــهب والقحــل و ــيق المعيشــة  ،وبـنقص ثمـ ار الــزروو واألشــجار  ،رجــاء
عفهم وعجز ملكهم الجبار أمام قوة َّللا  ،فيتعظوا ويرجعوا عن ظلمهـم لبنـى إسـرئيل  ،ويسـتجيبوا

أن ينتبهوا إلى

إلـى قبـول الحـق

لهعوة موسى  -عليل السالم  -فإن شأن الشهائه أن تمنـع الغـرور وتهـذب الطبـاو وتوجـل األنفـ
 ،وإر اء رب العالمين  ،والتضرو إليل دون غيره
 - 131ولكــن دأب فرعــون وأعوانــل عــهم الثبــا

علــى الحــق  ،فســرعان مــا يعــودون إلــى الغــهر والمعصـ ـية  ،فهــم

متقلبون فإذا جاءهم الخصب والرخاء  -وكثي ار ما يكون ذلك  -قالوا  :نحن

المستحقون لل لما لنا من االمتياز على الناس  ،وإن أصابهم ما يسوؤهم كجهب أو جائحة أو مصـيبة فـى األبـهان

واألرزاق  ،يرون أنهم أصيبوا بشؤم موسى ومـن معـل  ،ويغفلـون عـن أن ظلمهـم وفجـورهم هـو الـذى أدى بهـم إلـى

مــا نــالهم  ،أال فليعلم ـوا أن علــم شــؤمهم عنــه َّللا  ،فه ـو الــذى أصــابهم بســبب أعمــالهم القبيحــة  ،فهــى التــى ســاقت
موسى ومن معل  ،ولكن أطثرهم ال يهرى هذه الحقيقة التى ال شك فيها

إليهم ما يسوؤهم  ،ولي

 - 132ولهــذه الفك ـرة الســي ة عنــههم أصــروا علــى الجحــود  ،وقــالوا عنــه رؤيــتهم آليــا
بكل نوو من أنواو اآليا

موســى  :إنــك مهمــا ج تنــا

التى تستهل بهـا علـى حقيقـة دعوتـك  -ألجـل أن تصـرفنا بهـا عمـا نحـن عليـل مـن ديننـا

ومن استعباد قومك  -فما نحن لك بمصهقين وال مذعنين
 - 133فأنزل َّللا عليهم مزيها من المصائب والنكبا
بقــى مــن نبــا

 :بالطوفان الذى يغشـى أمـاطنهم  ،وبـالجراد الـذى يأطـل مـا

أو شــجر  ،وبالقمــل وهــو حش ـرة تفســه الثمــار وتقضــى علــى الحي ـوان والنبــا

 ،وبالضــفادو التــى

تنتشــر فتــنغص علــيهم حيــاتهم وتــذهب بصــفائها  ،وبالــهم الــذى يســبب األم ـراو الكثي ـرة كــالنزيف مــن أى جســم ،

والهم الـذى ينحـب

فيسـبب

ـغطا أو ينفجـر فيسـبب شـلال  ،ويشـمل البـول الـهموى بسـبب البلهارسـيا ونحوهـا  ،أو

الذى تحول إليل ماؤهم الذى يستخهمونل فى حاجا
يتأثروا بها  ،وجمه

قرائحهم وفسه

معاشهم  ،أصـابهم َّللا بهـذه اآليـا

المميـ از الوا ـحا

فلـم

ميرهم  ،فعتوا عـن اإليمـان والرجـوو إلـى الحـق مـن حيـث هـو حـق  ،وكـانوا

قوما موغلين فى اإلجرام كما هو شأنهم
 - 134ولفرط تقلبهم حسب الهواعى  ،كانوا كلما وقع عليهم نوو من العـذاب قـالوا لشـهة تـأثيره فـيهم وتـألمهم بـل :
يا موسى  ،سل ربك لنا بالذى عهه بل إليك أن تهعوه بـل فيعطيـك اآليـا

ويسـتجيب لـك الـهعاء  ،أن تكشـف عنـا

هذا العذاب  ،ونحن نقسم لك ل ن أزلتل عنا لنخضعن لك  ،ولنطلقن معك بنى إسرائيل كما أرد

 - 135فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعه أخرى إلى وقت هم منتهون إليل فـى كـل مـرة  ،إذا هـم ينقضـون عهـههم
ويحنثون فى قسمهم  ،ويعودون إلى ما كانوا عليل  ،ولم تُجه فيهم هذه المحن الزاجرة
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 - 136فأنزلنــا علــيهم نقمتنــا  ،فأغرقنــاهم فــى البحــر بســبب اســتمرارهم علــى التكــذيب ب ياتنــا  ،وتمــام غفلــتهم عمــا
تقتضيل هذه اآليا

من اإليمان واإلذعان

 - 137وأعطينــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون فــى مصــر  -وهــم بنــو إس ـرائيل  -جميــع األرو التــى حباهــا َّللا

بالخصــب والخيــر الكثيــر  ،فــى مشــارقها ومغاربهــا  ،ونفــذ كلمــة َّللا الحســنى تامــة  ،ووعــه بالنصــر شــامالً لبنــى
إسرائيل بسبب صبرهم على الشهائه  ،ودمرنا مـا كـان يصـنع فرعـون وقومـل مـن الصـروح والقصـور المشـيهة  ،ومـا
طانوا يعرشونل من السقائف للنبا

إسرائيل

والشـجر المتسـلق كعـرائش العنـب  ،هـذا شـأن َّللا  ،وصـهق وعـهه الجميـل لبنـى

 - 138وتجــا وز بنــو أس ـرائيل البحــر بعنايتنــا وتأييــهنا وتيســير األمــر لهــم فلمــا تجــاوزوه مــروا علــى قــوم مالزمــين
لعبادة أصنام لهم  ،فلما شاههوا هذه الحالة غلب عليهم ما ألفوا قهيما من عبادة المصريين لاصـنام  ،فطلبـوا مـن

موســى أن يجعــل لهــم صــنما يعبهونــل  ،كمــا أن له ـؤالء القــوم أصــناما يعبــهونها فســارو موســى  -عليــل الســالم -

موبخا لهم رادعا وقال  :إنكم قوم سفهاء ال عقول لكم  ،ال تعرفون العبادة الحقة  ،وال من هـو اإللـل الـذى يسـتحق

أن يعبه

 - 139إن هؤالء الذين ترونهم يعبهون األصنام  ،هالك ما هم فيل من الهين الباطل  ،وزائل عملهم ال بقاء لل
 - 140أأطلب لكـم معبـوداً غيـر َّللا رب العـالمين  ،وهـو قـه مـنحكم الفضـل فأعطـاطم نعمـا لـم يعطهـا غيـركم مـن

أهل زمانكم !

 - 141واذكـ ــروا إذ أنجـ ــاطم َّللا تعـ ــالى بعنايتـ ــل مـ ــن آل فرعـ ــون الـ ــذين كـ ــانوا يـ ــذيقونكم أشـ ــه

العـ ــذاب ،

ويســخرونكم لخــهمتهم فــى مشــاق األعمــال  ،وال ي ـرون لكــم حرمــة كالبهــائم  ،فيقتلــون مــا يولــه لكــم مــن الــذكور ،

ويســتبقون اإلنــاث لكــم لتــزدادوا

عظيم من ربكم لي

ــعفا بكث ـرتهن  ،وفيمــا نــزل بكــم مــن تعــذيب فرعــون لكــم وإنجــائكم منــل  ،اختبــار

وراءه بالء واختبار

 - 142وواعهنا موسى بالمناجاة وإعطاء التوراة عنه تمـام ثالثـين ليلـة يتعبـه فيهـا  ،وأتممنـا مـهة الوعـه بعشـر ليـال

يستكمل فيها عبادتل  ،فصار المهة أربعين ليلة  ،وقـال موسـى ألخيـل هـارون حـين توجـل للمناجـاة  :كـن خليفتـى
فى قومى  ،وأصلح ما يحتاج إلى اإلصالح من أمورهم  ،واحذر أن تتبع طريق المفسهين

 - 143ولمــا جــاء لمناجاتنــا  ،وكلمــل ربــل تكليمــا لــي

كتكليمنــا  ،قــال رب أرنــى ذاتــك  ،وتجــل لــى أنظــر إليــك

فأزداد شرفا  ،قال  :لن تطيق رؤيتى ثم أراد سبحانل أن يقنعل بأنل ال يطيقها فقـال :لكـن انظـر إلـى الجبـل الـذى

هــو أقــوى منــك ،فــإن ثبــت مكانــل عنــه التجلــى فســوف ت ارنــى إذا تجليــت لــك فلمــا ظهــر ربــل للجبــل علــى الوجــل
الالئق بل تعالى  ،جعلل مفتتا مستويا باألرو  ،وسقل موسى مغشياً عليل لهول مـا رأى  ،فلمـا أفـاق مـن صـعقتل
قـال  :أنزهــك يــارب تنزيهــا عظيمــا عــن أن تُــرى فــى الــهنيا  ،إنــى تبــت إليــك مــن اإلقــهام علــى السـؤال بغيــر إذن ،
وأنا أول المؤمنين فى زمانى بجاللك وعظمتك
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 - 144لمــا منــع َّللا موســى مــن رؤيتــل  ،عــهد عليــل نعمــل ليتســلى بهــا عــن المنــع فقــال  :ياموســى إنــى فضــلتك
مــا فضــلتك بــل ،

واخترتــك علــى أهــل زمانــك  ،بتبليــُ أســفار التــوراة وبتكليمــى إيــاك مــن غيــر واســطة  ،فخــذ

واشكرنى كما يفعل الشاطرون المقهرون للنعم

 - 145وبينــا لموســى فــى أل ـواح التــوراة كــل ش ـىء مــن الم ـواع واألحكــام المفضــلة التــى يحتــاج النــاس إليهــا فــى
مــا فيهــا  ،كــالعفو

المعــاش والمعــاد  ،وقلنــا لــل  :خــذ األلـواح بجــه وحــزم  ،وأمــر قومــك أن يأخــذوا بأفضــل

بــهل القصــاص  ،واإلبـراء بــهل االنتظــار  ،واليســر بــهل العســر ســأريكم يــاقوم موســى فــى أســفاركم دار الخــارجين

على أوامر َّللا  ،وما صار إليل من الخراب لتعتبروا  ،فال تخالفوا حتى ال يصيبكم ما أصابهم
 - 146ســأمنع مــن التفكيــر فــى دالئــل قــهرتى القائمــة فــى األنف ـ

واألفــاق  ،أول ــك الــذين يتطــاولون فــى األرو

ويتكبرون عن قبول الصواب غير محقين  ،وإن يروا كل آية تهل على صـهق رسـلنا

ال يصـهقوها  ،وإن

يشــاههوا طريــق الهــهى ال يســلكوه  ،وإن يشــاههوا طريــق الضــالل يســلكوه يحــهث ذلــك مــنهم بســبب أنهــم كــذبوا

ب ياتنا المنزلة  ،وغفلوا عن االهتهاء بها

 - 147والــذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة علــى رســلنا للههايــة  ،وكــذبوا بلقائن ـا يــوم القيامــة  ،فــأنكروا البعــث والج ـزاء ،

بطلت أعمالهم التى كانوا يرجون نفعها فال يلقون إال جزاء ما استمروا على عملل من الكفر والمعاصى

 - 148وبعــه أن ذهــب موســى إلــى الجبــل لمناجــاة ربــل  ،اتخــذ قومــل مــن حلــيهم المخصصــة للزينــة جســما علــى
صورة العجل الذى ال يعقل وال يميـز  ،لـل صـو يشـبل صـو البقـر  ،ممـا أودو فيـل مـن الصـناعة ومـرور الـريح
بهاخلل

وقه صنعل لهم السامرى وأمرهم بعبادتل يا لسـفاهة عقـولهم ألـم يـروا حـين أتخـذوه إلهـا وعبـهوه أنـل ال

يكلمهم وال يقهر على ههايتهم إلى طريق الصواب

! إنهم ظلموا أنفسهم بهذا العمل الشنيع

 - 149ولمــا شــعروا ب ـزلتهم وخط ـ هم  ،تحيــروا ونــهموا أشــه النــهم علــى اتخــاذ العجــل إلهــا وتبين ـوا

ــاللهم تبين ـاً

ظــاه اًر  ،وقــالوا  :وَّللا ل ـ ن لــم يتــب علينــا ربنــا ويتجــاوز عنــا لنكــونن مــن الــذين خســروا خس ـراناً مبينــا  ،بو ــعهم

العبادة فى غير مو عها

 - 150ولمـا رجــع موســى مـن مناجــاة ربــل إلــى قومـل  ،غضــبان علــيهم لعبـادتهم العجــل  ،حزينــا ألن َّللا فتــنهم -
أس َـبقتم بعبـادة العجـل مـا أمـركم
وكان َّللا قه اخبره بذلك قبل رجوعل  -فقال لهـم  :مـا أقـبح مـا فعلـتم بعـه غيبتـى َ ،
بل ربكم من انتظارى وحف عههى حتى آتيكم بالتوراة ! وو ع األلواح  ،واتجل إلى أخيـل لشـهة حزنـل حـين رأى
مـا رأى مـن قومـل  ،وأخــذ يشـه أخـاه مـن أرســل ويجـره نحـوه مـن شــهة الغضـب  ،ظنـا منـل أنــل قصـر فـى كفهـم عمــا

فعلوا  ،فقال هارون لموسى ياابن أمى إن القوم حين فعلوا ما فعلوا قـه استضـعفونى وقهرونـى ،وقـاربوا قتلـى لمـا
نهيتهم عن عبادة العجل  ،فال تَ ُسر األعهاء بإيذائك لى  ،وال تعتقـهنى واحـها مـن الظـالمين مـع براءتـى مـنهم ومـن
ظلمهم
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 - 151قــال موســى  :رب اغفــر لــى ماصــنعت بــأخى قبــل جلي ـة األمــر  ،واغفــر ألخــى إن كــان َفـ بـرط فــى حســن
الخالفة  ،وأدخلنا فى سعة رحمتك ألنك أطثر الراحمين رحمة
 - 152إن الــذين اســتمروا علــى اتخــاذ العجــل إلهــا  ،كالســامرى وأشــياعل  ،ســينالهم غضــب عظــيم مــن ربهــم فــى
الــهار اآلخ ـرة  ،ومهانــة شــهيهة فــى الحيــاة الــهنيا  ،بمثــل ذلــك الج ـزاء نجــزى كــل مــن اختلــق الكــذب علــى َّللا وعبــه

غيره

 - 153والذين عملوا األعمال القبيحة من الكفر وعبـادة العجـل والمعاصـى  ،ثـم رجعـوا إلـى َّللا مـن بعـه عملهـا ،
وصهقوا بل  ،إن ربك من بعه توبتهم ستار عليهم  ،غفار لما كان منهم

 - 154ولمـا ذهـب عـن موســى الغضـب باعتـذار أخيـل  ،عــاد إلـى األلـواح التـى ألقاهــا وأخـذها  ،وفيمـا ُن عسـ َ فيهــا
ههى وإرشاد وأسباب رحمة  ،للذين يخافون غضب ربهم
 - 155ثم أمر َّللا موسى أن يأتيل فى جماعة من قومل يعتذرون َعمن عبهوا العجـل  ،ووعـههم موعـها  ،فاختـار
موسى من قومل سبعين رجال ممن لم يعبهوا العجل  ،وهم يمثلـون قومـل  ،وذهـب بهـم إلـى الطـور  ،وهنالـك سـألوا
َّللا أن يكشــف عــنهم الــبالء  ،ويتــوب علــى مــن عبــه العجــل مــنهم  ،فأخــذتهم فــى ذلــك المكــان زلزلــة شــهيهة غشــى
علــيهم بســببها  ،وهــذا ألنهــم لــم يفــارقوا قــومهم حــين عبــهوا العجــل  ،ولــم يــأمروهم بــالمعروف  ،ولــم ينهــوهم عــن
المنكر  ،فلما رأى موسى ذلـك قـال  :يـارب لـو شـ ت إهالطهـم أهلكـتهم مـن قبـل خـروجهم إلـى الميقـا

 ،وأهلكتنـى

الجهـال منـا  ،فمـا محنـة عبـهة العجـل
معهم  ،ليرى ذلك بنو إسرائيل فال يتهمونى بقتلهم فال تهلكنا يارب بمـا فعـل ُ
إال فتنة منك  ،أ للت بها من ش ت إ اللل ممن سلكوا سبيل الشر  ،وههيت بها من شـ ت ههايتـل وأنـت ولينـا
فاغفر لنا وارحمنا

تقهر لنـا فـى هـذه الـهنيا حيـاة طيبـة  ،وتوفيقـا للطاعـة  ،وفـى اآلخـرة
 – 156وألنك يارب خير من يغفر نسألك أن ب
مثوبـة حســنة ورحمــة  ،ألننــا رجعنــا إليــك وتبنــا إليــك  ،فقــال لــل ربــل  :عــذابى أصــيب بــل مــن أشــاء ممــن لــم يتــب ،

ورحمتــى وســعت كــل ش ـىء  ،وســأطتبها للــذين يتقــون الكفــر والمعاصــى مــن قومــك  ،ويــؤدون الزكــاة المفرو ــة ،

والذين يصهقون بجميع الكتب المنزلة

 - 157وأخــص بهــا ال ــذين يتبعــون الرس ــول محمــها  ،ال ــذى اليكتــب واليق ـ أر  ،وه ــو الــذى يج ــهون وصــفل مكتوب ــا
عنههم فى التوراة واإلنجيل  ،يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كـل شـر  ،ويحـل لهـم األشـياء التـى يسـتطيبها الطبـع ،

ويحــرم علــيهم األشــياء التــى يســتخبثها الطبــع كالــهم والميتــة  ،ويزيــل عــنهم األثقــال والشــهائه التــى كانــت علــيهم
ُ
فالذين صهقوا برسالتل وآزروه وأيهوه ونصروه على أعهائل  ،واتبعـوا القـرآن الـذى أنـزل معـل كـالنور الهـادى  ،أول ـك
هم الفائزون دون غيرهم ممن لم يؤمنوا بل

 - 158قل  -يأيها النبى  -للناس  :إنى مرسل من َّللا إليكم جميعا  ،ال فرق بين عربى وعجمى وأسـود وأبـيض
وَّللا الــذى أرســلنى لــل  -وحــهه  -ملــك الســموا

واألرو يــهبر أمرهمــا حســب حكمتــل  ،ويتصــرف فيهمــا كيــف

يشاء  ،وال معبود بحق إال هو  ،وهو الذى يقهر على اإلحياء واإلماتة دون غيره  ،ف منوا بـل وبرسـولل النبـى الـذى
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ال يقـ أر وال يكتــب  ،وهــو يــؤمن بــاَّلل الــذى يــهعوكم إلــى اإليمــان  ،ويــؤمن بكتبــل المنزلــة  ،واتبعــوه فــى كــل مــا يفعــل
ويقول لتهتهوا وترشهوا

 - 159ومن قوم موسى جماعة بقوا على الهين الصحيح يههون الناس بالحق الذى جاء بـل موسـى مـن عنـه ربـل

 ،ويعهلون فى تنفيذه إذا حكموا

 - 160عهد َّللا نعمل على قوم موسى  ،فأفاد أنل صيرهم اثنتى عشرة فرقة وجعلهم

جماعا

 ،وميز كـل

جماعة بنظامها  ،منعا للتحاسه والخالف  ،وأوحى إلى موسى حين طلب منل قومل الماء فى التيـل  ،بـأن يضـرب

الحجر بعصاه  ،فضربل فـانفجر اثنتـا عشـرة عينـا بعـهد

األسـباط  ،وقـه عـرف كـل جماعـة مـنهم مكـان شـربهم
،

الخــاص بهــم  ،فــال يـزاحمهم فيــل غيــرهم  ،وجعــل لهــم الســحاب يلقــى علــيهم ظلــل فــى التيــل  ،ليقــيهم حــر الشــم

وأنـزل علـيهم المــن  ،وهـو طعـام يشــبل البـرد فـى منظـره  ،ويشـبل الشـهه فــى مطعمـل  ،وأنـزل الســلوى  ،وهـو الطيــر

السمانى  ،وقال

لهم  :كلوا من مستلذا

 ،وطلبوا غيرها  ،وما رجع إلينا

ما رزقناطم مما أنزلناه عليكم فظلموا أنفسهم وكفروا بتلـك الـنعم

رر ظلمهم ولكنل كان مقصو ار عليهم

 - 161واذكــر  -يأيهــا النبــى  -لمــن وجــه مــنهم فــى زمانــك  ،تقريعــا لهــم بمــا فعــل أســالفهم  ،اذكــر لهــم قولنــا
ألسالفهم على لسان موسى  :اسكنوا مهينة بيت المقهس بعه الخروج من التيـل  ،وكلـوا مـن خيراتهـا فـى أيـة ناحيـة
مــن نواحيهــا ش ـ تم  ،وقول ـوا نســألك ياربنــا أن تحــل عنــا خطايانــا  ،وادخل ـوا بــاب القريــة مــع انحنــاء الــرءوس كهي ــة
الركوو توا عا َّلل إذا فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم  ،وسنزيه ثواب من أحسنوا األعمال
 - 162فخالفوا أمر ربهم  ،فقالوا بسبب ظلمهم قوال غير الذى قيل لهم  ،قصه االستهزاء بموسى  ،فأنزلنـا علـيهم
عذابا من السماء بسبب استمرارهم على الظلم وتجاوز الحه

ـتنكار لمـا فعـل أسـالفهم  -عـن خبـر أهـل قريـة ـ أيلـة ـ التـى كانـت قريبـة مـن البحـر ،
 - 163واسـأل اليهـود  -اس َا

حين كانوا يتجـاوزون حـهود َّللا بصـيه السـمك فـى يـوم السـبت  ،وحـين كانـت تـأتيهم حيتـان األسـماك وتظهـر علـى
وجل الماء يوم السبت  ،وفى غيره ال تأتيهم  ،ابتالء من َّللا بمثـل ذلـك الـبالء المـذكور نبلـوهم بـالء آخـر بسـبب
فسقهم المستمر ليظهر منهم المحسن من المسىء

 - 164واذكر أيضا لهؤالء اليهود إذ قالت جماعة مـن صـلحاء أسـالفهم  -لـم يقعـوا فيمـا وقـع فيـل غيـرهم  -لمـن
يعظــون أول ــك األش ـرار  :ألى ســبب تنصــحون قومــا َّللا مهلكهــم بســبب مــا يرتكبــون

أو معــذبهم فــى األخ ـرة

عذابا شهيها ! قالوا :وعظناهم اعتذا اًر إلى ربكم  ،ل ال ننسب إلى التقصير  ،ورجاء أن يتقوا
 - 165فلما تركوا ما وعظوا بل  ،أنجينا الذين ينهون عن العمل الس من العـذاب  ،وأخـذنا الـذين ظلمـوا فاعتـهوا
وخالفوا بعذاب شهيه  ،هو البؤس والشقاء بسبب استمرارهم على الخروج عن طاعة َّللا ربهم

 - 166فلمــا قس ـوا واســتمروا علــى تــرك مــا نه ـوا عنــل  ،ولــم يــردعهم العــذاب الشــهيه  ،جعلنــاهم كــالقردة فــى مس ـ
قلوبهم وعهم توفيقهم لفهم الحق  ،مبعهين عن كل خير
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 - 167واذكر أيضا لهؤالء اليهود حين أعلم ربك أسالفهم على ألسنة أنبيـائهم  :ليسـلطن َّللا علـى جماعـة اليهـود
إلى يوم القيامة من يوقع بهم أسوأ أنواو العذاب على ظلمهم وفسـقهم  ،ألن ربـك سـريع العقـاب ألهـل الكفـر  ،ألن
عقابل واقع المحالة  ،وكل آ

قريب  ، ،إنل غفور رحيم لمن رجع إليل وتاب

 - 168وق ــه فرقن ـ ـاهم ف ــى األرو جماعـ ــا

 :م ــنهم الصـ ــالحون  ،وهـ ــم ال ــذين آمن ـ ـوا واس ــتقاموا  ،ومـ ــنهم أنـــاس

منحطون عن وصف الصالح  ،وقه اختبرناهم جميعا بالنعم والنقم ليتوبوا عما نهوا عنل

 - 169فجـاء مــن بعــه الــذين ذكرنــاهم وقســمناهم إلــى القســمين  ،خلـف سـ ت
ـوء ورثـوا التــوراة عــن أســالفهم ولكــنهم لــم
ُ
يعملوا بها  ،ألنهم يأخذون متاو الـهنيا عو ـا عـن قـول الحـق  ،ويقولـون فـى أنفسـهم  :سـيغفر َّللا لنـا مـا فعلنـاه

يرجون المغفرة والحال أنهم إن يأتهم شىء مثل ما أخذوه يأخذوه فهم مصرون على الذنب مع طلـب المفغـرة ،
ثم وبخهم َّللا على طلبهم المغفرة مع إصرارهم علـى مـا هـم عليـل  ،فقـال  :إنـا أخـذناعليهم العهـه فـى التـوراة  ،وقـه

درسوا ما فيها  ،أن يقولوا الحق  ،فقالوا

الباطل  ،وإن نعيم الهار اآلخرة للـذين يتقـون المعاصـى خيـر مـن متـاو

الهنيا أتستمرون على عصيانكم فال تعقلون أن ذلك النعيم خير لكم  ،وتؤثرون عليل متاو الهنيا

 - 170والـ ــذين يتمسـ ــكون بـ ــالتوراة  ،وأقـ ــاموا الصـ ــالة المفرو ـ ــة علـ ــيهم  ،إنـ ــا ال نضـ ــيع أجـ ــرهم  ،إلصـ ــالحهم
وإحسانهم األعمال
 - 171رد َّللا على اليهود فى قولهم  :إن بنى إسرائيل لم تصهر مـنهم مخالفـة فـى الحـق  ،فقـال  :واذكـر لهـم -

أيها النبى  -حين رفعنا الجبل فوق رؤوس بنى إسـرائيل كأنـل غمامـة  ،وفزعـوا لظـنهم أنـل واقـع علـيهم  ،وقلنـا لهـم
 -فــى حالــة الرفــع ورهبــتهم  -خــذوا ماأعطينــاطم مــن هــهى فــى التــوراة بجــه وعــزم علــى الطاعــة  ،وتــذكروا مــا فيــل

لعلكم تعتبرون وتتهذب نفوسكم بالتقوى

 - 172بين َّللا هنا ههاية بنى آدم بنصب األدلة فى الكائنا

 ،بعه أن بينها عن طريق الرسل والكتـب  ،فقـال :

واذكر  -أيها النبى  -للناس حين أخرج ربـك مـن أصـالب بنـى أدم ونسـلهم

ثم نصـب لهـم دالئـل ربوبيتـل فـى الموجـودا

ومـا يتوالـهون قرنـا بعـه قـرن ،

 ،وركـز فـيهم عقـوال وبصـائر يتمكنـون بهـا مـن معرفتنـا  ،واالسـتهالل

بهـا علـى التوحيـه والربوبيـة  ،حتـى صـاروا بمنزلـة مـن قيـل لهـم  :ألسـت بـربكم قـالوا  :بـل أنـت ربنـا شـههنا بــذلك
على أنفسنا  ،ألن تمكينهم من العلم باألدلة وتمكنهم منل فى منزلة اإلقرار واالعتراف وإنما فعلنا هذا لـ ال تقولـوا
يوم القيامة  :إنا كنا عن هذا التوحيه غافلين ال نعرفل

 - 173أوتقول ـوا  :إنمــا أشــرك آباؤنــا مــن قبلنــا  ،وكنــا ذريــة لهــم فاقتــهينا بهــم  ،أفتؤاخــذنا يــارب فتهلكنــا بمــا فعــل

المبطلون من آبائنا بتأسي

الشرك الذى جرونا إليل

فال حجة لكم

 - 174ومثل ذلك البيان الحكيم ُن َبين لبنى آدم الهالئل على وجود َّللا  ،ليرجعوا عن مخالفتهم وتقليه المبطلين

170

175

–

ثــم

ــرب َّللا مــثال للمكــذبين ب ياتــل المنزلــة علــى رســولل  ،فقــال  :واقـ أر  -أيهــا النبــى  -علــى قومــك خبــر

رجل من بنى إسرائيل آتيناه علما ب ياتنا المنزلـة علـى رسـلنا  ،فأهملهـا ولـم يلتفـت إليهـا  ،فأتبعـل الشـيطان خطواتـل

 ،وسلل عليل بإغوائل فصار فى زمزة الضالين

 - 176ولو ش نا رفعل إلـى منـازل األبـرار لرفعنـاه إليهـا  ،بتوفيقـل للعمـل بتلـك اآليـا

 ،ولكنـل تعلـق بـاألرو ولـم

يرتفــع إلــى ســماء الههايــة  ،واتبــع ه ـواه  ،فصــار حالــل فــى قلقــل الــهائم  ،وانشــغالل بالــهنيا  ،وتفكي ـره المتواصــل فــى

تحصــيلها كحــال الكلـ ـب فــى أسـ ـوأ أحوالــل عنهمـ ـا يلهــث دائمــا  ،إن زجرتــل أو تركتــل  ،إذ ينــهلع لســانل مــن التــنف

الشــهيه  ،وكــذلك طالــب الــهنيا يلهــث وراء متعــل وشــهواتل دائمــا إن ذلــك الوصــف الــذى اتصــف بــل المنســل مــن

آياتنا  ،هو وصف جميع الذين كذبوا ب ياتنا المنزلة فاقصص عليهم قصصل ليتفكروا فيؤمنوا

()1

ُ -177قبحت حال هؤالء الذين جحهوا آياتنا  ،وما ظلموا بهذا االنحراف عن الحق إال أنفسهم
 - 178من يوفقل َّللا لسلوك سبيل الحق فهو المهتهى حقا  ،الفائز بسعادة الهارين  ،ومن يحـرم مـن هـذا التوفيـق

بسبب سيطرة هواه  ،فهذا الفريق هم الخاسرون
 - 179ولقــه خلقنــا كثي ـ ار مــن الجــن واإلن ـ

م ـ لهم النــار يــوم القيامــة  ،ألن لهــم قلوبــا ال ينفــذون بهــا إلــى الحــق ،

ولهم أعين ال ينظرون بهـا دالئـل القـهرة  ،ولهـم آذان اليسـمعون بهـا اآليـا

والمـواع سـماو تـهبر وإتعـاظ أول ـك

طالبهــائم لعــهم انتفــاعهم بمــا وهــبهم َّللا مــن عقــول للتــهبر  ،بــل هــم أ ــل منهــا  ،ألنهــا تطلــب منافعهــا وتهــرب مــن

مضارها  ،وهؤالء ال يهركون ذلك  ،أول ك هم الكاملون فى الغفلة

 - 180وَّلل  -دون غيره  -األسماء الهالة على أطمـل الصـفا

 ،فأجروهـا عليـل دعـاء ونـهاء وتسـمية  ،وابتعـهوا

سيج ُزون جزاء أعمالهم
عن الذين يميلون فيها إلى ما ال يليق بذاتل العلية وإنهم ُ
 - 181وممــن خلقنــا للجنــة طائفــة يــهعون غيــرهم للحــق بســبب حــبهم الحــق  ،وبــالحق  -وحــهه  -يعــهلون فــى

أحكامهم

 - 182والــذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة سنســتهرجهم ونتــركهم حتــى يصــلوا إلــى أقصــى غايــاتهم  ،وذلــك بــإدرار الــنعم

عليهم  ،مع انهماطهم فى الغنى  ،حتى يفاج هم الهالك وهم غافلون يرتعون
 - 183وســأمه لهــم فــى الحيــاة غيــر ُمهمـ عـل لســي اتهم  ،وتــهبيرى لهــم شــهيه علــيهم  ،يكــاف ســي اتهم التــى كثــر
بتماديهم

_________

( )1أورد

هذه اآلية ظاهرة مشاههة  ،وهى أن الكلب يلهث سواء حملت عليل أم لم تحمل  ،وقه أثبت العلـم أن الكلـب ال توجـه فيـل

غهد عرقية إال القليل فى باطن أقهامل والتى ال تفرز من العرق ما يكفـى لتنظـيم درجـة حـ اررة جسـمل  ،ولـذلك فإنـل يسـتعين عـن نقـص
وسائل تنظيم الح اررة باللهث  ،وهو ازدياد عهد م ار تنفسل زيادة كبيرة عن الحالة العادية مع تعويض مساحة أطبر من داخل الجهـاز

التنفسى كاللسان والسطح الخارجى من فمل
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 - 184لقــه ب ـادروا بالتكــذيب  ،ولــم يتــهبروا مــا يــهعوهم الرســول إليــل  ،ومــا يقهمــل مــن حجــج  ،بــل رمــوه بــالجنون
ولي بل من جنون  ،فما هو إال ُمَن عذر لهم من عاقبة شركهم  ،وإنذاره بين وا ح
 - 185لقــه كــذبوا محمــها فيمــا يــهعوهم إليــل مــن توحيــه  ،ولــم ينظــروا نظــر تأمــل واســتهالل فــى ملــك َّللا العظــيم
واألرو وما فيها  ،مما يهل على كمال قهرة الصانع ووحهانيتل  ،ولـم يفكـروا فـى أنـل قـه اقتـرب أجلهـم ،

للسموا

أو عسى أن يكون قه اقترب  ،فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق قبـل مفاجـأة األجـل  ،فـإذا لـم يؤمنـوا بـالقرآن فبـأى

طالم يؤمنون بعهه

 - 186من يكتب َّللا عليل الضاللة لسوء اختيـاره فـال يههيـل أحـه  ،ويتـركهم  -سـبحانل  -فـى
اليهتهون سبيال

ـاللهم يتحيـرون

 - 187يسـألك اليهــود  -يامحمــه  -عـن الســاعة التــى تنتهــى فيهـا هــذه الــهنيا  ،فــى أى وقـت تكــون ويســتقر العلــم
بها

قل لهم  :علـم وقتهـا عنـه ربـى  -وحـهه  -ال يظهرهـا فـى وقتهـا أحـه سـواه قـه عظـم هولهـا عنـهما تقـع إلـى

أهل السموا

واألرو يسألونك هذا السؤال  ،كأنك حريص على العلـم بهـا فكـرر الجـواب  ،فقـل لهـم مؤكـها :

إن علمها عنه َّللا  ،ولكن أطثر الناس ال يهركون الحقائق التى تغيب عنهم  ،أو التى تظهر لهم !
 - 188قــل لهــم  :ال أملــك لنفســى جلــب نفــع وال دفــع

ــر إال الــذى شــاء َّللا مــن ذلــك فيملكنــى إيــاه ولــو كنــت

أعلــم مــا غــاب عنــى كمــا تظنــون  ،ال ســتكثر مــن كــل خيــر  ،لعلمــى بأســبابل  ،ولــهفعت عــن نفســى كــل ســوء

باجتناب موجباتل  ،ما أنا إال نذير بالعذاب ومبشر بالثواب لقوم يؤمنون بالحق ويذعنون لل
 - 189هــو َّللا الــذى أنشــأطم مــن نف ـ

واحــهة  ،وجعــل مــن جنســها زوجهــا  ،واســتمر ســاللتهما فــى الوجــود

وكنـتم زوجـاً وزوجـة  ،فـإذا تغشـاها حملـت محمـوالً خفيفـا هـو الجنـين عنـه كونـل علقـة ومضـغة  ،فلمـا ثقـل الحمـل

فى بطنها دعا الزوج والزوجة ربهما قائلين  :وَّللا ل ن أعطيتنا ولها سليما من فساد الخلقة  ،لنكـونن مـن الشـاطرين

لنعمائك

 - 190فلم ــا أعطاهم ــا م ــا طلب ــا جع ــال األص ــنام ش ــركاء َّلل تع ــالى ف ــى عطيت ــل الكريم ــة  ،وتقرب ــا إليه ــا  ،كأنهم ــا

يشكرانها  ،وَّللا  -وحهه  -هو المستحق للشكر يتعالى ويتسامى عن أن يكون كشركائهم

 - 191هل يصح أن يشركوا مع َّللا أصناما ال تقهر أن تخلق شي ا من األشياء وهم مخلوقون
 - 192وال يقهرون على نصر لمن يعبهونهم  ،وال ينصرون أنفسهم إذا تعهى الغير عليهم

َّلل !

 - 193وإن تهعوا  -أيها العابهون  -األصنام ليرشهوكم إلى ما تحبـون  ،ال يجيبـوكم إلـى مـرادكم  ،فمسـت توعنهكم
فى عهم الفائهة دعاؤكم إياهم  ،وسكونكم  ،فإنل اليتغير حالهم فى الحالتين

 - 194إن الــذين تعبــهون مــن غيــر َّللا  ،وترجــون النفــع مــنهم  ،خا ــعون َّلل بحكــم تكــوينهم  ،مــن حيــث كــونهم
مسخرين ألمره مثلكم  ،فإن كنتم صادقين فى زعمكم أنهم يقهرون على شىء  ،فاطلبوه منهم فلن يحققوه لكم
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 - 195بل إن هذه األصنام أقل مـنكم فـى الخلـق والتكـوين  ،ألهـم أرجـل يمشـون بهـا أو أيـه يـهفعون بهـا الضـر
عنكم وعنهم

أو أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها ما تطلبون فيحققوه لكم لي

فكيــف تشــركونهم مــع َّللا  ،وإذا كنــتم تتوهمــون أنهــا تنــزل الضــر بــى

لهـم شـىء مـن ذلـك ،

أو بأحــه  ،فنادوهــا ودبــروا لــى معهــا

ماتشاءون من غير إمهال وال انتظار  ،فإنها لن تستطيع شي ا  ،فال تمهلونى فإنى ال أبالى بها

 - 196إن ناصرى عليكم هو َّللا الـذى لـل واليتـى  ،وهـو الـذى أنـزل علـى القـرآن  ،وهـو  -وحـهه  -الـذى ينصـر
الصالحين من عباده

 - 197واألصنام الذين تطلبون منهم النصر دون َّللا  ،اليستطيعون نصركم وال نصر أنفسهم
 - 198وإن تسألوهم الههاية إلى ما فيل خيركم ال يسمعوا سؤالكم فضال عن إرشادكم  ،وإنك لتراهم  -فى مقابلـك
 -كأنما ينظرون إليك  ،وهم فى الحقيقة ال يرون شي ا

 - 199أعــرو  -أيهــا النبــى  -عــن الجــاهلين  ،وســر فــى ســبيل الــهعوة  ،وخــذ النــاس بمــا يســهل  ،وأمــرهم بكــل
أمر مستحسن تعرفل العقول وتهركل

 - 200وإن تع ــرو ل ــك م ــن الش ــيطان وسوس ــة لص ــرفك عم ــا أم ــر  ،ك ــأن تغض ــب م ــن لج ــاجتهم

بالش ــر ،

فاستجر باَّلل يصرفل عنك  ،ألنل سميع لكل ما يقع عليم بل
 - 201إن الذين خافوا ربهم  ،وجعلوا بينهم وبين المعاصى وقاية من الشيطان بوسوسة منل طافت بهـم لصـرفهم
عما يجب عليهم تذكروا عهاوة الشيطان وكيهه  ،فإذا هم مبصرون الحق فيرجعون

 - 202وإخوان الشياطين من الكفار  ،تزيههم الشياطين بالوسوسـة
عن

اللهم بالتبصر

ـالال  ،ثـم هـؤالء الكفـار

ال ُيكفـون

ـر  ،قــالوا  :هــال طلبتهــا قــل لهــم  :مــا أتبــع
ـادا وكفـ ًا
 - 203وإذا لــم تــأ الكفــار ب يــة ممــا يطلبــون عنـ ً
القـرآن الــذى يــوحى إلــى مــن ربــى  ،وقــل لهــم  :هــذا القـرآن ُحجــج مــن ربكــم تبصــركم وجــوه الحــق  ،وهــو ذو ههايــة
إال

ورحمة للمؤمنين  ،ألنهم العاملون بل
 - 204وإذ ُتلعى عليكم  -أيها المؤمنون  -القرآن فاصغوا إليل بأسـماعكم لتتـهبروا مواعظـل  ،وأحسـنوا االسـتماو
َ
لتفوزوا بالرحمة
فيـل بـالتقرب إلـى هللا والخضـوو لـل والخـوف منـل  ،مـن غيـر صـياح  ،بـل

ـر نفس ًـيا  ،تحـ
 - 205واذكر ربـك ذك ًا
فـوق الســر ودون الجهـر مــن القـول ولــيكن ذكـرك فــى طرفـى النهــار لتفتـتح نهــارك بالـذكر لربــك وتختمـل بــل  ،وال
تكن فى عامة أوقاتك من الغافلين عن ذكر هللا
ُ

 - 206إن الذين هم قريبون من ربك بالتشريف والتكـريم  ،ال يسـتكبرون عـن عبادتـل  ،وينزهونـل عمـا ال يليـق بـل

 ،ولل يخضعون

173

األنفـــــــال
سورة األنفال نزلـت بالمهينـة  ،وهـى تشـتمل علـى خمـ

وسـبعين آيـة وقـه بـين هللا سـبحانل وتعـالى فـى هـذه

الســورة بعــض أحكــام القتــال  ،والبواعــث عليــل  ،وأســباب النصــر  ،ومقــام القــوة المعنويــة فــى االنتصــار  ،وأحكــام

غنائم الحرب  ،ومتى يكون األسر  ،واجتمع فيها الحكم الشرعى بحكمتل  ،وهى تـذكر قصـة غـزوة بـهر  ،وبعـض
مــا كــان قبلهــا  ،ومــا جــاء فــى أعقابهــا مــن اإلشــارة إلــى ســببها وهــو إخ ـراج المشــركين للنبــى مــن مكــة ويــذكر

س ــبحانل فيه ــا االس ــتعهاد للح ــرب  ،ووج ــوب الس ــلم إن جنحـ ـوا له ــا وتخ ــتم الس ــورة الكريم ــة ببي ــان والي ــة المـ ـؤمنين

بعضهم لبعض  ،ووجـوب هجـرة المـؤمنين مـن أرو يسـتذلون فيهـا ليجاهـهوا مـع أوليـائهم مـن المـؤمنين فـى سـبيل
عزة اإلسالم وعزتهم

ـاجر بسـبب مكـر المشـركين وتـهبيرهم أمـر قتلـل  ،وليكـون للمسـلمين دولـة  ،واسـتقر
 - 1أُخرج النبـى مـن مكـة مه ًا
اإليمــان  ،فكانــت غــزوة بــهر

بالمهينــة حيــث النصـرة  ،وكــان البــه مــن الجهــاد لــهفع االعتــهاء  ،لكــيال ُيفــتَ َن أهــل
الكبرى  ،وكان فيها النصر المبين والغنائم  ،وكان وراء الغنائم بعض االختالف والتسـاؤل فـى توزيعهـا يسـألونك
ع ــن الغن ــائم  :م ــا م له ــا ولم ــن تك ــون وكي ــف تقس ــم فق ــل له ــم  -أيه ــا النب ــى  : -إنه ــا

والرســول ابت ــهاء ،

والرسول بأمر ربل يتولى تقسيمها  ،فاتركوا االختالف بشأنها  ،واجعلـوا خـوف هللا وطاعتـل شـعاركم  ،وأصـلحوا مـا
بينكم  ،فاجعلوا ع
الصال ع بينكم محبة وعهال  ،فإن هذه صفة أهل اإليمان
ب
قل ــوبهم ،
دائم ــا خ ــوف هللا وطاعت ــل  ،فـ ـإذا ُذط ــر س ــبحانل فزع ــت
 - 2إن الم ــؤمنين حًق ــا وص ــه ًقا يستش ــعرون ً
وعلم ــا  ،وال
ـوخا  ،وازدادوا
وام ــتا هيب ــة  ،ول ــذا كلم ــا قرئ ــت عل ــيهم آي ــا م ــن القـ ـرآن ازداد إيم ــانهم رس ـ ً
ً
إذعان ــا ً

يعتمهون إال على هللا الذى خلقهم ويحميهم وينميهم

 - 3وأول ــك المؤمنــون الصــادقون فــى اإليمــان  ،يــؤدون الصــالة مســتوفية األرك ـان  ،كاملــة الخشــوو والخضــوو ،

دائمــا  ،وينفقــون مقــادير مــن المــال الــذى رزقهــم هللا  -ســبحانل وتعــالى  -فــى الجهــاد والبــر
ليكونـوا علــى تــذكر هللا ً
ومعاونة الضعفاء
 - 4إن هؤالء المتصفين بتلك الصفا

 ،هم الـذين يوصـفون باإليمـان حًقـا وصـه ًقا  ،ولهـم جـزاؤهم درجـا

طيبــا فــى
عنــه هللا  ،وهــو الــذى يمــنحهم ر ــاه  ،ويغفــر لهــم هف ـواتهم ويــرزقهم رزًقــا ً
اآلخرة

عاليـة

دائمــا فــى
الــهنيا ،
ونعيمــا ً
ً

 - 5وإن النصر بيه هللا  ،ومقاليه األمور إليل  ،وإن حال المؤمنين فى خالفهم حول الغنـائم كحـالهم عنـهما أمـرك
هللا بالخروج لقتال المشركين ببهر  ،وهو حـق ثابـت  ،فـإن فريًقـا مـن أول ـك المـؤمنين كـانوا كـارهين للقتـال مؤكـهين
طراهيتهم
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 - 6ينــاظرك أول ــك الفريــق  ،ويحــاولون أن ينصــروا قــولهم فــى األمــر الحــق  ،وهــو الخــروج للجهــاد  ،إذ كــانوا مــع
إخوانهم الذين خرجوا لمصادرة أموال قريش الذاهبة إلى الشام  ،فلم يـهركوها  ،فـ ثر هـذا الفريـق العـودة مـن بعـه مـا

تبــين أنهــم منصــورون  ،إلعــالم النبــى لهــم  ،ولــذعر المشــركين مــنهم  ،ولشــهة ك ـراهيتهم للقتــال وعــهم أمــنهم مــن
عواقبل  ،وكانوا فى ذهابهم إليل كالذى يساق إلى المو  ،وهو ينظر أسبابل ويعاينها

 - 7واذكروا  -أيها المؤمنون  -وعه هللا تعالى لكم أن ينصركم على إحـهى الطـائفتين التـى فيهـا الشـوكة والقـوة ،

وأنــتم تــودون أن تــهركوا الطائفــة األخــرى التــى فيهــا المــال والرجــال  ،وهــى قافلــة أبــى ســفيان  ،فــاخترتم المــال وال
شوكة فيل  ،ولكن هللا تعالى يريه أن يثبت الحق بإرادتـل وقهرتـل وكلماتـل المعلنـة لـإلرادة والقـهرة  ،ويستأصـل الكفـر

من بالد العرب بنصر المؤمنين

()1

 - 8ليثبت الحق ويزيل الباطل  ،ولو كره ذلك الكافرون الذين أجرموا فى حق هللا  ،وفى حق المـؤمنين وفـى حـق

أنفسهم

 - 9اذكروا  -أيها المؤمنون  ،وأنتم تتقاسـمون الغنـائم وتختلفـون  -الوقـت الـذى كنـتم تتجهـون فيـل إلـى هللا تعـالى

 ،طالبين منل الغوث والمعونة  ،إذ كتب عليكم أنل ال خالص مـن القتـال  ،فأجـاب هللا دعـاءطم  ،وأمـهطم بمالئكـة
طثيرة تبلُ األلف متتابعة  ،يجىء بعضها وراء بعض

()2

 - 10وم ــا جع ــل هللا تع ــالى ذل ــك اإلم ــهاد بالمالئك ــة إال بش ــارة لك ــم بالنص ــر  ،لتطم نـ ـوا وتق ــهموا  ،وهللا يعي ــنكم ،
والنصر ال يجىء إال بمعونة هللا القوى الغالب  ،الـذى يضـع األمـور فـى موا ـعها بمقتضـى علمـل الـذى ال يغيـب

عنل شىء

 - 11اذكــروا  -أيهــا المؤمنــون  -وقــت أن خفــتم مــن قلــة المــاء  ،ومــن األعــهاء  ،فــوهبكم هللا األمــن  ،وأصــابكم
النعــاس فنمــتم آمنــين  ،وأنــزل المــاء مــن الســماء لتتطه ـروا بــل  ،ولتــذهبوا وســاوس الشــيطان عــنكم  ،وثبــت قلــوبكم

واثقة بعون الرحمن ولتتماسك بل األرو فتثبت األقهام

()3

________
( )1تتناول اآليا

الكريمة ما يجيش فـى النفـوس أثنـاء القتـال مـن تمنـى مالقـاة قلـة مـن العـهو وكـره مالقـاة العـهد الكثيـر  ،والرغبـة فـى إصـابة المـال

والغنائم دون مالقاة المكاره  ،بينما يريه هللا تعالى إعالء الهين وإظهار الحق واست صال الكافرين

( )2لمــا علــم مقــاتلو المــؤمنين أن ال محــيص عــن القتــال أخــذوا يســتغيثون بــا تعــالى طــالبين النصــر ،فاســتجاب هللا تعــالى لهــم وأمــههم بــألف مــن
التعزيـز لجنـود المقـاتلين فـى ميـادين

حاليـا عنـه إرسـال قـوا
المالئكة متتابعين أى بهأ األمر بإرسال مقهمة تليها بـاقى الق ـوا  ،وهـو مـا يعمـل ب ـل ً
اجا متتابعة حتـى يسـهل توجيـل كـل فريـق إلـى مكانـل فـى المعركـة دون تعطـل أو ازدحـام
القتال إذ تنص المبادئ الحهيثة على إرسال اإلمهادا أفو ً
 ،وعنهما تصل التعزي از

للقوا

المقاتلة تبتهج النفوس وتعلو الروح المعنوية  ،وهو مـا أراده هللا سـبحانل وتعـالى بقولـل   :ومـا جعلـه ع إال شـرى

دائما من عنه هللا
ولتطمئن ه قلوبكم  والنصر ً
( )3تتناول اآلية األولى فضل هللا تعالى على المقاتلين المؤمنين من الحصول على األمن فى راحة النوم  ،ونـزول المطـر للطهـارة واالغتسـال وتلبـه
تعبـا للمقـاتلين  ،وتعتبـر عائًقـا يحـول دون خفـة الحركـة التـى
الرمل نتيجة وجود الماء َفثب ُت عليـل األقـهام  ،ومـن المعـروف أن الرمـال الناعمـة تسـبب ً
هى من مبادئ الحرب الرئيسية  ،وتتناول اآلية الثانية خطاب هللا تعالى للمالئكة بتثبيـت المـؤمنين وإلقـاء الرعـب فـى قلـوب الكـافرين  ،والمعـروف أن
الرعــب إذا اســتولى علــى الجنــود فــى الميــهان أصــابهم الفشــل  ،وفــى اآليــة الكريمــة إشــارة إلــى مكــان اإلصــابة المهلكــة  ،وهــى فــى أعلــى الرقبــة وقطــع
األطراف حتى يسقل السالح من اليه
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 - 12اذكروا  -أيها المؤمنون  -أن هللا أوحى للمالئكـة أن تـودو فـى نفوسـكم أنـى معكـم بالتأييـه والنصـر  ،قـائالً

أذعنوا للحق وجاههوا فى سبيل هللا  ،وسأجعل الرعب يستولى علـى قلـوب المشـركين
لهم  :قووا قلوب الذين آمنوا و َ
 ،فيفزعون هم دونكم  ،فا ربوا  -أيها المؤمنون  -رءوسهم التـى فـوق أعنـاقهم  ،وقطعـوا أصـابعهم التـى يحملـون
بها السيوف

 - 13كــان ذلــك النصــر والتأييــه لكــم  ،والرعــب والفــزو لهــم  ،ألنهــم تحــهوا هللا ورســولل  ،فكــانوا فــى جانــب وهللا
ورسولل فى جانب آخر  ،ومن يحاد هللا ورسولل فإنل ينزل بل العذاب األليم ألن عقاب هللا شهيه

عقابــا آخــر
 - 14ذلكــم  -أيهــا المؤمنــون  -هــو القتــال فــذوقوه مــع اليقــين بالنصــر والتأييــه  ،وأن للجاحــهين ب ياتــل ً
يوم القيامة  ،هو  -عذاب النار -
 - 15أيها الذين صهقوا بالحق وأذعنوا لـل  ،إذا التقيـتم بالـذين كفـروا فـى الميـهان  ،وهـم زاحفـون علـيكم بكثـرتهم ،
فال تفروا منهم وتجعلوا ظهوركم أمام سيوفهم

فار منهم  ،فإن هللا يغضب عليل  ،ومصيره إلـى النـار  ،وهـى أسـوأ مصـير لكـم
وجها لوجل ًا
 - 16ومن ال يالقهم ً
كيها ومهارة حربية  ،أو يتـرك طائفـة لينحـاز إلـى طائفـة أخـرى مـن المـؤمنين  ،لتكـون قـوة
 ،ومن ال يالقهم بوجهل ً
للقاء فإنل ال إثم عليل

 - 17إذا كنتم  -أيها المؤمنون  -قه انتصرتم علـيهم  ،وقتلـتم مـن قتلـتم مـنهم  ،فـإنكم لـم تقتلـوهم بقـوتكم  ،ولكـن
هللا تعــالى هــو الــذى نصــركم وقــتلهم بتأييــهه لكــم وإلقــاء الرعــب فــى قلــوبهم  ،ومــا رميــت  -أيهــا الرســول  -إذ كنــت
اعا لهم  ،ولكن هللا تعالى هو الذى رمى فـأفزعهم الرمـى  ،وكـان ذلـك ليـنعم
ترمى التراب والحصا فى وجهوههم إفز ً
نعما حسنة  ،منها االبتالء بالشهة  ،ليظهر إخالصهم  ،وأن هللا عليم بأمورهم  ،سـميع ألقـوالهم
هللا على المؤمنين ً
 ،وكذلك هو عليم بأمور أعهائهم وأقوالهم

ع
ف لكل تهابير الكافرين
 - 18ذلك هو النصر العظيم  ،مع أن هللا تعالى ُمضع ٌ
 - 19إن كنـتم  -أيهـا المشـركون  -تتعلقـون بأسـتار الكعبـة  ،طــالبين الفصـل بيـنكم وبـين المـؤمنين  ،فقـه جــاءطم
نصر لكم  ،بل هو نصر للمـؤمنين  ،وإن تعـودوا إلـى االعتـهاء نعـه علـيكم بالهزيمـة  ،ولـن
ًا
األمر الفاصل  ،ولي
ـر  ،فـإن هللا مــع الـذين صــهقوا بــالحق
تغنـى عــنكم جمـاعتكم المؤتلفــة علـى اإلثــم شــيًا  ،ولـو كــان العـهد عنـهكم كثيـ ًا
وأذعنوا لل

 - 20يــا أيهــا الــذين صــهقتم بــالحق وأذعنــتم لــل  ،قــه علمــتم أن النصــر كــان بتأييــه هللا وطاعــة رســولل  ،فاســتمروا
على طاعتكم

وللرسول  ،وال تعر وا عن دعوة الرسول إلى الحق وأنتم تسمعون وتعون ما يقول

 - 21وال تكون ـوا كالمنــافقين الــذين قــالوا  :ســمعنا الحــق ووعينــاه  ،لكــنهم ال يــذعنون لــل وال يؤمنــون بــل  ،فكــانوا
طغير السامعين
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 - 22إن أول ــك المشــركين والمنــافقين معهــم  ،ه ـم كشــر الــهواب التــى أصــيبت بالصــمم فــال تســمع  ،وبــالبكم فــال
تتكلم  ،فهم ص اموا عن الحق  ،فلم يسمعوه ولم ينطقوا بل ولم يعقلوه

ـر ألنفســهم وللنــاس وللحــق ،
 - 23ولــو علــم هللا  -بعلمــل األزلــى  -أن فــيهم  -وهــم بهــذه الحــال  -مــا يكــون خيـ ًا
ألسمعهم سماو ههاية يوصل الحـق إلـى عقـولهم  ،ولـو سـمعوه وفهمـوه النصـرفوا عـن االهتـهاء  ،وحـال اإلعـراو

اآلن ال تفارقهم لغلبة الهوى

 - 24يا أيها الذين صهقوا بالحق وأذعنوا لل  ،أجيبوا هللا فى اتجاه قلبى إلـى مـا يـأمركم بـل  ،وأجيبـوا الرسـول فـى
تبليغــل مــا يــأمر بــل هللا إذا دعــاطم إلــى أوامــر هللا باألحكــام التــى فيهــا حيــاة أجســامكم وأرواحكــم وعقــولكم وقلــوبكم ،

واعلمـوا علــم اليقــين أن هللا تعــالى قــائم علـى قلــوبكم  ،يوجههــا كمــا يشــاء فيحـول بيــنكم وبــين قلــوبكم إذا أقبــل عليهــا

جميعا ستجمعون يوم القيامة فيكون الجزاء
الهوى  ،فهو منقذكم منل إن اتجهتم إلى الطريق المستقيم  ،وإنكم
ً
 - 25واجعلـ ـوا وقاي ــة بي ــنكم وب ــين ال ــذنب العظ ــيم ال ــذى يفس ــه جم ــاعتكم  ،كاالمتن ــاو ع ــن الجه ــاد  ،وكالش ــقاق ،
وك االمتنـاو عــن األمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر  ،فــإن ذلــك الــذنب ال يصــيب الــذين ظلمـوا  -وحــههم  -بــل

جازما أن عقاب هللا شهيه فى الهنيا واآلخرة
علما
ً
يصيب الجميع واعلموا ً
عهدا قليالً  ،و عفاء يستغل أعـهاؤكم
 - 26وتذكروا  -أيها المؤمنون فى حال قوتكم  -وقت أن كنتم ً

ـعفكم ،

وقه استولى عليكم الخوف من أن يتخطفكم أعـهاؤكم  ،فهـاجرتم بـأمر هللا وجعـل مـن يثـرب مـأوى لكـم  ،وكـان لكـم
النصــر بتأييــهه وتوفيقــل  ،ورزقكــم الغنــائم الطيبــة رجــاء أن تشــكروا هــذه الــنعم  ،فتســيروا فــى طريــق الجهــاد إلعــالء

طلمة الحق

 - 27يا أيها الذين صـهقوا بـالحق وأذعنـوا لـل  ،ال يصـح أن تكـون مـنكم خيانـة
أو بالخيانة فى الغنائم  ،أو بالقعود عن الجهاد  ،وال تخونوا فـى األمانـا

هللا ونواهيل

ورسـولل بمـواالة أعـهاء الحـق ،

التـى تكـون بيـنكم  ،وأنـتم تعلمـون أوامـر

 - 28واعلمـوا  -أيهـا المؤمنـون الصـادقون ـ أن فتنـة نفوسـكم تجـىء مـن فـرط محبـتكم ألوالدكـم ،

فـال تُغبلعبـوا

محبة المال والوله على محبة هللا تعالى  ،فإن ذلك يفسـه أمـوركم واعلمـوا أن ثـواب هللا عظـيم يجـزيكم عـن المـال
والوله

 - 29يـا أيهـا الــذين صـهقوا بـالحق وأذعنـوا لـل  ،إن تخضـعوا ألوامــر هللا فـى السـر والعلــن  ،يجعـل هللا تعـالى فــى
ـر ليفصـل بيـنكم وبـين أعـهائكم  ،ويسـتر سـي اتكم فتـذهب
أنفسكم قهرة تفرقـون بهـا بـين الحـق والباطـل  ،ويهـبكم نص ًا
دائما
ويغفرها لكم  ،وهو  -سبحانل  -صاحب الفضل الكبير ً

 - 30واذكــر  -أيهــا النبــى  -نعمــة هللا عليــك  ،إذ يمكــر المشــركون لإليقــاو بــك  :إمــا بــأن يحبســوك  ،وإمــا بــأن

يقتلوك  ،وإما بأن يخرجـوك إنهـم يـهبرون لـك التـهبير السـي  ،وهللا تعـالى يـهبر لـك الخـروج مـن شـرهم  ،وتـهبير
هللا هو الخير وهو األقوى والغالب
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 - 31واذكر  -أيها النبى  -معانهة المشركين عنهما كنـت تقـ أر علـيهم آيـا

القـرآن الكـريم ،

 ،فيــذهب بهــم فــرط الجهــل والغــرور إلــى أن يقول ـوا  :لــو أردنــا أن نقــول مثــل هــذا الق ـرآن
سطره األولون من قصص

وهـى آياتنـا

لقلنــا  ،فمــا هــو إال مــا

 - 32واذكر  -أيها النبى  -كيف ذهبوا فـى محادتـك ومحـادة هللا أن قـالوا معانـهين مـوجهين النـهاء

ربهـم  :إن

شهيها أليمـًا
عذابا ً
طان ما تجىء بل هو األمر الثابت  ،فاجعل السماء تمطر حجارة  ،أو أنزل ً
اجيـا إجـابتهم
 - 33وما كان من حكمة هللا تعالى أن يعذبهم فى الهنيا بعذاب شـهيه وأنـت فـيهم تـهعو إلـى الحـق ر ً
 ،وما كان من شأن هللا أن يعذب العصاة وهم يستغفرونل ويقلعون عما هم فيل
 - 34وإن حــالهم القائمــة اآلن تســوح تعــذيبهم  ،ألنهــم يمنعــون النــاس مــن المســجه الــذى حــرم هللا القتــال حولــل ،
ولكن يـؤخرهم هللا لمـا قـهره فـى علمـل مـن إيمـان الكثيـرين مـنهم  ،وإنهـم فـى حـالهم هـذه ليسـوا نصـراء ذلـك المسـجه

المكــرم  ،ألنهــم دنســوه بالوثنيــة  ،وإنمــا نص ـراؤه الحقيقيــون هــم المؤمنــون الطــائعون

يعلمون الهين  ،وال مقام ذلك البيت الكريم

 ،ولكــن أطثــر المشــركين ال

ـفير وصــفًقا باأليــهى  ،وإذا كانــت تلــك حــالكم
 - 35ومــا كــان دعــاؤهم وتضــرعهم عنــه هــذا البيــت العظــيم إال صـ ًا
فتلقوا المو وذوقوه فى ميهان القتال  ،لينزاح الشرك عن البيت  ،وذلك القتل فيكم بسبب كفركم

 - 36إن ه ـؤالء الــذين جحــهوا باآليــا

وأشــركوا بــا  ،ينفقــون أم ـوالهم ليمنع ـوا النــاس عــن اإليمــان بــالحق  ،وهــم

سينفقونها  ،ثم تكون األموال بسبب ياعها علـيهم مـن غيـر جـهوى موجبـ ًة للنـهم واأللـم  ،وسـيغلبون فـى ميـهان
القتال فى الهنيا  ،ثم يجمعون إلى جهنم فى اآلخرة إن استمروا على كفرهم
 - 37وإن الهزيمـة فــى الــهنيا  ،والعــذاب بالنــار فــى اآلخـرة  ،ليفصــل هللا خبيــث الــنف

والفعــل والقــول عــن الطيــب

فى نفسل وقلبل وقولل وفعلل  ،وليجعـل الخبيـث بعضـل فـوق بعـض  ،فيجمعـل ويضـم أجـزاءه ويجعلـل فـى النـار يـوم

القيامة  ،وأول ك المشركون المفسهون هم الخاسرون  -وحههم  -فى الهنيا واآلخرة

 - 38وإن باب الرجاء مفتوح مع هذا الترهيب  ،فقل  -يـا نبـى الرحمـة  -لهـؤالء الجاحـهين  :إنهـم إن ينتهـوا عـن
العناد واإلشراك فإن هللا يغفر لهم ما سبق من أعمالهم وإن استمروا على

اللهم وعادوا إلـى قتـالكم فقـه تقـرر

الطريقة الحقة فى األولين  ،وهى نصر الحق على الباطل إن التزم أهل الحق الطاعة وسبيل النصر

 - 39واســتمروا ـ أيهــا المؤمنــون ـ فــى قتــال المشــركين حتــى يمتنعـوا عــن إفســادهم لعقائــه المــؤمنين باال ــطهاد
واألذى  ،فــإن انته ـوا عــن الكفــر وإيــذاء المــؤمنين  ،وخلــص الــهين

عليها

()1

 ،فــإن هللا تعــالى علــيم بأعمــالهم ومجــازيهم

 - 40وإن اســتمروا علــى إع ار ــهم وإيــذائهم للمــؤمنين  ،فــاعلموا  -أيهــا المؤمنــون  -أنكــم فــى واليــة هللا  ،وهــى

أحب والية وأقواها  ،وهو ناصركم  ،ونصرتل أقوى نصرة وأعظمها
________
( )1يراجع التعليق العلمى على آيا

القتال من سورة البقرة ص 194-190

178

 - 41واعلموا  -أيها المسلمون  -أن ما ظفرتم بل من مال الكفار فحكمل  :أن يقسم خمسـة
منها

وللرسول ولقرابة النبى واليتـامى  :وهـم أطفـال المسـلمين الـذين مـا

أخمـاس ُ ،خمـ

آبـاؤهم وهـم فقـراء  ،والمسـاطين  ،وهـم

ذوو الحاجــة مــن المســلمين  ،وابــن الســبيل  :وهــو المنقطــع فــى ســفره المبــاح والمخصــص مــن ُخم ـ

الغنيمــة

الخم ـ
وللرســول يرصــه للمصــالح العامــة التــى يقررهــا الرســول فــى حياتــل  ،واإلمــام بعــه وفاتــل  ،وبــاقى ُ

يصــرف

للمــذكورين أمــا األخمــاس األربعــة الباقيــة مــن الغنيمــة ـ وســكتت عنهــا اآليــة ـ فهــى للمقــاتلين  ،فــاعلموا ذلــك ،
التثبيــت والمــهد  ،يــوم الفرقــان

واعملـوا بــل إن كنــتم آمنــتم بــا حًقــا  ،وآمنــتم بمــا أنــزل علــى عبــهنا محمــه مــن آيــا
الذى فرقنا فيل بـين الكفـر واإليمـان  ،وهـو اليـوم الـذى التقـى فيـل جمعكـم وجمـع الكـافرين ببـهر  ،وهللا عظـيم القـهرة
على كل شىء  ،وقه نصر المؤمنين مع قلتهم  ،وخذل الكافرين مع كثرتهم
 - 42واذكــروا حــين كنــتم فــى ال ـوادى بــأقرب الجــانبين مــن المهينــة  ،وهــم بأبعــه الجــانبين  ،وركــب التجــارة الــذى
تطلبونل أقرب إليكم مما يلى البحر  ،ولو تواعهتم أنتم على التالقى للقتال لما اتفقتم عليل  ،ولكـن هللا دبـر تالقـيكم

أمر كان ثابتًا فى علمل أنل واقع
على غير موعه وال رغبة منهم لينفذ ًا
ال محال ــة  ،وه ــو القت ــال الم ــؤدى إل ــى نص ــركم وهـ ـزيمتهم  ،لتنقط ــع الش ــبها

 ،فيهل ــك اله ــالكون ع ــن ُحج ــة بين ــة
بالمشاههة  :وهى هزيمـة الكثـرة الكـافرة  ،ويحيـا المؤمنـون عـن ُحجـة بينـة  :وهـى نصـر هللا للقلـة المؤمنـة إن هللا
لسميع عليم ال يخفى عليل شىء من أقوال الفريقين وال نياتهم
 - 43واذكـر  -أيهـا الرسـول  -حـين تفضـل هللا عليـك  ،فصـور لـك فـى منامـك جـيش األعـهاء فـى قلـة ليطم ــنكم

كثير دون أن يثبتكم بهذه الرؤيا لهبتمـوهم  ،ولتـرددتم
على أنكم ستغلبونهم  ،فتثبتوا أمام جمعهم ولو ترككم ترونهم ًا

فى قتالهم  ،ولعجزتم  ،وكان التنازو فى اإلقهام وعهمل  ،ولكن هللا سلم من ذلك ونجى من عواقبل  ،إنـل علـيم بمـا
فى القلوب التى فى الصهور

 - 44واذكــر  -أيهــا الرســول  -حينمــا كــان هللا ي ـريكم أعــهاءطم عنــه التالقــى قلــة فــى أعيــنكم  ،كمــا يظهــركم هللا فــى أعــين
أعهائكم قلة  ،ولما فى أنفسهم من الغرور بالكثرة  ،ليقهم كل منكم على قتال اآلخر  ،فيتم تنفيذ أمر علمل هللا  ،وكان البه
أن يتم  ،وإلى هللا ترجع أمور العالم كلل  ،فال ينفذ

إال ما قضاه وهيأ أسبابل

 - 45يــا أيهــا الــذين آمنـوا إذا لقيــتم جماعــة مقاتلــة مــن أعــهائكم فــاثبتوا وال تفــروا  ،واذكــروا هللا متمثلــين قهرتــل وحســن وعــهه
بنصر المؤمنين  ،مكثرين فى ذلك الذكر مع الثبا

محققا
والصبر  ،فإنكم إن فعلتم ذلك كان رجاؤكم للفالح ً

()1

 - 46وأطيع ـوا هللا ورســولل فيمــا أم ـرتم بــل أو نهيــتم عنــل  ،ودع ـوا التنــازو واالخــتالف  ،فإنهمــا مــهعاة إلــى

ــياو

القـوة وإلــى العجــز  ،واصــبروا علــى مــا تلقــون مــن مكــاره الحــرب  ،فــإن هللا مــع الصــابرين بــالعون والتأييــه والتثبيــت
وحسن الجزاء

_____
( )1فى اآليا

الكريمـة تنبيـل لضـرورة الثبـا

فـى وجـل العـهو  ،وأن العبـه ينبغـى أال يشـغلل شـىء عـن ذكـر هللا  ،وأن يلتجـ إلـى هللا عنـه الشـهائه ،
 ،وفى اآليـا

إيضـاح ألهميـة الطاعـة وتنفيـذ مـا أمـر هللا ورسـولل بـل

أيضا تنبيل إلى أهمية التهين واإليمان فى رفع الروح المعنوية والثبا
وفى ذلك ً
حتى ال يهب الفشل نتيجة الفرقة  ،كما ينبغى عهم التفاخر والتباهى بالعظمة واالنصراف إلى التظاهر بالشجاعة والسماحة والرياء
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 - 47وال تكونوا كأول ك الذين خرجوا من ديارهم  ،مغرورين بما لهم مـن قـوة ونعمـة  ،مفـاخرين ومتظـاهرين بهمـا

أمــام النــاس  ،يريــهون الثنــاء علــيهم بالشــجاعة والغلبــة  ،وهــم بــذلك يصــهون عــن ســبيل هللا واإلســالم  ،وهللا محــيل

علما وقهرة  ،وسوف يجازيهم عليها فى الهنيا واآلخرة
بأعمالهم ً
 - 48واذكـروا  -أيهـا المسـلمون  -حينمـا َحسـن الشـيطان لهـؤالء المشـركين أعمـالهم بوسوسـتل قـائال لهـم  :إنــل ال
يس ــتطيع أح ــه م ــن الن ــاس أن يغل ــبهم  ،ويؤك ــه له ــم أن ــل مجي ــر له ــم  ،فلم ــا تقاب ــل الفريق ــان ف ــى الحــرب بطــل كيــهه
العقاب على الذنوب

مهبر  ،وتب أر منهم  ،وخاف أن يهلكل هللا  ،وهللا شهيه
ووسوستل ورجع ًا
 - 49واذكــر  -أيهــا الرس ــول  -حينمــا يقــول المن ــافقون مــن الكفــار و ــعفاء اإليمــان عنــه رؤي ــتكم فــى إق ــهامكم
مؤمنـا بـل معتم ًـها عليـل  ،فـإن هللا يكفيـل مـا أهمـل
وثباتكم  :غر هؤالء المسلمين دينهم  ،وإن َمن وكل إلى هللا أمره ً
 ،وينصره على أعهائل  ،ألن هللا قوى السلطان حكيم فى تهبيره
 - 50ولو ترى  -أيها الرسول  -ذلك الهول الخطير  ،الذى ينـزل بهـؤالء الكفـار حـين تتوفـاهم المالئكـة فينزعـون
أرواحهم  ،وهم يضربونهم من أمام ومن خلف  ،ويقولون لهم  :ذوقوا عذاب النار بسبب أفعالكم السي ة

ظالمــا لعبيــهه فــى تعــذيبهم علــى مــا ارتكبــوه  ،بــل ذلــك هــو العــهل  ،ألنــل ال يســتوى المس ـىء
 - 51وإن هللا لــي
ً
والمحسن  ،فعقابل على ما اقترفوا من أعمال سي ة
ـودا مـنهم ب يـا
 - 52إن عادة هؤالء المشركين وشأنهم فى الكفر  ،كشأن الفراعنة وسـائر العتـاة مـن قـبلهم جح ً
هللا  ،فعــذبهم هللا علــى ذنــوبهم  ،وهــو غيــر ظــالم لهــم إن هللا قــوى فــى تنفيــذ حكمــل  ،شــهيه المجــازاة لمــن يســتحق
عقابل

 - 53وهذا عهل فى الجـزاء  ،بسـبب أن هللا ال ُيغيـر نعمـة أنعـم بهـا علـى قـوم  ،كنعمـة األمـن والرخـاء والعافيـة ،
حتى ُي َغعبيروا هم ما بأنفسهم من األحوال واألسباب  ،وإن هللا سميع لما يقولون عليم بما يفعلون
 - 54وكما أن دأب هؤالء فى اإلنكار آليا

َّللا ونعمل كهأب آل فرعون والذين من قبلهم فـإن دأبهـم وشـأنهم فـى

االستمرار على التكذيب برسلل ودالئل نبوتهم  ،كهأب آل فرعون والذين من قبلهم فالشبل بيـنهم فـى الكفـر باآليـا

 ،وجحــود رســالة الرســل وتكــذيبهم  ،وفــى االســتمرار علــى ذلــك فكــال أخــذ َّللا بذنبــل أول ــك بالص ـواعق والريــاح
ونحوها  ،وآل فرعون بالغرق  ،وكلهم كانوا ظالمين ألنفسهم  ،واستحقوا ما نزل بهم من العقاب

 - 55إن َشر ما يهب على وجل األرو عنه َّللا فى حكمل وعهلل  ،هم الكفار المصرون على كفرهم
ال يـردعهم عـن
 - 56الذين عقه معهم العهود والمواثيق  ،وال يزالون ينقضونها مرة بعـه مـرة  ،وهـم اليهـود
ذلك تعظيم

 ،وال خوف من نقمتل وعذابل

()1

ظافر بهم  ،فنكل بهـم تنكـيال
 - 57فإن تهرك  -أيها الرسول  -هؤالء الناقضين لعهههم  ،وتصادفهم فى الحرب ًا
يسـوؤهم ويخيـف َمــن وراءهـم  ،فتفــرق جمـوعهم مـن خلفهــم فـذلك التنكيــل أرجـى لتـذكيرهم بــنقض العهـود  ،ولــهفع
غيرهم عن الوقوو فى مثل ما وقع فيل هؤالء
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 - 58وإن تتوقع من قوم خيانة بأما ار تنبـ بنقضـهم لمـا بينـك وبيـنهم مـن العهـه  ،فـاقطع علـيهم طريـق الخيانـة
لــك  ،بــأن تعلــن فســخك لعهــههم  ،حتــى يكون ـوا علــى علــم بــأمرك  ،وحتــى ال يســتطيعوا خيانتــك  ،إن َّللا ال يحــب
الخائنين وال ير ى أن توصفوا بوصفهم

 - 59وال يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغهرهم إنهم ال يعجـزون َّللا عـن اإلحاطـة بهـم

 ،بل هو القادر  -وحهه  -وسيجزيهم بقوتل وعهلل

 - 60وأعــهوا  -يامعشــر المســلمين  -لمواجهــة أعــهائكم مــا اســتطعتم مــن قــوة حربيــة شــاملة لجميــع عتــاد القتــال ،

مــن الم ـرابطين فــى الثغــور وأط ـراف الــبالد بخــيلهم  ،لتخيف ـوا بهــذا اإلعــهاد والربــاط عــهو َّللا وعــهوكم مــن الكفــار

المتربصــين بكــم ال ـهوائر  ،وتخيف ـوا آخ ـرين ال تعلمــونهم اآلن وَّللا يعلمهــم ألنــل ال يخفــى عليــل ش ـىء وكــل مــا

أنفقتم من شىء فى سبيل إعـهاد القـوة قاصـهين بـل وجـل َّللا  ،فـإن َّللا يجـزيكم عليـل جـزاء وافيـا  ،دون أن ينقصـهم
مثقال ذرة مما تستحقون من فضل ربكم

()2

 - 61وإن ماَل األعهاء عن جانب الحرب إلى جانب السلم  ،فاجنح لها  -أيها الرسول  -فليست الحـرب غر ـاً
مقصودا لذاتـل عنـهك إنمـا أنـت قاصـه بهـا الـهفاو لعـهوانهم  ،وتحـهيهم لـهعوتك فاقبـل السـلم مـنهم  ،وتوكـل علـى

َّللا  ،وال تخــف كيــههم ومكــرهم إنــل ســبحانل هــو الســميع لمــا يتشــاورون بــل  ،العلــيم بمــا يــهبرون ويــأتمرون  ،فــال
يخفى عليل شىء

()3

_________

( )1فى اآلية الكريمة وما بعهها تحذير مـن الـذين يعاهـهون ثـم ينقضـون العهـه  ،هـؤالء يجـب التنكيـل بهـم وبمـن وراءهـم  ،وفيهـا بيـان
ألهمية تهمير مؤخرة العهو وهو أسلوب من أساليب القتال الحهيثة  ،ألن إيقاو اال طراب فى مـؤخرة العـهو كفيـل بإرباطـل ودفعـل إلـى
توزيع جنوده لحماية مؤخرتل وفى هذا تفكيك لقوتل

يضــاف إلــى ذلــك أن فــى المنــاطق الخلفيــة مــن ميــادين القتــال توجــه المنشــأ

ووقوو اال طراب فى هذه األنحاء يؤدى إلى عهم انتظام إعانة القوا

اإلداريــة التــى تعتمــه عليهــا القـوا

 ،وبالتالى إلى إيقاو الهزيمة

بالعهوس

فــى اإلعاشــة ،

( )2فى اآلية الكريمة حث صريح وأمر على االستعهاد لمالقاة العهو  ،فالحرب قهيماً وحهيثاً  ،أمر خطير جلل تتوقف عليـل مصـائر
األمم  ،لذلك فهى جهيرة بالتحضير والتجهي از واإلعهاد فى مختلف نواحى العهد والقوة والعتاد  ،ودخول الحرب دون تجهيـز وإعـهاد
يسبب الفشل  ،ونحن نرى الهول اآلن تستعه فى وقت السلم للحرب  ،وتبنى سياستها واسـتراتيجيتها  ،وتعبـ جميـع مواردهـا للحصـول

على النصر فى الحرب والحرب اآلن شاملة يشترك فيها الشعب والجيش  ،وهى بذلك أولى بإعهاد كل منهمـا إعـهادا شـامالً يضـمن

النصر

( )3مبهأ عظيم من مبادئ اإلسالم دين السالم ونحن اآلن نسمع كل دول العالم تنادى بالسالم ولذا أُنش ت هي ة األمم المتحهة
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 - 62وإن أرادوا مــن تظــاهرهم بــالجنوح إلــى الســلم خهعــة ومك ـ ار بــك  ،فــإن َّللا يكفيــك أمــرهم مــن كــل وجــل  ،وقــه
سبق لل أن أيهك بنصره  ،حين هيـأ لـك مـن األسـباب الظـاهرة والخفيـة مـا ثبـت بـل قلـوب المـؤمنين مـن المهـاجرين

واألنصار

 - 63وجمــع بيــنهم علــى المحبــة بعــه التفــرق والتعــادى  ،فأصــبحوا ملتقــين حولــك  ،بــاذلين أرواحهــم وأم ـوالهم فــى
سبيل دعوتك  ،وإنك لو أنفقت جميع ما فـى األرو مـن األمـوال والمنـافع  -فـى سـبيل هـذا التـأليف  -لمـا أمكنـك

أن تصل إليل  ،ألن القلـوب بيـه َّللا  ،ولكـن َّللا ألـف بيـنهم  ،بهـهايتهم إلـى اإليمـان والمحبـة واإلخـاء  ،وإنـل تعـالى

قوى غالب  ،يهبر أمر العباد على مقتضى ما ينفعهم

 - 64يأيها النبى كفاك وكفى أتباعك المؤمنين أن َّللا لكم ناص اًر ومؤيها

 - 65يأيها النبى حث المؤمنين على القتال إلعالء كلمـة َّللا ورغـبهم فيمـا وراءه مـن خيـر الـهنيا واآلخـرة  ،لتقـوى
بذلك نفوسهم  ،وإنل إن يوجه منكم عشرون معتصمون باإليمان والصبر والطاعة  ،يغلبوا مائتين مـن الـذين كفـروا

 ،ذلك بأنهم قوم ال يهركون حقائق األمور  ،فلي

لهم إيمان وال صبر وال مطمع فى ثواب

 - 66وإذا كان واجبكم  -أيها المؤمنون  -أن تصبروا على مالقاة أعهائكم فى حال قوتكم  ،ولـو كـانوا أمثـالكم ،
ــعفا يقتضــى

رخــص َّللا لكــم فــى غيــر حــال القــوة أن تصــبروا أمــام مثلــيكم فقــل مــن األعــهاء لعلمــل أن فــيكم
فقــه َ
الكفـار  ،فـإن يكـن مـنكم مائـة مجاهـه
التيسير عليكم والترخيص لكم  ،بعـه أن تثبـت هيبـة اإلسـالم فـى نفـوس
صابر يغلبوا مائتين من الكفار  ،وإن يكن مـنكم ألـف يغلبـوا ألفـين بـإرادة َّللا ومعونتـل  ،وَّللا مـع الصـابرين بنصـره
وتأييهه

()1

 - 67ال يسوح ألحه من األنبياء أن يكون لل أسرى يحتجزهم  ،أو يأخذ مـنهم الفـهاء  ،أو يمـن علـيهم بـالعفوعنهم
حتــى يتغلــب ويظهــر عل ــى أعهائــل  ،ويــثقلهم ب ــالجراح  ،فــال يســتطيعون قت ــاال فــى األرو  ،ولكــنكم  -ياجماع ــة

المسلمين  -سارعتم فى غزوة بهر إلى اتخاذ األسرى قبل التمكن فى األرو  ،تريهون منافع الـهنيا وَّللا يريـه لكـم

اآلخرة بإعالء كلمة الحق  ،وعهم االلتفاف إلى ما يشغلكم عـن الـهنيا  ،وَّللا قـوى قـادر غالـب  ،يـهبر األمـور لكـم
على وجل المنفعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فى اآليا

الكريمة بيان ألهمية العقيهة الراسخة واإليمان فى الحرب فلي

المهم العهو وإنما القوة قوة الروح المقاتلة وإيمان القلب

 ،وهــو أمــر وا ــح فــى جميــع الحــروب علــى مــر الزمــان وكــم مــن ف ــة قليلــة قويــة اإليمــان بقضــيتها غلبــت ف ــة كبيـرة واهيــة ال تــؤمن

أيضا بيان لو ع القائه فى المعركة فمـن واجباتـل تنظـيم ودفـع جنـوده وتحريضـهم علـى القتـال ويـهخل
بقضيتها الخاسرة  ،وفى اآليا
ً
فى ذلك أن يكون أسوة لهم وأن يو ح لهم أساليب النصر وهذا وذاك من واجب كل قائه فى كل زمان
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 - 68لوال حكم سابق من َّللا بالعفو عن المجتهه المخط ألصابكم فيمـا أخـذتم عـذاب كبيـر بسـبب مـا تعجلـتم
بل

 - 69فكل ـوا ممــا غنمــتم مــن الفــهاء حــالالً لكــم غيــر خبيــث الكســب  ،واتق ـوا َّللا فــى كــل أمــوركم  ،إن َّللا عظــيم

الغفران والرحمة لمن شاء من عباده إذا أناب إلى ربل

 - 70يأيها النبى  ،قل للذين وقعوا فـى أيـهيكم مـن األسـرى  :إن يكـن فـى قلـوبكم خيـر يعلمـل
لكـم خيـ ار ممــا أخـذه المؤمنـون مــنكم  ،ويغفـر لكـم مــا كـان مـن الشــرك والسـي ا
تاب من كفره ومن ذنبل

َّللا  ،يخلـف

 ،وَّللا كثيـر المغفـرة والرحمـة لمــن

 - 71وإن ُيريهوا خيانتك بما ُيظهر بعضهم من الميل إلى اإلسـالم مـع انطـواء صـهروهم علـى قصـه مخادعتـك ،
فال تبت  ،فسيمكنك َّللا منهم  ،كما خانوا َّللا مـن قبـل باتخـاذ األنـهاد والشـركاء والكفـر بنعمتـل  ،فـأمكن مـنهم إذ
نصــرك علــيهم فــى بــهر  ،مــع التفــاو بــين قوتــك فــى القلــة  ،وقــوتهم فــى

الكث ـرة  ،وَّللا قــوى غالــب متصــرف

بحكمتل  ،فأمكن من نصره عباده المؤمنين

صهقوا بالحق وأذعنوا لحكمل  ،وهاجروا من مكل  ،وجاههوا بأموالهم وأنفسهم  ،والـذين آووهـم فـى
 - 72إن الذين َ
غ ـربتهم  ،ونصــروا رســول َّللا يقــاتلون مــن قاتلــل  ،ويعــادون مــن عــاداه  ،بعضــهم نص ـراء بعــض فــى تأييــه الحــق
وإعالء كلمة َّللا على الحق والذين لم يهاجروا  ،ال يثبـت لهـم شـىء مـن واليـة المـؤمنين ونصـرتهم  ،إذ ال سـبيل
إلــى واليــتهم حتــى يهــاجروا  ،وإن طلب ـوا مــنكم النصــر علــى مــن ا ــطههوهم فــى الــهين  ،فانصــروهم فــإن طلب ـوا

النصــر علــى قــوم معاهــهين لكــم لــم ينقضـوا الميثــاق معكــم  ،فــال تجيبــوهم  ،وَّللا بمــا تعملــون بصــير اليخفــى عليــل

شىء  ،فقفوا عنه حهوده ل ال تقعوا فى عذابل

 - 73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فهم متناصرون على الباطل  ،متعاونون فى عهاوتكم  ،فـال توالـوهم ،
فإن خالفتم وواليتموهم  ،تقع الفتنة فى صفوفكم والفساد الكبير فى األرو

 - 74وال ــذين آمنـ ـوا وه ــاجروا وجاه ــهوا ف ــى س ــبيل َّللا  ،وال ــذين آووه ــم ونص ــروا الح ــق وكلم ــة َّللا  ،ه ــم الص ــادقو

اإليمان  ،وَّللا تعالى يغفر لهم  ،ولهم رزق كبير فى الهنيا واآلخرة

 - 75والـ ــذين آمن ـ ـوا بعـ ــه األولـ ــين وهـ ــاجروا أخي ـ ـ اًر وجاهـ ــهوا مـ ــع السـ ــابقين  ،فأول ـ ــك مـ ــنكم ياجماعـ ــة المهـ ــاجرين
واألنصــار  ،لهــم مــن الواليــة والحقــوق مــا لبعضــكم علــى بعــض وذوو األرحــام مــن المــؤمنين لهــم  -فضــال عــن
والية اإليمان  -والية القرابة  ،فبعضهم أولى ببعض فى المودة والمـال والنصـرة والتأييـه  ،وقـه بـين ذلـك فـى كتابـل
وهو العليم بكل شىء
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التوبـــــــة
سورة التوبة مهنية  ،نزلت بالمهينة فى العام التاسع  ،وحملها على بن أبـى طالـب إلـى المسـلمين فـى الحـج ،

وق أرهـا علــيهم  ،وأميــر الحــج فــى هـذا العــام أبــو بكــر الصــهيق  -ر ـى هللا عنــل  -وآياتهــا تســع وعشــرون ومائــة ،
وقه ابتهأ

ببراءة هللا تعالى من المشركين  ،ولـذلك سـميت سـورة بـراءة  ،وذكـر بعـه ذلـك حرمـة األشـهر الحـرم ،

وعهه المشركين  ،ووجوب الوفاء ما لم ينكثوا  ،ومـن ينكـث فـى العهـه فإنـل تجـب حربـل  ،وبينـت بعـه ذلـك أن لـب
يكمــل اإليمــان إال إذا كــان هللا ورســولل أحــب إلــى المــؤمنين
التقــرب إلــى هللا تعــالى هــو اإليمــان بــل  ،وأنــل
ال ُ
من كل شىء  ،وذكر سبحانل أن االغترار بالقوة يبعه النصر  ،وأشار إلى حال المسـلمين فـى غـزوة حنـين وفـى

هذه السورة حرم على المشركين دخول المسمجه الحرام  ،ألنهم نج

وفيها النص على وجوب قتال اليهود والنصارى حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـه  ،وبـين فيهـا عـهد األشـهر الحـرم

 ،وفيهـا بينــت

ـرورة النفـرة إلـى القتــال عنـه كــل نـهاء مــن غيـر تلكــؤ  ،وفيهـا مــن بعـه ذلــك إشـا ار إلــى المخبلفــين

والمعــوقين عــن الخــروج للقتــال  ،وبيــان أح ـوال المنــافقين الــذين يبتغــون الفتنــة فــى كــل وقــت تكــون الــهعوة فيــل إلــى
القتال  ،وذكر هللا تعالى المنافقين فى معاملتهم للمؤمنين فى السلم وفى الحرب

وفى هذه السورة األمر القاطع المعلن لعقوبة النفاق  ،وهـو أال يصـلى النبـى  -صـلى هللا عليـل وسـلم  -علـى
أحـه مـنهم  ،وذكـر سـبحانل بعـه ذلـك األعـذار التـى تسـوح التخلـف  ،وبـين سـبحانل حـال الـذين أظهـروا الـهخول فــى

اإلســالم مــن األع ـراب  ،أو خضــعوا ألحكامــل بعــه أن صــار لــل قــوة  ،وبــين أن ه ـؤالء األع ـراب مقيمــون حــول
المهينة وقر ًيبا منها
وذكــر مــن بعــه ذلــك أحـوال النــاس بالنســبة لإليمــان  ،وذكــر خبــر مســجه الضـرار الــذى بنــاه المنــافقون ليهربـوا
مـن المســجه الــذى بنــاه رســول هللا  -صــلى هللا عليــل وســلم  ، -ثــم ذكــر ســبحانل أوصــاف المــؤمنين الصــادقين فــى
وســلم  ، -وقبــول هللا تعــالى لهــذه
إيمــانهم  ،وتوبــة الــذين كــانوا قــه ُخبلعف ـوا عــن رســول هللا  -صــلى هللا عليــل
التوبة  ،كما ذكر سبحانل وتعـالى أحـوال النـاس فـى تلقـى آيـا

القـرآن عنـه نزولهـا  ،وخـتم سـبحانل وتعـالى السـورة

بأن هللا تعـالى اختـار محم ًـها للرسـالة وهـو ال يريـه عنـت مـن أرسـل إلـيهم  ،وأنـل بهـم رؤوف رحـيم  ،وأن هللا حسـبل

إذا تولوا عنل

 - 1هللا ورسولل بري ان من المشركين الذين عاههتموهم فنقضوا العهه

 - 2فلكم االمان  -أيها المشركون  -مهة أربعة أشهر  -من حين البراءة تنتقلون فيها حيث شـ تم  ،واعلمـوا أنكـم
حيثما كنتم خا عين لسلطان هللا  ،وأنتم ال تعجزونل  ،وإن هللا كاتب الخزى على الذين يجحهونل

 - 3وبالح من هللا ورسولل إلى الناس عامة  ،فى مجتمعهم يوم الحـج األطبـر  ،أن هللا ورسـولل بري ـان مـن عهـود

المشركين الخائنين  -فيا أيها المشركون الناقضون للعهـه  -إذا رجعـتم عـن شـرككم بـا  ،فـإن ذلـك خيـر لكـم فـى
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الــهنيا واآلخـرة  ،أمــا إن أعر ــتم وبقيــتم علــى مــا أنــتم عليــل  ،فــاعلموا أنكــم خا ــعون لســلطان هللا وأنــت  -أيهــا
الرسول  -أنذر جميع الكافرين بعذاب شهيه اإليالم

 - 4أمــا مــن عاهــهتم مــن المشــركين  ،فحــافظوا علــى عهــودكم ولــم ُي عخال ـوا بش ـ منهــا  ،ولــم يعين ـوا عل ـيكم أحـ ًـها ،
فأوفوا لهم عهههم إلى نهايتل واحترموه إن هللا يحب المتقين المحافظين على عهودهم
 - 5فــإذا انقضــت مــهة األمــان  -األشــهر األربعــة  -فــاقتلوا المشــركين الناقضــين للعهــه فــى كــل مكــان  ،وخــذوهم

بالشهة  ،وا ربوا الحصار عليهم بسه الطرق  ،واقعهوا لهم فى كل سـبيل  ،فـإن تـابوا عـن الكفـر  ،والتزمـوا أحكـام
اإلسالم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة  ،فال سبيل لكم عليهم لهخولهم فـى ديـن هللا  ،وهللا عظـيم المغفـرة لمـن تـاب ،

واسع الرحمة بعباده
فأمنـل حتـى
 - 6وإن طلب منك األمان  -أيها الرسول  -أحه من المشركين الذين أمرتم بقتالهم ليسـمع دعوتـك  ،ب
آمنا وهذا األمر بتـأمين
مكانا يكون فيل ً
يسمع كالم هللا  ،فإن دخل فى اإلسالم فهو منكم  ،وإن لم يهخل فأبلغل ً
المستجير حتى يسمع كالم هللا بسبب ما ظهر من جهلل لإلسالم  ،ورغبتل فى العلم بل

ار  -عهــه محتــرم عنــه هللا وعنــه رســولل فــال تأخــذوا
 - 7كيــف يكــون له ـؤالء المشــركين  -الناقضــين للعهــود م ـرًا
بعهـودهم  ،إال الـذين عاهـهتموهم مـن قبائـل العـرب عنـه المســجه الحـرام ثـم اسـتقاموا علـى عهـههم  ،فاسـتقيموا أنــتم
لهم على عههكم ماداموا مستقيمين  ،إن هللا يحب الطائعين لل الموفين بعهودهم

 - 8كيــف تحــافظون علــى عهــودهم  ،وهــم ق ـوم إن يتمكن ـوا مــنكم ويكون ـوا ظــاهرين علــيكم فلــن يــهخروا جهـ ًـها فــى
القضاء عليكم  ،غير مراعين فيكم قرابة وال عه ًـها  ،وهـؤالء يخـهعونكم بكالمهـم المعسـول  ،وقلـوبهم منطويـة علـى
طراهيتكم  ،وأطثرهم خارجون عن الحق ناقضون للعهه

أعر وا عن آيا هللا واستبهلوا بها َع َر ً ا قليالً من أعراو الهنيا  ،ومنعـوا النـاس عـن الـهخول فـى ديـن هللا
َ -9
 ،إن هؤالء َقُب َح ما كانوا يعملون
 - 10تلــك حــال جحــودهم  ،ال يحترمــون لمــؤمن ق اربــة وال عهـ ًـها  ،وه ـؤالء هــم الــذين مــن شــأنهم االعتــهاء  ،فهــو
مرو الزم لهم
 - 11فإن تابوا عـن الكفـر  ،والتزمـوا أحكـام اإلسـالم بإقامـة الصـالة وإيتـاء الزكـاة  ،فهـم إخـوانكم فـى الـهين  ،لهـم
لقوم ينتفعون بالعلم

ويبين هللا اآليا
ما لكم وعليهم ما عليكم  ،ب
ومــن
 - 12وإن نقض ـوا عهــودهم مــن بعــه توكيــهها  ،واســتمروا علــى الطعــن فــى ديــنكم  ،فقــاتلوا رؤســاء الضــالل َ
معهم  ،ألنهم ال عهه لهم وال ذمة  ،لينتهوا عن كفرهم
ار  ،وقـه سـبق أن
 - 13هال تسارعون  -أيها المؤمنون  -إلـى قتـال جماعـة مـن المشـركين  ،نقضـوا عهـودكم مـرًا
ه ام ـوا بــإخراج الرس ــول مــن مك ــة وبقتلــل  ،وه ــم الــذين بــهأوكم باإلي ــذاء والعــهوان م ــن أول األمــر  ،أتخ ــافونهم ال

تخافوهم  ،فا  -وحهه  -أحق بأن تخافوه  ،إن كنتم صادقين فى إيمانكم
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 - 14قاتلوهم  -أيها المؤمنون  -يذقهم هللا العذاب علـى أيـهيكم  ،ويـذلهم وينصـركم علـيهم  ،ويشـف  -بهـزيمتهم
وإعالء عزة اإلسالم  -ما كان من ألم كامن وظاهر بصهور قوم مؤمنين طالما لحقهم أذى الكفار

فرحا بالنصر بعه الهم والخوف  ،ويذهب عنهم الغي  ،ويقبل هللا توبة مـن يشـاء
 - 15ويما هللا قلوب المؤمنين ً
توبتل منهم  ،وهللا واسع العلم بش ون عباده  ،عظيم الحكمة فيما يشرو لهم

 - 16ال تظن ـوا  -أيهــا المؤمنــون  -أن يتــرككم هللا تعــالى دون اختبــار لكــم بالجهــاد ونحــوه إن مــن ســنتل تعــالى

يظهر علمل بالذين جاهـهوا مـنكم مخلصـين  ،ولـم يتخـذوا سـوى هللا ورسـولل والمـؤمنين بطانـة وأوليـاء ،
االختبار  ،ل َ
وهللا عليم بجميع أعمالكم  ،ومجازيكم عليها
 - 17لي

المشركون أهالً ألن يعمروا مساجه هللا  ،وهم مستمرون علـى كفـرهم  ،معلنـون لـل  ،أول ـك المشـركون

ال اعتهاد بأعمالهم وال ثواب لهم عليها  ،وهم خالهون فى النار يوم القيامة

 - 18ولكــن الــذين يعمــرون مســاجه هللا  ،إنمــا هــم الــذين آمن ـوا بــا  -وحــهه  -وصــهقوا بالبعــث والج ـزاء  ،وأدوا
الصالة على وجهها  ،وأخرجوا زكاة أمـوالهم  ،ولـم يخشـوا إال هللا  -وحـهه  -وهـؤالء يرجـى لهـم أن يكونـوا عنـه هللا

من المهتهين إلى الصراط المستقيم

 - 19ال ينبغــى أن تجعلـوا القــائمين بســقاية الحجــيج وعمــارة المســجه الحـرام مــن المشــركين فــى منزلــة الــذين آمن ـوا
بـا  -وحـهه  -وصـهقوا بالبعـث والجـزاء  ،وجاهـهوا فـى سـبيل هللا ذلـك أنهــم ليسـوا بمنزلـة واحـهة عنــه هللا وهللا
ال يههى إلى طريق الخير القوم المستمرين على ظلم أنفسهم بالكفر  ،وظلم غيرهم باألذى المستمر
 - 20الــذين صــهقوا بوحهانيــة هللا  ،وهــاجروا مــن دار الكفــر إلــى دار اإلســالم  ،وتحملـوا مشــاق الجهــاد فــى ســبيل
هللا بــأموالهم وأنفســهم  ،أعظــم منزلــة عنــه هللا ممــن لــم يتصــف بهــذه الصــفا

 ،وه ـؤالء هــم الظــافرون بمثوبــة هللا

وكرامتل

 - 21ه ـ ـؤالء يبشـ ــرهم هللا تعـ ــالى برحمتـ ــل الواسـ ــعة التـ ــى تشـ ــملهم  ،ويخصـ ــهم بر ـ ــاه  ،وهـ ــو أطبـ ــر
وسيهخلهم يوم القيامة جنا

ج ـ ـزاء ،

لهم فيها نعيم قائم ثابت دائم

 - 22وهم خالهون فى الجنة ال يتحولون عنها  ،وإن هللا عنهه أجر عظيم وثواب جزيل

 - 23يا أيها المؤمنون ال تتخـذوا مـن آبـائكم وأبنـائكم وإخـوانكم وعشـيرتكم وأزواجكـم  ،نصـراء لكـم مـاداموا يحبـون
الكفر ويفضلونل على اإليمان  ،ومن يستنصر بالكافرين  ،فأول ك هم الذين تجاوزوا الطريق المستقيم

 - 24قــل  -يــا أيهــا الرســول  -للمــؤمنين  :إن كنــتم تحبــون آبــاءطم وأبنــاءطم وإخ ـوانكم وأزواجكــم  ،وأقربــاءطم ،
وأمواالً اطتسبتموها  ،وتجارة تخافون بوارها  ،ومساطن تستريحون لإلقامـة فيهـا أطثـر مـن حـبكم

ورسـولل والجهـاد

فى سبيلل  ،حتى شغلتكم عن مناصرة الرسول  ،فانتظروا حتى يأتى هللا بحكمل فيكم وعقوبتل لكـم وهللا ال يهـهى

الخارجين على حهود دينل
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 - 25لقه نصركم هللا  -أيها المؤمنون  -على أعهائكم فى كثير مـن المواقـع بقـوة إيمـانكم  ،وحـين غـرتكم كثـرتكم
فى معركة " ُحَنين " ترككم هللا ألنفسكم أول األمر  ،فلم تنفعكم كثرتكم شيًا  ،وظهر عليكم عهوكم  ،ولشهة الفـزو
اقت عليكم األرو  ،فلم تجهوا سبيال للقتال أو النجـاة الشـريفة  ،ولـم يجـه أطثـركم وسـيلة للنجـاة غيـر الهـرب ،
ففررتم منهزمين  ،وتركتم رسول هللا مع قلة من المؤمنين

()1

 - 26ثم أدركتكم عناية هللا  ،فأنزل الطمأنينة على رسولل  ،ومـا بهـا قلـوب المـؤمنين  ،وأمـهطم بالمالئكـة جنـوده
التى ثبتت أقهامكم  ،ولم تروها  ،فانتصرتم

وأذاق هللا أعهاءطم م اررة الهزيمة  ،وذلك جزاء الكافرين فى الهنيا

مخلصــا  ،وهللا عظــيم المغف ـرة واســع
 - 27ثــم يقبــل هللا توبــة مــن يشــاء مــن عبــاده فيغفــر ذنبــل  ،إذا رجــع عنــل
ً
الرحمة
 - 28يا أيها المؤمنون  ،إنما المشركون بسبب شركهم نجست نفوسـهم  ،وهـم

ـالون فـى العقيـهة  ،فـال تمكنـوهم

ـر بســبب انقطــاو تجــارتهم عــنكم ،
مــن دخــول المســجه الحـرام بعــه هــذا العــام ( التاســع مــن الهجـرة ) وإن خفــتم فقـ ًا
فإن هللا سوف يعو كم عن هذا  ،ويغنيكم من فضلل إن شاء  ،إن هللا عليم بش ونكم  ،حكيم فى تهبيره لها

وال يقـرون

ـحيحا بـا
 - 29يا أيها الـذين آمنـوا  ،قـاتلوا الكـافرين مـن أهـل الكتـاب الـذين ال يؤمنـون إيمانـاً ص ً
وال يعتنقـون الـهين الحـق
ـحيحا  ،وال يلتزمـون االنتهـاء عمـا نهـى هللا ورسـولل عنـل ،
بالبعث والجـزاء إقـرًا
ار ص ً
وهــو اإلســالم قــاتلوهم حتــى يؤمن ـوا  ،أو يــؤدوا إلــيكم الجزيــة

()2

خا ــعين طــائعين غيــر متمــردين ليســهموا فــى

بناء الميزانية اإلسالمية
_________

ألفـا  ،وعـهد الكفـار
( )1كانت موقعـة حنـين بـين المسـلمين وقبيلتـى ثقيـف وهـوازن  ،وكـان جـيش المسـلمين فيهـا يبلـُ نحـو اثنـى عشـر ً
نحو أربعة آالف  ،وقه شهدوا فـى القتـال  ،ألن القضـاء علـيهم قضـاء علـى آخـر نفـوذ للوثنيـة فـى العـرب  ،ألن مكـة فتحـت قبـل ذلـك
بقليـل  ،وقـه التقـى الفريقـان المؤمنــون بكثـرتهم وقـه أعجبـتهم  ،وأول ــك بقلـتهم العنيفـة  ،وكانـت الجولــة للشـرك لغـرور المسـلمين  ،ولكــن
انتهــت المعركــة بنصــر المــؤمنين  ،والعب ـرة فــى هــذه الغــزوة أن الكث ـرة العهديــة ليســت هــى عامــل النصــر إنمــا عامــل النصــر هــو القــوة

المعنوية

همـا  ،واثنـى عشـر
( )2الجزية من الموارد الهامة فى ميزانية الهولة اإلسالمية  ،وكانت هذه الضريبة تتراوح ما بين ثمانية وأربعين در ً
هما للفرد الواحه  ،تؤخذ من اليهود والنصارى ومـن فـى حكمهـم  ،وكانـت واجبـة علـى الـذكر البـالُ الصـحيح الجسـم والعقـل بشـرط
در ً

أن يكون لل مال يـهفع منـل مـا فـرو عليـل  ،وأعفـى منهـا النسـاء واألطفـال

والشـيوخ ألن الحـرب ال تعلـن علـيهم  ،وال يـهفعها

العمى والمقعهون إال إذا كانوا أغنياء  ،وكذلك الفقراء والمساطين واألرقاء  ،ولم يكن يطالب بها الرهبان إذا كانوا فى عزلة عن الناس
وكــان األســاس فــى فــرو

ـريبة الجزيــة حمايــة أهــل الذمــة ودفــع العــهوان عــنهم  ،ألن أهــل الكتــاب ومــن فــى حكمهــم لــم يكلف ـوا

الحــرب أو الــهفاو عــن أنفســهم أو غيــرهم  ،فكــان مــن العهالــة أن يــهفعوا هــذه الضـريبة نظيــر الحمايــة والمنفعــة ونظيــر تمــتعهم بم ارفــق

الهولة العامة  ،وأنها فى مقابل ما يؤخذ مـن المسـلم  ،فـإن المسـلم يؤخـذ منـل ُخمـ

الغنـائم والزكـاة وصـهقة الفطـر والكفـا ار المختلفـة

للذنوب  ،فكان البه أن يؤخذ من غير المسلم ما يقابل القهر الذى يؤخذ من المسلم  ،وهى تنفق فى المصالح العامة وعلى فقـراء أهـل
الذمة الذين يهفعونها  ،وال يقصه بهذه الضريبة اإلذالل أو العقوبة  ،ألن هذا ال يتفق وعهالة اإلسالم وال يتمشى مع غايتل السامية
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 - 30ترك اليهود الوحهانية فى عقيهتهم  ،وقالوا  :عزيز

()1

ابـن هللا  ،وتـرك النصـارى الوحهانيـة كـذلك  ،فقـالوا :
عليــل

المسـيح ابـ ن هللا وقـولهم هــذا مبتــهو مـن عنــههم  ،يرددونــل بـأفواههم ولــم يـأتهم بــل كتــاب وال رسـول  ،ولــي

عجبـا لهـم
ُحجة وال برهان  ،وهم فى هـذا القـول يشـابهون قـول المشـركين قـبلهم  ،لعـن هللا هـؤالء الكفـار وأهلكهـم
ً
طيف يضلون عن الحق وهو ظاهر  ،ويعهلون إلى الباطل

دينـا  ،ولـو كـان يخـالف قـول رسـولهم  ،فـاتبعوهم
بابا  ،يشرعون لهم  ،ويكون كالمهم ً
 - 31اتخذوا رجال دينهم أر ً
فى باطلهم  ،وعبهوا المسيح ابن مريم  ،وقه أمرهم هللا فى كتبـل علـى لسـان رسـلل أال يعبـهوا إال إلـ ًـها واح ًـها  ،ألنـل
ال يستحق العبادة فى حكم الشرو والعقل إال اإللـل الواحه  ،تنزه هللا عن االشراك فى العبادة والخلق والصفا

 - 32يريــه الكــافرون بم ـزاعمهم الباطلــة أن يطف ـوا نــور هللا وهــو اإلســالم  ،وال يريــه هللا إال إتمــام نــوره  ،بإظهــار
دينل ونصر رسولل  ،ولو كانوا كارهين لذلك

 ،وديـن

ـالحجج البينـا
 - 33هو هللا الذى كفـل إتمـام نـوره بإرسـال رسـولل ( محم ًـها ) صـلى هللا عليـل وسـلم  ،ب ُ
غمـا
الحق ( اإلسالم ) ليعلى هذا الهين على جميع األديان السابقة عليل  ،وإن كرهل المشركون  ،فإن هللا يظهـره ر ً
عنهم
كثير من علمـاء اليهـود ورهبـان النصـارى يسـتحلون أمـوال النـاس بغيـر حـق ،
 - 34يا أيها المؤمنون  :اعلموا أن ًا
ويسـتغلون ثقــة النــاس فــيهم واتبــاعهم لهـم فــى كــل مــا يقولــون  ،ويمنعــون النـاس عــن الــهخول فــى اإلســالم  ،والــذين
يستحوذون على األموال مـن ذهـب وفضـة  ،حابسـين لهـا  ،وال يـؤدون زكاتهـا  ،فأنـذرهم  -أيهـا الرسـول  -بعـذاب
موجع

 - 35فى يوم القيامة  ،يوقه على هذه األموال فى نار جهـنم  ،ثـم تحـرق بتلـك األمـوال المحمـاة جبـاه أصـحابها ،
ـذابا
وجنوبهم وظهورهم  ،ويقال
ً
توبيخـا لهـم  :هـذا مـا ادخرتمـوه ألنفسـكم  ،ولـم تـؤدوا منـل حـق هللا  ،فـذوقوا اليـوم ع ً
شهيها
ً
شهر  ،فى حكم هللا وتقهيره  ،وفيما َبينـل فـى كتبـل منـذ بـهء العـالم
 - 36إن عهة شهور السنة القمرية اثنا عشر ًا
شهر أربعة أشهر يحرم القتال فيها  ،وهـى  :رجـب وذو القعـهة وذو الحجـة والمحـرم وهـذا
ومن هذه االثنى عشر ًا
التح ـريم لاشــهر األربعــة المــذكورة هــو ديــن هللا المســتقيم  ،الــذى ال تبــهيل فيــل وال تغييــر فــال تظلم ـوا فــى هــذه

األشــهر أنفســكم باســتحالل القتــال أو امتنــاعكم عنــل إذا أغــار علــيكم األعــهاء فيهــا  ،وقــاتلوا  -أيهــا المؤمنــون -

جميعــا  ،وكون ـوا علــى يقــين مــن أن هللا
جماعــة المشــركين دون اســتثناء أحــه مــنهم  ،كمــا يقــاتلونكم معــادين لكــم
ً
ناصر للذين يخافون  ،فيلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيـل
_______

( )1عزيز هو عز ار الكاهن من نسل هارون خـرج مـن بابـل مـع رجـوو اليهـود الثـانى بعـه وفـاة رسـول هللا موسـى بنحـو ألـف عـام  ،وكـان عـز ار يلقـب
بالكاتب ألنل كان يكتب فى شريعة موسى
ملحولة  :خرج عز ار ومن معل من اليهود إلى أورشليم سنة  456ق م فى السنة السابقة من حكم أريخشسـنا ملـك فـارس بعـه خـراب أورشـليم

وحرق بيت المقهس ونهبل بزمن طويل
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 - 37وما تأخير هذه األشهر الحرم أو بعضـها عمـا رتبهـا هللا عليـل  -كمـا كـان يفعلـل أهـل الجاهليـة -إال إمعـان
ـالال فـوق

فى الكفر  ،يزداد بل الذين كفروا

ـاللهم  ،وكـان العـرب فـى الجاهليـة يجعلـون الشـهر الحـرام حـالال

امـا  ،ويقولـون  :شـهر
إذا احتاجوا القتال فيل  ،ويجعلون الشهر الحـالل حر ً
ال يهــهى القــوم المصـرين علــى كفــرهم إلــى
حرمهـا هللا  ،وقــه حسـنت لهــم أهـواؤهم أعمــالهم السـي ة  ،وهللا
بشـهر  ،ليوافقـوا عـهد األشـهر التـى

طريق الخير

 - 38يــا أيهــا المؤمنــون مــا لكــم حينم ـ ا قــال لكــم الرســول  :اخرج ـوا للجهــاد فــى ســبيل هللا  ،تباطــأ بعضــكم عــن

عجبــا لكــم أأثـرتم الحيــاة الــهنيا الفانيــة علــى الحيــاة اآلخـرة ونعيمهــا الــهائم فمــا
الخــروج للجهــاد ال ينبغــى ذلــك
ً
التمتع بالهنيا ولذائذها فى جنب متاو اآلخرة إال قليل تافل

موجعــا ويســتبهل ربكــم بكــم
ـذابا
 - 39إن لــم تســتجيبوا للرســول  ،فتخرج ـوا للجهــاد فــى ســبيل هللا  ،يعــذبكم هللا عـ ً
ً
قومـا آخـرين يسـتجيبون للرســول وال يتخلفـون عــن الجهـاد  ،وال تضــرون هللا بهـذا التخلــف شـيًا  ،وهللا عظــيم القــهرة
ً
على كل شىء
 - 40يا أيها المؤمنـون  ،إن لـم تنصـروا رسـول هللا فـإن هللا كفيـل بنصـره  ،كمـا أي َـهه ونصـره حينمـا ا ـطره الـذين
طفروا إلى الخـروج مـن مكـة ولـي معـل إال رفيقـل أبـو بكـر  ،وكـان ثـانى اثنـين  ،وبينمـا همـا فـى الغـار مختفيـين
من المشـركين الـذين يتعقبونهمـا خشـى أبـو بكـر علـى حيـاة الرسـول  ،فقـال لـل الرسـول مطم ًنـا  :ال تحـزن فـإن هللا
معنا بالنصر والمعونة عنه ذلك أنزل هللا الطمأنينة فى قلب صاحبل  ،وأيه الرسول بجنـود مـن عنـهه  ،ال يعلمهـا

إال هــو ســبحانل وانتهــى األمــر

()1

بــأن جعــل شــوكة الكــافرين مفلولــة وديــن هللا هــو الغالــب  ،وهللا متصــف بــالعزة

فال يقهر  ،وبالحكمة فال يختل تهبيره

 - 41أيها المؤمنون  ،إذا دعا داعى الجهاد فلبوا النهاء أفرًادا وجماعا
والسالمة والسالح  ،وجاههوا بالمال والنف فى سبيل إعالء كلمة هللا ففى ذلك العز والخير لكم

 -كل علـى قـهر حالـل  -ناشـطين بـالقوة

أهل العلم الصحيح والمعرفة الحقة

()2

إن كنـتم مـن

________

( )1الغار الذى اختفى فيل النبى  -صلى هللا عليل وسلم  -وصاحبل كـان بجبـل ثـور  ،وهـو جبـل قريـب مـن مكـة وقـه أقامـا بـل ثالثـة
أيــام  ،وخرجــا منــل بليــل بعــه أن علمــا أن الطلــب لهمــا قــه ســكن  ،ووصــال إلــى المهينــة لثمــان خلــت مــن ربيــع األول مــن الســنة األولــى

للهجرة

ركبانــا ومشــاة مســلحين بعتــاد خفيــف وآخــر ثقيــل  ،وهــذا مــن األســاليب المعروفــة اآلن ،
( )2مــن المعــانى المقصــودة  :قوم ـوا للقتــال
ً
فاألسلحة الخفيفة كالسيوف لها غر ها فى قتال الجنود  ،أما األسلحة الثقيلة فهى لهك معاقل العهو وحصونل
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 - 42نــهد الق ـرآن بالمنــافقين فــى تخلفهــم عــن متابعــة الرســول فــى الجهــاد  ،فقــال  :لــو كــان مــا دعــى إليــل ه ـؤالء

ـفر سـهال  ،التبعـوك
المنافقون عر ً ا مـن أعـراو الـهنيا قريـب المنـال  ،أو لـو كـان كـذلك س ًا
ولكن شق عليهم السفر وسيحلفون أنهم لـو اسـتطاعوا لخرجـوا معـك  ،وبهـذا النفـاق والكـذب يهلكـون أنفسـهم  ،وهللا

 -أيهـا الرسـول -

ال يخفى عليل حالهم  ،فهو يعلم كذبهم وسيجزيهم على ذلك

 - 43لقــه عفــا هللا عنــك  -أيهــا الرســول  -فــى إذنــك له ـؤالء المنــافقين فــى التخلــف عــن الجهــاد  ،قبــل أن تتبــين
أمرهم  ،وتعلم الصادق من أعذارهم إن كان  ،كما تعرف الكاذبين منهم فى ادعائهم اإليمان وفى انتحـال األعـذار

الصادقة

 - 44لي من شأن المؤمنين  -حًقا با  ،وحسابل فى اليوم اآلخـر  -أن يسـتأذنونك فـى الجهـاد بالمـال والـنف
 ،أو فى التخلف عنك  ،ألن صهق إيمانهم يحبب إليهم الجهاد فى سبيل هللا وهللا يعلم صهق عنيا المؤمنين

دائمــا فــى شــك
 - 45إنمــا يســتأذنك الــذين ال يؤمنــون ً
إيمانــا صــاد ًقا بــا وحســابل فــى اليــوم اآلخــر  ،فــإن قلــوبهم ً
وريبة  ،وهم يعيشون فى حيرة  ،وسينالون جزاء ذلك
 - 46ولو صهقت نية هؤالء المنافقين فى الخروج مع الرسول للجهاد  ،ألخذوا أهبة الحـرب واسـتعهوا لهـا  ،ولكـن
هللا كره خروجهم لعلمل أنهم لو خرجوا معكم لكانوا عليكم ال لكم  ،ع
فعوقهم عن الخـروج بمـا امـتا
ب
النفاق  ،وقال قائلهم  :اقعهوا مع القاعهين من أصحاب المعاذير

بـل قلـوبهم مـن

 - 47ولو خرجوا معكم إلى الجهاد مازادوكم بخروجهم قوة  ،ولكـن ُيشـيعون اال ـطراب أو ُيسـرعون إلـى الفتنـة ،
ويشــيعونها فيمــا بيــنكم  ،وفــيكم َمــن يجهــل ُخبــث نيــاتهم  ،ويمكــن أن ُيخـ َـهو بكالمهــم  ،أو لضــعفل يســمع دعــوتهم
إلى الفتنة  ،وهللا عليم بهؤالء المنافقين الذين يظلمون أنفسهم بما أ مروه من الفساد

 - 48وقه سبق أن سعى هـؤالء المنـافقون بالفتنـة فيمـا بيـنكم  ،ودبـروا لـك  -أيهـا الرسـول  -المكايـه  ،فـأحبل هللا
تهبيرهم  ،وحقق نصرك  ،وأظهر دينل على الرغم منهم

 - 49وبعض المنافقين كان يقول للرسول  :ائذن لى فى القعود عن الجهاد  ،وال توقعنى فى شـهة و ـيق إنهـم
بهذا الموقف قه أوقعوا أنفسهم فى معصية هللا  ،وإن نار جهنم لمحيطة بهم فى اليوم اآلخر

 - 50ه ـؤالء المنــافقون ال يريــهون بــك  -أيهــا الرســول  -وبأصــحابك إال المكــاره  ،فيتــألمون إذا نــالكم خيــر مــن
نصر أو غنيمة  ،ويفرحون إذا أصابكم شر من جراح أو قتـل  ،ويقولـون حين ـذ شـامتين  :قـه أخـذنا حـذرنا بـالقعود

عن الخروج للجهاد وينصرفون مسرورين

 - 51قــل لهــم  -أيهــا الرســول  -لــن ينالنــا فــى دنيانــا مــن الخيــر أو الشــر إال مــا قــهره هللا علينــا فــنحن ار ــون
بقضاء هللا ال نغتر بالخير ننالل  ،وال نجزو بالشر يصيبنا  ،فإن هللا  -وحـهه  -المتـولى لجميـع أمورنـا  ،وعليـل -

وحهه  -يعتمه المؤمنون الصادقون
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 - 52قــل لهــم  -أيهــا الرســول  -لــي لكــم أن تتوقع ـوا شــيًا ينالنــا إال إحــهى العــاقبتين الحميــهتين إمــا النصــر
ـذابا
والغنيمـة فــى الــهنيا  ،وإمــا االستشــهاد فــى ســبيل هللا والجنــة فـى اآلخـرة ونحــن ننتظــر لكــم أن يوقــع هللا بكــم عـ ً
من عنهه يهلككم بل  ،أو يعذبكم بالذلة على أيهينا  ،فانتظروا أمر هللا  ،ونحن معكم منتظرون أمره

 - 53قل  -أيها الرسول  -للمنافقين  ،الذين يريهون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال فى الجهـاد وغيـره  :أنفقـوا مـا

دائم ــا متم ــردون عل ــى دي ــن هللا ،
شـ ـ تم ط ــائعين أو مك ــرهين  ،فل ــن يتقب ــل هللا عملك ــم ال ــذى أحبط ــل نف ــاقكم  ،إنك ــم ً
خارجون على أمره
 - 54ومــا منــع هللا مــن قبــول نفقــاتهم إال أنهــم كفــروا بــا ورســولل  ،والكفــر يحــبل األعمــال  ،وإال أنهــم ال يــؤدون
ـتر لنفـاقهم  ،وال ينفقـون شـيًا
الصالة على الوجل الذى أمـروا أن يؤدوهـا عليـل  ،فهـم يؤدونهـا غيـر مقبلـين عليهـا س ًا

إال وهم كارهون لهذا اإلنفاق فى سرائرهم

 - 55وال يروقــك  -أيهــا الســامع  -ويأخــذ بقلبــك  ،مــا تــرى المنــافقين فيـل مــن مــال وبنــين  ،فــإن هللا مــا أعطــاهم
هـذا إال ليكابــهوا فـى ســبيلل المتاعـب والمشــقا

المو وهم كافرون فيعذبون بسببها فى اآلخرة

 ،لحفظــل فـى الحيــاة الـهنيا  ،دون أن يــؤجروا علـى ذلــك  ،ويــهركهم

ـذبا لك ــم  -ي ــا جماع ــة الم ــؤمنين  -أنه ــم مؤمن ــون م ــثلكم  ،والحقيقــة أنهــم ليسـ ـوا
 - 56ويقس ــم هـ ـؤالء المن ــافقون ك ـ ً
مــؤمنين بــا  ،ولكــنهم قــوم مــن شــأنهم الضــعف والخــوف  ،وإن ذلــك يــهفعهم إلــى النفــاق والخــوف الــهائم  ،فهــم

يؤكهونل باأليمان الفاجرة

 - 57وهم يضيقون بكم  ،ويكرهون معاشرتكم  ،ولو يجهون
ـور فـى األرو
حصنا أو سراديب فى الجبال أو جح ًا
ً
يهخلون فيها  ،النصرفوا إليها مسرعين
 - 58وبعــض ه ـؤالء المنــافقين يعيبــك  -أيهــا الرســول  -ويطعــن عليــك فــى قســمة الصــهقا

والغنــائم  ،إذ ال هــم

لهم إال حطام الهنيا  ،فإن أعطيتهم ما يرغبون منها ر وا عن عملك  ،وإن لم تعطهم تعجلوا بالسخل عليك
 - 59ولــو أن ه ـؤالء المنــافقين  ،الــذي ن عــابوك فــى قســم الصــهقا

والغنــائم ر ـوا بمــا قســم هللا لهــم  ،وهــو مــا

أعطــاهم رســولل وطابــت نفوســهم بــل  -وإن قــل  -وقــالوا  :كفانــا حكــم هللا  ،وســيرزقنا هللا مــن فضــلل  ،ويعطين ــا

رسولل أطثر مما أعطانا فى هـذه المـرة  ،وإنـا إلـى طاعـة هللا وأفضـالل وإحسـانل لراغبـون  ،لـو أنهـم فعلـوا ذلـك لكـان
خير لهم
ًا

 - 60ال تُصرف الزكاة المفرو ة إال للذين ال يجهون مـا يكفـيهم  ،والمر ـى الـذين ال يسـتطيعون كس ًـبا وال مـال
لهم  ،والذين يجمعونها ويعملون فيها  ،والذين تؤلف قلوبهم  ،ألنهم يرجى منهم اإلسـالم واالنتفـاو بهـم فـى خهمتـل
ونص ـرتل  ،والــذين يــهعون إلــى اإلســالم ويبشــرون بــل وفــى عتــق رقــاب األرقــاء واألســرى مــن ربقــة العبوديــة وذل

األسر  ،وفى قضاء الهيون عن المهينين العاجزين عن األداء إذ لم تكـن ناشـ ة عـن إثـم أو ظلـم أو سـفل  ،وفـى

إمـهاد الغـزاة بمـا يعيــنهم علـى الجهــاد فـى ســبيل هللا  ،ومــا يتصـل بــذلك مـن طريــق الخيـر ووجــوه البـر  ،وفــى عــون
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المس ــافرين إذا انقطع ــت أس ــباب اتص ــالهم ب ــأموالهم وأهل ــيهم ش ــرو هللا ذل ــك فريض ــة من ــل لمص ــلحة عب ــاده  ،وهللا
سبحانل عليم بمصالح خلقل  ،حكيم فيما يشرو

()1

 - 61ومن الناس منافقون يتعمهون إيذاء النبى  ،وتناولل بما يكره  ،ويتهمونـل بأنـل محـب لسـماو كـل مـا يقـال لـل
من صهق وكذب  ،وأنل يخهو بما يسـمع  ،فقـل لهـم  -أيهـا الرسـول  -إن مـن تتناولونـل فـى غيبتـل بهـذه التهمـة ،

لــي

كمــا زعمــتم  ،بــل هــو أذن خيــر ال يســمع إال الصــهق  ،وال يخــهو بالباطــل  ،يصــهق بــا ووحيــل  ،ويصــهق

ـذابا
المــؤمنين  ،ألن إيمــانهم يمــنعهم عــن الكــذب  ،وهــو رحمــة لكــل مــن يــؤمن مــنكم وإن هللا أعــه لمــن يؤذيــل عـ ً

شهيها
دائما ً
مؤلما ً
ً
ـذبا  ،ويحلفــون لكــم لتر ـوا عــنهم
 - 62يتخلفــون عــنكم فــى قتــال أعــهائكم دون تــردد  ،ثــم يعتــذرون عــن تخلفهــم كـ ً
وتقبلوا معاذيرهم  ،وهللا والرسول أحق بحرصهم على ر ائل إن كانوا مؤمنين حًقا
 - 63ألم يعلم هؤالء المنافقون أن َمن يكفر  ،أو ُيحاد هللا ورسولل جزاؤه العذاب الهائم فى نار جهـنم  ،وذلـك هـو
العار الفا ح  ،والذل الشهيه

 - 64المنافقون يسـتهزئون فيمـا بيـنهم بالرسـول  ،ويخشـون أن يفتضـح أمـرهم  ،فتنـزل فـيهم علـى النبـى آيـا

مـن

القرآن تظهر ما يخفون فـى قلـوبهم ويسـرونل فيمـا بيـنهم  ،فقـل لهـم  -أيهـا الرسـول  -اسـتهزئوا مـا شـ تم  ،فـإن هللا
مظهر ما تخشون ظهوره

 - 65تأط ــه  -أيه ــا الرس ــول  -أن ــك إن س ــألت المن ــافقين  ،بع ــه افتض ــاح أم ــرهم  ،ع ــن س ــبب طع ــنهم ف ــى ال ــهين
واستهزائهم با وآياتل  ،اعتذروا بقولهم  :كنا نخوو فى الحهيث ونلهوا  ،فقل لهـم  :كيـف سـاح لكـم أن تخو ـوا

أو تلهوا مستهزئين با وآياتل ورسولل

 - 66ال تعتذروا بهذه المعاذير الباطلة قه ظهر كفركم بعه ادعائكم اإليمان  ،فإن نعف عن طائفـة مـنكم تابـت

وآمن ــت بس ــبب إيمانه ــا وص ــهق توبته ــا  ،فإن ــا نع ــذب طائف ــة أخ ــرى م ــنكم بس ــبب إصـ ـرارها عل ــى الكف ــر والنف ــاق ،

وإجرامها فى حق الرسول والمؤمنين
_______

( )1الزكاة نظام و ع لتجمع أموال من الغنى وتُرد على الفقير فهى حق الفقيـر فـى مـال الغنـى  ،ويجمعهـا ولـى األمـر وينفقهـا
فى مصارفها التى ُيعه أهمها وأجلها محاربة آثار الفقر فى الفقير  ،فهى تعطـى للفقراء والمساطين =

= وابناء السبيل أمر ال فساد فيل  ،وفيها باب للقرو الحسن  ،وتطبيقها فى وجوه البر  ،ومنها يسهد دين من عجز عن سهاده وكان

جائعـا يبيـت علـى الطـوى وال شـحا ًذا تذلـل الحاجـة حتـى أنهـا لكثرتهـا
قه اقتر ل وفى صهر اإلسـالم لـم يجعـل فـى المجتمـع اإلسـالمى ً
طان يشكو عاملها من أنل ال يجه من ينفق عليل منها
ولقه شكا عامل الصهقا

فسهد  ،ثم شكا ثانية

فقير ينفق عليل  ،فقال لل  :سهد الهين عن المـهينين
على إفريقية إلى عمر بن عبه العزيز أنل ال يجه ًا

عبيها واعتقهم  ،وذلك مصرف من مصارفها  ،الحقيقة أنها لو جمعت من وجوهها وصرفت فى مصـارفها لتبـين مـن
قال  :اشتر ً
تطبيقها أنها أعظم نظام للتكافل االجتماعى
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 - 67المن ــافقون والمنافق ــا

يتش ــابهون ف ــى أنه ــم يفعل ــون القب ــيح وي ــأمرون ب ــل  ،ويترك ــون الح ــق وينه ــون عن ــل ،

ويبخلون ببذل المال فى وجوه الخير  ،فهم كأجزاء من شىء واحه  ،أعر وا عن هللا فـأعرو عـنهم ولـم يهـههم ،

ألنهم هم الخارجون عن طاعة هللا

عقابـا  ،وعلـيهم مـع
 - 68كتب هللا للمنافقين وللكافرين نـار جهـنم يعـذبون فيهـا وال يخرجـون منهـا  ،وهـى َحسـبهم ً
هذا العقاب غضب هللا والعذاب الهائم يوم القيامة
 - 69إن حالكم  -أيها المنافقون  -كحال أمثالكم ممن سـبقوكم إلـى النفـاق والكفـر  ،فـإنهم وقـه كـانوا أقـوى مـنكم
الدا  ،اســتمتعوا بمــا ُقـ بعـهر لهــم مــن حظــوظ الــهنيا وأعر ـوا عــن ذكــر هللا وتق ـواه  ،وقــابلوا أنبيــاءهم
وأطثــر أم ـواالً وأو ً
باالستخفاف  ،وسخروا منهم فيما بينهم وبين أنفسهم  ،وقه استمتعتم بمـا ُق بعـهر لكـم مـن مـالذ الـهنيا كمـا اسـتمعتوا ،
فعهم فــى الــهنيا وال فــى اآلخـرة ،
وخضــتم فيمــا خا ـوا فيــل مــن المنكــر والباطــل  ،إنهــم قــه بطلــت أعمــالهم  ،فلــم تَــن ُ
وكانوا هم الخاسرين وأنتم مثلهم فى سوء الحال والم ل

 - 70افال يعتبر المنـافقون والكـافرون بحـال الـذين سـبقوهم  ،مـن قـوم نـوح وعـاد وثمـود وقـوم إبـراهيم وقـوم شـعيب

جميعـا
من عنه هللا  ،فكذبوا وكفروا  ،فأخـذ هللا ُكـالً بذنبـل  ،وأهلكهـم
ً

بالحجج البينا
وقوم لوط  ،جاءتهم رسل هللا ُ
 ،ومــا ظلمهــم هللا بهــذا  ،ولكــنهم ظلم ـوا أنفســهم بكفــرهم وتمــردهم علــى هللا واســتحقاقهم العــذاب  -وح ـههم  -فهــم

الذين يظلمون أنفسهم

 - 71والمؤمنون والمؤمنا

بعضهم أحباء ونصراء بعض بمقتضى اإليمان  ،يأمرون بما يأمر بل ديـنهم الحـق ،

وينهون عما ينكره الهين  ،يؤدون الصالة فى أوقاتها  ،ويؤتون الزكاة لمستحقيها فى إبانها  ،ويمتثلون ما يـأمر بـل

َّللا ورسولل  ،ويجتنبون ما ينهى عنل َّللا ورسولل  ،وهـؤالء هـم الـذين سـيظلون فـى رحمـة َّللا  ،فـإن َّللا قـادر علـى
رعايتهم بالرحمة  ،حكيم فى عطائل

 - 72وقه وعههم َّللا الجنة خالهين فى نعيمهـا  ،وأعـه لهـم مسـاطن تطيـب بهـا نفوسـهم فـى دار اإلقامـة والخلـود ،
ولهم مع ذلك ر اء َّللا عنهم يستشعرون بل  ،وهو النعيم األطبر  ،وذلك هو الفوز العظيم

 - 73يأيهــا النبــى  ،ثــابر علــى جهــادك فــى ردو الكفــار عــن كفــرهم والمنــافقين عــن نفــاقهم  ،واشــته علــيهم فــى

أعهه َّللا لهم فى اآلخرة هو جهنم  ،وما أَسوأ هذا المصير
جهادك  ،وإن م لهم الذى َ

 - 74إن المنــافقين يحلفــون أمامــك  -أيهــا الرســول  -بــاَّلل أنهــم مــا قــالوا منكـ ار ممــا بلغــك عــنهم وهــم كــاذبون فــى

اإلنكــار  ،ح ـانثون فــى اليمــين  ،وإنهــم قــه قــالوا كلمــة الكفــر  ،وظهــر كفــرهم بعــه ان كــان باطنــا ومــا كــان ســبب

نقم ــتهم علي ــك إال بطـ ـ ار بالنعم ــة  ،بع ــه أن أغن ــاهم َّللا ورس ــولل بم ــا حص ــلوا علي ــل م ــن الغن ــائم الت ــى ش ــاركوا فيه ــا

المسلمين  ،فإن يرجعواإلى َّللا بترك النفاق والنهم علـى مـا كـان مـنهم يقبـل َّللا تـوبتهم ويكـون ذلـك خيـ اًر لهـم  ،وإن
يعر وا عن اإليمان يعذبهم َّللا فى الهنيا بمختلف ألوان البالء وفى اآلخـرة بنـار جهـنم  ،ولـي
من ُيهافع عنهم أو يشفع ،

لهـم فـى األرو

أو ينصرهم
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 - 75ومــن المنــافقين مــن أقســم بــاَّلل وعاهــهه  :ل ـ ن آتــاهم َّللا مــاال وأغنــاهم مــن فضــلل  ،ليتصــهقن وليكــونن مــن
الصالحين فى أعمالهم

 - 76فلما استجاب َّللا لهم  ،وأعطاهم من فضلل  ،بخلوا بما أوتوا فلـم ينفقـوا  ،ولـم يوفـوا بالعهـه  ،وانصـرفوا عـن

الخير  ،وهم معر ون عنل وعن َّللا

 - 77فكانت عاقبة بخلهم أن تمكـن النفـاق فـى قلـوبهم إلـى أن يموتـوا ويلقـوا َّللا  ،بسـبب نقضـهم لعهـههم وكـذبهم
فى يمينهم

 - 78كيف يتجاهلون أن َّللا ُمطلـع علـيهم ال يخفـى عليـل مـا يضـمرونل فـى السـر مـن نقـض
يتناجون بل فى الخفاء من الطعن فـى الـهين وتـهبير المكايـه للمسـلمين  ،وهـو -جـل شـأنل  -العلـيم الـذى ال يغيـب
العهـه  ،ومـا

عنل شىء

 - 79وم ــن نقـ ــائص ه ـ ـؤالء المنـ ــافقين مـ ــع بخلهـ ــم أنهـ ــم يعيب ــون علـ ــى الموس ـ ـرين مـ ــن المـ ــؤمنين تصـ ــهقهم علـ ــى
المحتـاجين  ،ويســخرون بغيـر الموسـرين مـن المــؤمنين لتصــهقهم مـع قلــة أمـوالهم  ،وقــه جـازاهم َّللا علــى ســخريتهم
بما كشف من فضائحهم  ،وجعلهم سخرية للناس أجمعين  ،ولهم فى اآلخرة عذاب شهيه

 - 80لن ينفعهم أن تستجيب لهعاء بعضـهم  ،وتطلـب المغفـرة مـن َّللا لهـم فسـواء أن تسـتغفر لهـم

 -أيهـا

النبـى  -أم ال تسـتغفر لهـم  ،ومهمــا أطثـر مـن طلــب المغفـرة لهـم  ،فلــن يعفـو َّللا عـنهم ألنــل ال أمـل فـى العفــو
والمغفـرة مــع الكفــر واإلصـرار عليــل  ،قــه كفــر هـؤالء بــاَّلل ورســولل  ،وَّللا اليهــهى الخــارجين عليــل وعلــى رســولل ،
لتمردهم على شرعل ودينل

 - 81إن المنافقين تخلفـوا عـن الخـروج مـع رسـول َّللا والمسـلمين  ،وفرحـوا بقعـودهم فـى المهينـة بعـه خـروج النبـى
منها  ،وبمخالفتهم أمره بالجهاد معل  ،وكرهوا أن يجاههوا بأموالهم  ،ويضحوا بأرواحهم فـى سـبيل إعـالء كلمـة َّللا

ويغرونهم بالقعود معهم  ،ويخوفـونهم مـن النفـور إلـى الحـرب فـى الحـر ،
ونصر دينل  ،وأخذوا يثبطون غيرهم ُ ،
تعقلون  ،لذكرتم أن نار جهنم أطثر ح اررة وأشه قسوة مما تخافون
فقل  -أيها الرسول  -لهؤالء  :لو كنتم
 - 82فليضحكوا فرحا بالقعود  ،وسـخرية مـن المـؤمنين  ،فـإن

ـحكهم زمنـل قليـل  ،النتهائـل بانتهـاء حيـاتهم فـى

الهنيا  ،وسيعقبل بكاء كثير ال نهاية لل فى اآلخرة  ،جزاء لهم بسبب ما ارتكبوه من سي ا
 - 83فــإن أعــادك َّللا مــن الغــزو إلــى طائفــة مــن ه ـؤالء المنــافقين الــذين تخلف ـوا عــن الغــزو  ،فاســتأذنوك فــى أن
يخرجوا معك للجهاد فى غزوة أخرى  ،فـال تـأذن لهـم  ،وقـل لهـم  :لـن تخرجـوا معـى فـى أيـة غـزوة  ،ولـن تشـتركوا
معـى فــى قتــال أى عـهو  ،ألن قعــودكم عــن الخـروج فــى أول مـرة لــم يسـبق بعــذر يبــرره  ،ولـم يلحــق بتوبــة تغفـره ،
فاقعهوا كما ارتضيتم أن تقعهوا مع المتخلفين من العجزة والكهول والنساء واألطفال

 - 84وإذا مـا

أحــه مـنهم  ،فــال تصــل عليـل  ،وال تقــف علــى قبـرة عنــه دفنـل  ،ألنهــم عاشـوا حيـاتهم كــافرين بــاَّلل

ورسولل  ،وماتوا وهم خارجون عن دين َّللا
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 - 85وال ُيثير عجبك  -أيها الرسول  -ما أعطيناهم من األموال واألوالد مع سخطنا علـيهم  ،فلـم يكـن ذلـك عـن
إيثارهم بالخير  ،بل لتنفيذ ما أراد َّللا من شقائهم فى الهنيا باالنهماك فـى جميـع المـال  ،ومـا يلحقهـم فـى ذلـك مـن
الهموم والمصائب  ،ولتنفذ ما أراد َّللا من مفارقتهم للهنيا كافرين  ،وقه خسروا األولى واآلخرة

 - 86وه ـؤالء المنــافقون إذا ســمعوا شــي ا ممــا أنــزل عليــك فــى الق ـرآن يــهعوهم إلــى إخــالص اإليمــان بــاَّلل  ،وإلــى

الجهــاد مــع رســول َّللا  ،طلــب األغنيــاء واألقويــاء مــنهم أن تــأذن لهــم فــى التخلــف عــن الجهــاد معــك  ،وقــالوا لــك :
اتركنا مع المعذورين القاعهين فى المهينة

 - 87إنهم قـه ر ـوا ألنفسـهم أن يكونـوا فـى عـهد المتخلفـين مـن النسـاء والعجـزة واألطفـال الـذين

ال ينهضـون

لقتـال  ،وخـتم َّللا علــى قلـوبهم بـالخوف والنفــاق  ،فهـم ال يفهمــون فهمـا حقيقيـا مــا فـى الجهـاد ومتابعــة الرسـول فيــل
من عز فى الهنيا ور وان فى اآلخرة

 - 88ذلك شأن المنافقين  ،لكن الرسـول والـذين صـهقوا معـل بـاَّلل  ،قـه بـذلوا أمـوالهم وأرواحهـم إر ـاء َّلل وإعـالء
لكلمتــل  ،وأول ــك لهــم  -وحــههم  -كــل خيــر فــى الــهنيا مــن العــز والنص ـرة والعمــل الص ـالح  ،وهــم  -وحــههم -

الفائزون ،

 - 89وقه هيأ َّللا اآلخرة النعيم المقيم فى جنا

تتخللها األنهار  ،وذلك هو الفوز العظيم والنجاح الكبير

 - 90وكما تخلف بعض المنافقين فى المهينـة عـن الخـروج للجهـاد  ،جـاء فريـق مـن األعـراب وهـم أهـل الباديـة ،

ينتحلــون األعــذار ليــؤذن لهــم فــى التخلــف  ،وبــذلك َق َعـ َـه الــذين كــذبوا َّللا ورســولل فيمــا يظهرونــل مــن اإليمــان  ،فلــم
يحضروا  ،ولم يعتذروا َّلل ورسولل  ،وذلك دليل كفرهم  ،وسينزل العذاب المؤلم على الكافرين منهم
 - 91إن الذين يقبل عذرهم فـى التخلـف هـم الضـعفاء  ،والمر ـى  ،والفقـراء الـذين ال يجـهون

 ،إذا أخل ــص هـ ـؤالء َّلل ورس ــولل ف ــى دي ــنهم ف ــإنهم ب ــذلك محس ــنون  ،وال ح ــرج عل ــى
الغفران واسع الرحمة

مـا ينفقـون

المحس ــنين  ،وَّللا كثي ــر

 - 92وكذلك ال حرج علـى مـن جـاءوا مـن المـؤمنين يلتمسـون أن تحملهـم إلـى الجهـاد فقلـت لهـم ،

ال أجـه

ما أحملكم عليل  ،فانصرفوا عنك وعيونهم تفيض الهمع حزنا أن فاتهم شرف الجهاد فى سـبيل َّللا ألنهـم اليجـهون

ما ينفقون

 - 93إنمــا اللــوم والعقــاب علــى ه ـؤالء الــذين يســتأذنوك  -أيهــا النبــى  -فــى تخلفهــم عــن الجهــاد  ،وهــم واجــهون

المــال والعتــاد  ،قــادرون علــى الخــروج معــك  ،ألنهــم  -مــع قــهرتهم واســتطاعتهم  -ر ـوا بــأن يقعــهوا مــع النســاء
الض ــعيفا

 ،والش ــيوخ الع ــاجزين  ،والمر ــى غي ــر الق ــادرين  ،وألن قل ــوبهم أغلق ــت ع ــن الح ــق  ،فه ــم ال يعلم ــون

العاقبة الوخيمة التى تترتب على تخلفهم فى الهنيا وفى اآلخرة

 - 94ســيعتذر هـؤالء المتخلفــون المقصــرون إلــيكم  -أيهــا المؤمنــون المجاهــهون  -إذا رجعــتم مــن ميــهان الجهــاد
والتقيتم بهم  ،فقل لهم  -أيهـا الرسـول  :ال تعتـذروا فإنـا لـن نصـهقكم  ،ألن َّللا قـه كشـف حقيقـة نفوسـكم  ،وأوحـى
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إلــى نبيــل بشـىء مــن أطــاذيبكم  ،وســيعلم َّللا ورســولل مــا يكــون مــنكم بعــه ذلــك مــن عمــل  ،ثــم يكــون مصــيركم بعــه

الحياة الهنيا إلى َّللا الذى يعلم السر والعالنية فيخبركم بما كنتم تعملون  ،ويجازيكم بما تستحقون

 - 95ســيحلفون لكــم بــاَّلل  ،حينمــا ترجعــون إلــيهم  ،أنهــم صــادقون فــى معــاذيرهم  ،لك ـى ير ــوكم فتغفل ـوا عــن
عملهــم  ،فــال تحققـوا لهــم هــذا الغــرو  ،بــل اجتنبــوهم وامقتــوهم  ،ألنهــم فــى أشــه درجــا

الخبــث النفســى والكفــر ،

ومصيرهم إلى جهنم  ،عقاباً على ما اقترفوه من ذنوب وأوزار
 - 96يقسمون لكم طمعا فى ر ائكم عنهم  ،فإن خهعتم بأيمانهم ور ـيتم عـنهم  ،فـإن ر ـاطم
ال ينفعهم  ،ذلك ألن هللا ساخل عليهم لفسقهم وخروجهم على الهين

 -وحـهكم -

 - 97األع ـراب مــن أهــل الباديــة أشــه ُجحــودا ونفاقــا  ،وقــه بلغ ـوا فــى ذلــك غايــة الشــهة  ،وذلــك لبعــههم عــن أص ـل
الحكمة ومنابع العلم  ،وهم حقيقون بـأن يجهلـوا حـهود َّللا  ،ومـا أنـزل علـى رسـولل مـن شـرائع وأحكـام  ،وَّللا علـيم

بأحوال الفريقين  ،حكيم فيما يقهره من جزاء

 - 98وبعض هؤالء المنـافقين مـن أهـل الباديـة  ،يعتبـرون اإلنفـاق فـى سـبيل َّللا غ ارمـة وخسـراناً  ،لعـهم اعتقـادهم
فى ثوابل تعالى  ،ويتوقعون وينتظرون أن تهور عليكم الحرب  -أيها المـؤمنون -

أال َرد َّللا تلك المصائب عليهم وجعل الشر الذى ينتظرونل لكم محيطا بهم  ،وَّللا سميع بـأقوالهم  ،علـيم بأفعـالهم
ونياتهم  ،وبما يقترفون من آثام
 - 99ولــي

كــل األع ـراب كــذلك  ،فمــنهم مؤمنــون ب ـاَّلل مصــهقون بيــوم القيامــة  ،يتخــذون اإلنفــاق فــى ســبيل َّللا

وسيلة يتقربون بها إلى َّللا وسببا لهعاء الرسول لهم  ،إذ كان يهعو للمتصهقين بالخير والبركة  ،وهى الشـك قربـة

عظيمة توصلهم إلى ما يبتغون  ،فإن َّللا سيغمرهم برحمتل  ،ألنل الغفور للذنوب  ،الرحيم بخلقل

 - 100والمؤمنون الذين سبقوا إلى اإلسالم  -من المهاجرين واألنصار  ،الـذين سـاروا علـى نهجهـم فأحسـنوا ولـم

يقصــروا  -ير ـى َّللا عــنهم  ،فيقبــل مــنهم ويجــزيهم خيـ ار  ،وهــم كــذلك ير ــون ويستبشــرون بمــا أعــه َّللا لهــم مــن
جنا

تجرى األنهار تحت أشجارها  ،فينعمون فيها نعيما

أبهيا  ،وذلك هو الفوز العظيم

ويظهـر اإليمـان  ،ومـن سـكان المهينـة قـوم مرنـوا
 - 101وممن يجاور المهينة من أهـل الباديـة َمـن يضـمر الكفـر ُ
على النفاق  ،حتى برعوا فيل ستروه عن الناس حتى لقه خفى أمرهم عليك  -أيها الرسـول  -ولكـن َّللا هـو الـذى
يعلم حقيقتهم  ،وسيعذبهم فى الـهنيا مـرتين  :مـرة بنصـركم علـى أعـهائكم الـذين يغـيظهم  ،ومـرة بفضـيحتهم وكشـف

نفاقهم  ،ثم يردون فى اآلخرة إلى عذاب النار وهولها الشهيه

 - 102وهناك ناس آخرون آذوكم  ،ثـم مـن بعـه اعترفـوا بمـا أذنبـوا  ،وسـلكوا طريـق الحـق  ،فهـؤالء قـه أتـوا عمـال
صالحا وعمال سي ا  ،وانهم يرجى لهم أن تقبل توبتهم  ،وأن َّللا رحيم بعباده  ،يقبل توبتهم ويغفر لهم

196

 - 103خذ  -أيها الرسول  -من أموال هؤالء التائبين صهقا

تطهرهم بها مـن الـذنوب والشـح  ،وترفـع درجـاتهم

عنه َّللا  ،وادو لهم بالخير والههاية فإن دعاءك تسكن بل نفوسهم  ،وتطم ن بـل قلـوبهم  ،وَّللا سـميع للـهعاء علـيم

بالمخلصين فى توبتهم

 - 104أال فلــيعلم ه ـؤالء التــائبون أن َّللا  -وحــهه  -هــو الــذى يقبــل التوبــة الخالصــة والصــهقة
سبحانل  ،هو الواسع الفضل فى قبول التوبة  ،العظيم الرحمة بعباده

الطيبــة  ،وأنــل

 - 105وق ــل  -أيه ــا الرس ــول  -للن ــاس  :اعملـ ـوا وال تقص ــروا ف ــى عم ــل الخي ــر وأداء الواج ــب ف ــإن َّللا يعل ــم ك ــل
أعمــالكم  ،وســيراها الرســول والمؤمنــون فيزنونهــا بمي ـزان اإليمــان ويشــههون بمقتضــاها  ،ثــم تــردون بعــه المــو إلــى
من يعلم سركم وجهركم  ،فيجازيكم بأعمالكم  ،بعه أن ينب كم بها صغيرها وكبيرها

 - 106وهنــاك نــاس آخــرون وقعـوا فــى الــذنوب  ،منهــا التخلــف عــن الجهــاد  ،ولــي

فــيهم نفــاق  ،هـؤالء مرجــأون

ألمــر َّللا  :إمــا أن ُيعــذبهم  ،وإمــا أن يتــوب علــيهم ويغفــر لهــم  ،وَّللا علــيم بــأحوالهم ومــا تنطــوى عليــل قلــوبهم ،
حكيم فيما يفعلل بعباده من ثواب أو عقاب
 - 107ومن المنافقين جماعة بنوا مسجها ال يبتغون بل وجل َّللا  ،وإنمـا يبتغـون بـل الضـرار والكفـر التفريـق بـين

جماعة المؤمنين  ،وأنهم سيحلفون علـى أنهـم مـا ارادوا ببنـاء هـذا المسـجه إال الخيـر والعمـل األحسـن  ،وَّللا يشـهه
عليهم أنهم كاذبون فى أيمانهم

()1

 - 108ال تصل  -أيهـا الرسـول  -فـى هـذا المسـجه أبـها  ،وإن مسـجهاً أقـيم ابتغـاء وجـل َّللا وطلبـا لمر ـاتل مـن
أول أم ـره كمســجه ُقبــاء لجــهير بــأن تــؤدى فيــل شــعائر َّللا  ،وفــى هــذا المســجه رجــال يحبــون أن ُيطهــروا أجســادهم
وقلوبهم بأداة العبادة الصحيحة فيل  ،وَّللا يحب ويثيب الذين يتقربون إليل بالطهارة الجسمية والمعنوية

 - 109ال يسـتوى فـى عقيهتـل وال فـى عملـل مـن أقـام بنيانـل علـى اإلخـالص فـى تقـوى َّللا وابتغـاء ر ـائل  ،ومـن
أقــام بنيانــل علــى النفــاق والكفــر  ،فــإن عمــل المتقــى مســتقيم ثابــت علــى أصــل متــين  ،وعمــل المنــافق كالبنــاء علــى
حافة هاويـة  ،فهـو واه سـاقل  ،يقـع بصـاحبل فـى نـار جهـنم  ،وَّللا ال يهـهى إلـى طريـق الرشـاد مـن أصـر علغظلـم
نفسل بالكفر
_______

( )1المسجه المـذكور فـى اآليـة قـه أقامتـل طائفـة مـن المنـافقين بالمهينـة  ،يريـهون الشـر فقـه أزعجهـم بنـاء مسـجه قبـاء الـذى شـيهه بنـو
عمرو بن عوف وباركل النبـى صـلى َّللا عليـل وسـلم بالصـالة فيـل  ،فحـرو عـامر ال ارهـب هـؤالء المنـافقين ليبنـوا مسـجها يفـاخرون بـل

من بنوا مسجه قباء  ،فتكون العصبية الجاهلية مو وعها التفاخر بالمساجه وليتخذوه وك ار الجتمـاعهم وتبييـت الشـر للمـؤمنين  ،وبعـه

تمام بنائل دعوا الرسول صلى َّللا عليل وسلم للصالة فيل ليتخذوا من صالتل فيل مادة للعصبية والتفريق وهم أن يجيب غيـر عـالم بمـا

يبيتون  ،لكن َّللا تعالى أعلمل بذلك عنه عودتل مـن غـزوة تبـوك واعت ازمـل أن يجيـب دعـوتهم  ،فنهـاه سـبحانل وتعـالى عـن أن يقـوم فيـل
فضال عن أن يصلى فيل
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 - 110وسيظل هذا البناء الذى بناه المنافقون مصهر ا طراب وخوف فى قلـوبهم ال ينتهـى حتـى تتقطـع قلـوبهم
بالنهم والتوبة أو بالمو  ،وَّللا عليم بكل شىء  ،حكيم فى أفعالل وجزائل

 - 111يؤك ــه َّللا وع ــهه للم ــؤمنين ال ــذين يب ــذلون أنفس ــهم وأمـ ـوالهم ف ــى س ــبيلل  ،فإن ــل اش ــترى م ــنهم تل ــك األنفـ ـ

واألمـوال بالجنــة ثمنــا لمــا بــذلوا  ،فــإنهم يجاهــهون فــى ســبيل َّللا فيقتلــون أعــهاء َّللا أو يستشــههون فــى ســبيلل  ،وقــه

أثبت َّللا هذا الوعه الحق فى التوراة واإلنجيل  ،كما أثبتل فى

القرآن  ،ولي

أحه أبر وال أوفـى بعهـهه مـن َّللا

وعو ـتم عنهـا
 ،فافرحوا  -أيهـا المؤمنـون المجاهـهون  -بهـذه المبايعـة التـى بـذلتم فيهـا أنفسـكم وأمـوالهم الفانيـة ُ ،
بالجنة الباقية  ،وهذا الش ارء والبيع هو الظفر الكبير لكم
 - 112إن أوصــاف أول ــك الــذين بــاعوا أنفســهم َّلل بالجنــة أنهــم يكثــرون التوبــة مــن هف ـواتهم إلــى َّللا  ،ويحمهونــل
علــى كــل حــال  ،ويســعون فــى ســبيل الخيــر ألنفســهم ولغيــرهم  ،ويحــافظون علــى صــلواتهم ويؤدونهــا كاملــة فــى

خشـوو  ،ويــأمرون بكــل خيــر يوافــق مــا جــاء بــل الشـرو  ،وينهــون عــن كــل شــر يأبــاه الــهين ويلتزمــون بشـريعة َّللا ،
وبشر  -أيها الرسول  -المؤمنين

 - 113لي

للنبى وللمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين  ،ولـو أقـرب النـاس إلـيهم  ،مـن بعـه أن يعلـم المؤمنـون

من أمر هؤالء المشركين بموتهم على الكفر  ،أنهم مستحقون للخلود فى النار

 - 114لم يكن ما فعلل إبراهيم  -عليل السالم  -من االستغفار ألبيل  ،إال تحقيقا لوعه من إبـراهيم ألبيـل  ،رجـاء
فلما تبين إلبراهيم أن أباه عهو َّلل  ،بإص ارره على الشرك حتى ما
إيمانل َ ،
ولقه كان إبراهيم كثير الهعاء والتضرو َّلل صبو ار على األذى

عليل  ،تبرأمنل وترك االسـتغفار لـل ،

 - 115وما كان من سنن َّللا ولطفل بعباده أن يصف قوما بالضالل  ،ويجرى علـيهم أحكامـل بالـذم والعقـاب بعـه
أن أرشههم إلى اإلسالم  ،حتـى يتبـين لهـم عـن طريـق الـوحى إلـى رسـولل مـا يجـب علـيهم اجتنابـل  ،إن َّللا محـيل

علمل بكل شىء

 - 116إن َّللا  -وحهه  -مالك السـموا

واألرو ومـا فيهمـا  ،وهـو المتصـرف فيهمـا باإلحيـاء واإلماتـة  ،ولـي

لكم سوى َّللا من ولى يتولى أمركم  ،وال نصير ينصركم ويهافع عنكم

 - 117لقه تفضل سبحانل على نبيل  ،وأصحابل المؤمنين الصادقين من المهاجرين واألنصار الـذين خرجـوا معـل
إلى الجهاد فى وقت الشهة ( فى غزوة تبوك )
منهم  ،حتى كـاد

()1

فثبـتهم وصـانهم عـن التخلـف  ،مـن بعـه مـا اشـته الضـيق بفريـق

قلـوبهم تميـل إلـى التخلـف عـن الجهـاد  ،ثـم غفـر َّللا لهـم هـذا الهـم الـذى خطـر بنفوسـهم  ،أنـل

سبحانل كثير الرأفة بهم  ،عظيم الرحمة
_______

( )1كانــت غــزوة تبــوك فــى رجــب مــن الســنة التاســعة للهجـرة بــين المســلمين والــروم  -والجــيش اإلســالمى الــذى خــرج فــى هــذه الغــزوة
يسمى جيش العسرة ألن التأهب لها كان فى زمن عسرة من الناس وشهة من الحرمـان  -ولمـا وصـل النبـى صـلى َّللا عليـل وسـلم إلـى
تبوك جاء يوحنا وصالح الرسول على الجزية وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليال ثم خـرج بعـهها قـافال إلـى المهينـة وهـذه آخـر غـزوة

خرج بها الرسول  -عليل الصالة والسالم  -غازيا
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 - 118وتفضــل ســبحانل بــالعفو عــن الرجــال الثالثــة الــذين تخلف ـوا عــن الخــروج فــى غــزوة تبــوك
نفــاق مــنهم  -وكــان أمــرهم مرجــأ إلــى أن يبــين َّللا حكمــل فــيهم  ،فلمــا كانــت تــوبتهم

شــهيها حت ـ ى شــعروا بــأن األرو قــه

 -ال عــن

خالصــة  ،ونــهمهم

ــاقت علــيهم علــى رحبهــا وســعتها  ،و ــاقت علــيهم نفوســهم همــا وحزنــا ،

وعلموا أنل ال ملجأ من غضب َّللا إال باستغفاره والرجوو إليل  ،حين ـذ هـهاهم َّللا إلـى التوبـة  ،وعفـا عـنهم  ،ليظلـوا

عليها  ،إن َّللا كثير القبول لتوبة التائبين  ،عظيم الرحمة بعباده

 - 119يأيها الذين آمنوا اثبتوا على التقوى واإليمان  ،وكونوا مع الذين صهقوا فى أقوالهم وأفعالهم

 - 120ما كان يحل ألهل المهينة  ،ومن يجاورونهم مـن سـكان البـوادى  ،أن يتخلفـوا عـن الغـزو مـع الرسـول َّللا
صلى َّللا عليل وسلم  ،وال أن يضنوا بأنفسهم عما بـذل الرسـول فيـل نفسـل  ،إذ أنهـم

ال يصـيبهم فـى سـبيل

َّللا ظمأ أو تعب أو جوو  ،وال ينزلون مكاناً يثير وجودهم فيل غي الكفار  ،وال ينالون مـن عـهو غر ـا كالهزيمـة
أو الغنيمة إال حسب لهم بذلك عمل طيب يجزون عليـل أحسـن الجـزاء  ،وإن َّللا ال يضـيع أجـر الـذين أحسـنوا فـى

أعمالهم

 - 121وكذلك ال يبذل المجاههون أى مال  -صـغي ار أو كيبـ ار  -وال يسـافرون أى سـفر فـى سـبيل َّللا  ،إال كتبـل
َّللا لهم فى صحائف أعمالهم الصالحة  ،لينالوا بل أحسن ما يستحقل العاملون من جزاء

 - 122لي

للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلـى النبـى صـلى َّللا عليـل وسـلم إذا لـم يقـتض األمـر

ذلـك  ،فلـيكن

األمــر أن تخــرج إلــى الرســول طائفــة ليتفقه ـوا فــى ديــنهم  ،وليــهعوا قــومهم باإلنــذار والتبشــير حينمــا يرجعــون إلــيهم

ليثبتوا دائما على الحق  ،وليحذروا الباطل والضالل

()1

 – 123يا أيها الذين آمنـوا قـاتلوا الكفـار الـذين يجـاورونكم  ،حتـى ال يكونـوا مصـهر خطـر علـيكم  ،وكونـوا أشـهاء
عليهم فى القتال  ،وال تأخذكم بهم رأفة  ،واعلموا أن َّللا بعونل ونصره مع الذين يتقونل

 - 124وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن  ،وسمعها المنافقون سخروا واسـته أزوا  ،وقـال بعضـهم لـبعض  :أيكـم
زادتــل ه ــذه الســورة إيمان ــا ولق ــه رد َّللا علــيهم ب ــأن هنــاك فرق ــا ب ــين المنــافقين والم ــؤمنين  :فأمــا المؤمن ــون ال ــذين

أبصروا النور  ،وعرفوا الحق  ،فقه زادتهم آيا

َّللا إيمانا  ،وهم عنه نزولها يفرحون ويستبشرون

 - 125وأمـا المنـافقون الـذين مر ـت قلـوبهم وعميـت بصـائرهم عـن الحـق فقـه زادتهـم كفـ ار إلـى كفـرهم  ،ومــاتوا
وهم كافرون

 - 126أوال يعتبــر المنــافقون بمــا يبتلــيهم َّللا بــل فــى كــل عــام م ـرة أو م ـ ار مــن أل ـوان الــبالء يكشــف أســتارهم ،
وظهور أحوالهم  ،ونصر المؤمنين وظهور باطلهم  ،ثم ال يتوبون عما هم فيل وال هم يذكرون ما وقع لهم

_____

( )1فى اآلية الكريمة بيان لقاعهة هامة فى الكتاب  ،وهى ما كان للمؤمنين أن ينفروا جميعاً نحو غزو أو طلب علم  ،كما ال يسـتقيم
لهم أن يثبطوا جميعا  ،فإن ذلك يخل بأمر المعاش  ،ولذلك ُيعين من كل فرقة طائفة تطلب العلم
وتعود لترشه باقى القوم

والثققة  ،وتحصل علـى المـراد
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 - 127وكذلك إذا ما أنزلت سورة  ،وهـم فـى مجلـ

الرسـول  ،تغـامروا وقـال بعضـهم لـبعض  :هـل يـ ارطم أحـه

ثم انصرفت قلوبهم عن متابعتل واإليمان بل  ،زادهم َّللا
ألنهم قوم ال يفقهون ،

الال بسبب تماديهم فى الباطل وإع ار ـهم عـن الحـق ،

 - 128لقه جاءطم  -أيها الناس  -رسول من البشر مثلكم فى تكوينل  ،يشق عليل ما يصـيبكم مـن الضـرر وهـو
حريص على ههايتكم  ،وبالمؤمنين عظيم العطف والرحمة

 - 129فــإن أعر ـوا عــن اإليمــان بــك  -أيهــا الرســول  -فــال تحــزن إلع ار ــهم واعتــز بربــك  ،وقــل  :يكفينــى َّللا
الذى ال إلل غيره  ،عليل  -وحهه  -توكلت ،وهو مالك الملك  ،ورب الكون  ،وصاحب السلطان العظيم
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يونـــــــ
هذه السورة مكية نزلت فى مكة  ،وتشتمل على  109آيـا

 ،وقـه ابتـهأ

باإلشـارة إلـى مكانـة الكتـاب الكـريم

 ،وما يقولل المشركون فى شأن النبى  -صلى هللا عليل وسـلم  ، -ثـم ذكـر الكـون وآيـا

هللا تعـالى فيـل  ،والجـزاء

يـوم القيامـة وســنة هللا تعـالى بالنسـبة للكــافرين  ،والتنهيـه علـيهم فــى عقائـههم  ،وحـال النــاس فـى الضـراء والسـراء ،

وقهرة هللا تعالى على كل شىء  ،وعجـز األوثـان عـن أى شـىء وفيهـا اإلشـارة إلـى التحـهى بـأن يـأتوا بسـورة ولـو
مفتراة  ،وفيها التههيه الشهيه بعذاب هللا تعـالى  ،وأحـوال نفـوس النـاس  ،ومراقبـة هللا تعـالى ألعمـالهم  ،وانتقـل بعـه

الحجـة القاطعـة علـيهم  ،وسـرى
ذلك إلى التسرية عن النبى  -صلى هللا عليل وسلم  -أللمل من كفرهم  ،مـع قيـام ُ
عنل بذكر قصص األنبياء مع أقوامهم  ،فجـاء قصـة نـوح  ،وقصـة موسـى وهـارون وفرعـون وبنـى إسـرائيل  ،ثـم
إش ــارة إل ــى قص ــة ي ــون

واالعتبار

 ،وبه ــا س ــميت الس ــورة واتج ــل البي ــان ف ــى الس ــورة م ــن بع ــه ذل ــك إل ــى النب ــى لتمــام العظ ــة

 - 1هذه حروف بهأ هللا تعالى بها السورة  ،وهو أعلم بمراده منها  ،وهى مع ذلك تشير إلى أن القـرآن ُم َكـون مـن
مث ــل ه ــذه الح ــروف  ،وم ــع ذل ــك عجـ ـزتم ع ــن أن ت ــأتوا بمثل ــل  ،وه ــذه الح ــروف الص ــوتية تثي ــر انتب ــاه المش ــركين
فيســتمعون إليــل  ،وإن اتفق ـوا علــى عــهم اســتماو هــذه اآليــا

الق ـرآن المحكــم فــى

الكريمــة ونحوهــا التــى هــى آيــا

أسلوبل ومعانيل  ،الذى اشتمل على الحكمة وما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم

وينكروا وحينا إلى رجل مـنهم ( محمـه )  ،ليحـذر النـاس مـن عـذاب هللا  ،ويبشـر
 - 2ما كان للناس أن ُيعجبوا ُ
الذين آمنـوا مـنهم بـأن لهـم منزلـة عاليـة عنـه ربهـم  ،ال يتخلـف وعـه هللا  ،ومـا كـان لهـؤالء المنكـرين أن يقولـوا عـن

محمه  -رسولنا  : -إنل ساحر وا ح أمره

 - 3إن ربكم  -أيها الناس  -هو هللا الذى خلق السـموا
هللا مهاها

واألرو ومـا فيهمـا فـى سـتة أيـام

ثم هيمن  -بعظيم سلطانل  -وحهه ودبر أمور مخلوقاتل ،فلي

يستطيع أحـه مـن خلقـل أن يشـفع ألحـه إال بإذنـل

()1

ال يعلـم إال

ألحه سـلطان مـع هللا فـى شـىء  ،وال

ذلكـم هللا الخـالق  ،هـو ربكـم وولـى نعمـتكم فاعبـهوه  -وحـهه -

وصهقوا رسولل  ،وآمنوا بكتابل فعليكم أن تذكروا نعمة هللا وتتهبروا آياتل الهالة على وحهانيتل
_______

أحقابــا برمتهـا  ،وتلـك الم ارحـل التـى عبـر عنهـا باأليـام السـتة تســخير
( )1خلـق هللا الكـون بأسـره فـى ســت م ارحـل  ،وتتضـمن المرحلـة
ً
للشــم والقمــر والنجــوم لفائــهة البشــر  ،وكــذلك تعاقــب الليــل والنهــار  ،وأن النهــار طــارئ علــى ظــالم الســماء  ،وذكــر الليــل أوال ألن
الظــالم هــو األصــل  ،فأمــا النهــار  :فقــه نشــأ بســبب تنــاثر

الشمسى

ــوء الشــم

فــى جــو األرو التــى تــهور حــول نفســها وتعر ــل لالشــعاو

201

 - 4وكما بهأ هللا الخلق فإليل  -وحهه  -مرجعكم  ،ومرجع المخلوقـا كلهـا  ،وقـه وعـه هللا بـذلك وع ًـها صـاد ًقا ال
يتخلف وإنل سبحانل بهأ الخلق بقهرتل  ،وبعه فنائل سيعيهه بقهرتل  ،ليثيب المؤمنين المطيعين بعهلـل التـام  ،وأمـا

الكافرون فلهم شراب فى جهنم شهيه الغليان  ،ولهم عذاب موجع جزاء كفرهم
 - 5وربكم الذى خلق السموا

واألرو  ،والذى جعل الشـم

تشـع الضـياء  ،والقمـر يرسـل

النـور  ،وجعـل

تبعــا لهــذه المنــازل  ،لتســتعينوا بهــذا فــى تقــهير م ـواقيتكم  ،وتعلم ـوا عــهد
للقمــر منــازل ينتقــل فيهــا  ،فيختلــف نــوره ً
السنين والحساب ( ، )1ومـا خلـق هللا ذلـك إال بالحكمـة  ،وهـو سـبحانل يبسـل فـى كتابـل اآليـا الهالـة علـى ألوهيتـل
وكمال قهرتل  ،لكى تتهبروها بعقولكم وتستجيبوا لما يقتضيل العلم

 - 6إن فــى تعاقــب الليــل والنهــار واختالفهمــا بالزيــادة والنقصــان  ،وفــى خلــق الســموا

واألرو

ومــا فيهمــا
()2

ججا بينة على ألوهية الخالق وقهرتل لمن يتجنبون غضبل ويخافون عذابل
وح ً
من الكائنا  ،ألدلة وا حة ُ
 - 7إن الذين ال يؤمنون بالبعث ولقـاء هللا فـى اليـوم اآلخـر  ،واعتقـهوا – واهمـين  -أن الحيـاة الـهنيا هـى منتهـاهم
ولي

بعهها حياة  ،فاطمأنوا بها  ،ولم يعملوا لما بعهها  ،وغفلوا عن آيا

هللا الهالة على البعث والحساب

 - 8هؤالء مأواهم الذى يستقرون فيل هو النار  ،جزاء ما كسبوا من الكفر وقبيح األعمال

صحيحا  ،وعملوا األعمال الصالحة فى دنياهم يثبتهم ربهم على الههاية بسـبب إيمـانهم
إيمانا
 - 9إن الذين آمنوا ً
ً
خالها
نعيما ً
 ،ويهخلون يوم القيامة جنا تجرى األنهار خاللها  ،وينعمون فيها ً
 - 10دعــاء المــؤمنين فــى هــذه الجنــا

تســبيح وتنزيــل

عمــا كــان يقولــل الكــافرون فــى الــهنيا  ،وتحيــة هللا لهــم ،

دائمــا حمـ ًـه
وتحيــة بعضــهم لــبعض تقريــر لامــن واالطم نــان  ،وخــاتم دعــائهم ً
وظفرهم بر وانل عليهم

______
(  )1هو الذى جعل الشم

ضياء والقمر نو ار  : الشم

علــى توفيقــل إيــاهم باإليمــان ،

جرم سماوى ملتهب مضىء بذاتل  ،وهو مصهر الطاقا

على األرو

منير
ومنها الضوء والح اررة  ،بينما القمر جرم غير مضىء بذاتل بل يعك أو يرد ما يقع عليل من وء الشم فيبهو ًا
 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب  منازل القمر أو اعل المختلفة بالنسبة لارو والشم  ،وهى التى تنتج عنهـا

أوجل القمـر  ،ومـن ثـم يمكـن تحهيـه الشـهر القمـرى وهـو العالمـة الفلكيـة الظـاهرة لتحهيـه الشـهر  ،ويـتم القمـر دورتـل حـول األرو فـى

يوما  ،واثنتا عشرة ساعة  ،وأربع وأربعين دقيقة  ،واثنتان وثمانية من عشرة ثانية
تسعة وعشرين ً
( )2قه يكون معنى االختالف التباين أو التعاقـب  ،فأمـا االخـتالف بمعنـى التبـاين  :فالليـل والنهـار

ـوءان متميـزان وتباينهمـا يطبـع

الظواهر الطبيعية  ،وجميع األحياء فـى هـذا الكوكـب بطابعـل  ،كمـا هـو وارد فـى موا ـع أخـرى مـن القـرآن الكـريم  ،والتبـاين قـه يعنـى
أيضا التفاو فى أطوال النهار وأطوال الليل على مهار العام فى أى مكان على األرو فهو مـرتبل بظـاهرة الفصـول والتبـاين بهـذا
ً
المعنى ناتج من دوران األرو حول الشم كل عام مرة وعن ميل محورها
أما االختالف بمعنى التعاقب فهو نتيجة لهوران األرو حول محورها
أيضا التعليق العلمى على اآلية  80من سورة المؤمنون
انظر ً
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 - 11ولــو أجــاب هللا مــا يســتعجل بــل النــاس علــى أنفســهم مــن الشــر مثــل اســتعجالهم لطلــب الخيــر  ،ألهلكهــم
ار لمــا يظهــر مــنهم حســب مــا علمــل فــيهم  ،فتتضــح
جميعــا  ،ولكنــل يتلطــف بهــم  ،فيرجـ هالطهــم  ،انتظـ ًا
وأبــادهم
ً
عهالتل فى جزائهم  ،إذ يتركون  -واألدلة قائمة عليهم  -يتعمهون االنحراف واالتجاه إلى طريق الضالل والظلم
 - 12وإذا أصــاب اإلنســان

ــر فــى نفســل أو مالــل أو نحــو ذلــك  ،أح ـ

بضــعفل ودعــا ربــل علــى أى حــال مــن

قائمــا  ،أن يكشــف مــا نــزل بــل مــن محنتــل  ،فلمــا اســتجاب هللا لــل  ،فكشــف عنــل
حاالتــل  ،مضـ ً
ـطجعا أو قاعـ ًـها أو ً
ره  ،انصرف عن جانـب هللا  ،واسـتمر علـى عصـيانل  ،ونسـى فضـل هللا عليـل  ،كأنـل لـم يصـبل ـر ولـم يـهو
هللا إلى كشفل  ،وكمثل هذا المسلك زين الشيطان للكافرين ما عملوا من سوء ما اقترفوا من باطل

 - 13ولقه أهلكنا األمم السـابقة علـيكم بسـبب كفـرهم حـين جـاءتهم رسـلهم باآليـا

الوا ـحة علـى صـهق دعـوتهم

إلى اإليمان  ،وما كان فى علم هللا أن يحصل منهم إيمـان  ،بسـبب تشـبثهم بـالكفر والعصـيان  ،فـاعتبروا يـا كفـار

قريش  ،فكما أهلكنا من قبلكم  ،سنجزى المجرمين بإهالطهم

 - 14ثم جعلنـاطم  -يـا أمـة محمـه  -خلفـاء فـى األرو  ،تعمرونهـا مـن بعـه هـؤالء السـابقين  ،لنختبـركم ونظهـر
ما تختارونل ألنفسكم من طاعة أو عصيان  ،بعه أن عرفتم ما جرى على أسالفكم

 - 15وحينما تجلت آيا القرآن مـن رسـولنا  -محمـه  -علـى المشـركين  ،قـال لـل الكـافرون الـذين
كتابا غيـر هـذا القـرآن  ،أو َب بعـهل مـا فيـل ممـا ال يعجبنـا  ،قـل لهـم  -أيهـا الرسـول
عذاب هللا وال يرجون ثوابل  :آتنا ً
 ال يمكننــى وال يجــوز أن أغيــر أو أبــهل فيــل مــن عنــهى مــا أنــا إال متبــع ومبلــُ مــا يــوحى إلــى مــن ربــى  ،إنــىأخاف إن خالفت وحى ربى عذاب يوم عظيم خطره  ،شهيه هولــل

ال يخـافون

مــا أنزلــل ،

 - 16قــل لهــم  -يــا أيهــا الرســول  : -لــو شــاء هللا أال ينــزل علــى قر ًآنــا مــن عنــهه  ،وأال أبلغكــم بــل
ب
ومـا تلوتــل علــيكم  ،وال أعلمكــم هللا بــل لكنـل نــزل  ،وأرســلنى بــل  ،وتلوتــل علـيكم كمــا أمرنــى وقـه مكثــت بيــنكم

زمنـا طـويال قبــل البعـث لــم بأدو فيـل الرســالة  ،ولـم أتــل علـيكم شــيًا  ،وأنـتم تشــههون لـى بالصــهق واألمانـة  ،ولكــن
ً
وأدركوها  ،واربطوا بين الما ى والحا ر
جاء الوحى بل فأمر بتالوتل  ،أال فاعقلوا األمور
ظلما لنفسل ممن كفر وافترى الكذب على هللا  ،أو كـذب ب يـا
 - 17لي هناك أشه ً
مبينا بكفره  ،ومغا بتل تعالى
إنل ال ينجح الكافر فى عملل  ،وقه خسر خسرًانا ً

هللا التـى جـاء بهـا رسـولل :

ـناما باطلـة  ،ال تضـرهم
 - 18ويعبه هؤالء المشـركون  -المفتـرون علـى هللا بالشـرك  -أص ً
ويقولون  :هؤالء األصنام يشفعون لنا عنه هللا فى اآلخرة  ،قل لهم  -أيها الرسول  : -هل تخبـرون هللا بشـريك ال
وال تـنفعهم ،

وال فى األرو ! تنزه هللا عن الشريك وعما تزعمونل بعبادة هؤالء الشركاء

وجودا فى السموا
يعلم هللا لل
ً
 - 19ومــا كــان النــاس فــى تكــوينهم إال أمــة واحــهة بمقتضــى الفط ـرة  ،ثــم بعثنــا إلــيهم الرســل إلرشــادهم وهــهايتهم

ـببا فــى أن يغلــب الشــر
بمقتضــى وحــى هللا تعــالى  ،فكانــت تلــك الطبيعــة اإلنســانية التــى اســتعه للخيــر والشــر سـ ً
علــى بعضــهم  ،وتحكــم األه ـواء ونزغــا الشــيطان  ،فــاختلفوا بســبب ذلــك ول ـوال حكــم ســابق مــن ربــك بإمهــال
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الكافرين بك  -أيها النبى  -وإرجاء هالطهم إلى موعه محهد عنهه  ،لعجل لهم الهـالك والعـذاب  ،بسـبب الخـالف
الذى وقعوا فيل  ،كما وقع ألمم سابقة

 - 20ويقول هؤالء المشركون  :هال أنـزل علـى محمـه معجـزة مـن عنـه هللا غيـر القـرآن  ،تقنعنـا بصـهق رسـالتل
غيــب  ،وال أحــه يعلــم الغيــب إال هللا  ،وإن كــان الق ـرآن ال يقــنعكم

فقــل لهــم  -أيهــا الرس ـول  : -إن نــزول اآليــا

فانتظروا قضاء هللا بينى وبينكم فيما تجحهونل  ،إنى معكم من

المنتظرين

 - 21ومــن شــأن النــاس أننــا إذا أنعمنــا علــيهم  ،مــن بعــه شــهة أصــابتهم فــى أنفســهم أو أهلــيهم أو أم ـوالهم  ،لــم

يشكروا هللا علـى مـا أنعـم بـل علـيهم بعـه صـرف الضـر عـنهم  ،بـل هـم يقـابلون ذلـك باإلمعـان فـى التكـذيب والكفـر

باآليــا

قــل  -أيهــا الرســول  : -إن هللا قــادر علــى إهالطكــم واإلس ـراو بتعــذيبكم  ،ل ـوال حكــم ســابق منــل بإمهــالكم

إلــى موعــه اخــتص  -وحــهه  -بعلمــل إن رســلنا مــن المالئكــة المــوكلين بكــم يكتبــون مــا تمكــرون  ،وسيحاســبكم
ويجازيكم

 - 22هللا الذى تكفـرون بنعمـل  ،وتُ َكـ عبذبون ب ياتـل  ،هـو الـذى ي بع
وركبانـا ،
مكـنكم مـن السـير والسـعى فـى البـر مشـاة
ً
ُ
وفى البحـر بمـا سـخر لكـم مـن السـفن التـى تجـرى علـى المـاء  ،بمـا يهيـ هللا لهـا مـن ريـح طيبـة تـهفعها فـى أمـان
إلى غايتها  ،حتى إذا اطمـأننتم إليهـا وفـرحتم بهـا هبـت ريـح عاصـفة أثـار علـيكم المـوج مـن كـل جانـب  ،وأيقنـتم

أن الهالك واقع ال محالة  ،فى هذه الشـهة ال تجـهون ملجـأ غيـر هللا فتهعونـل مخلصـين فـى الـهعاء  ،ومـوقنين أنـل
ال منقذ لكم سواه  ،متعههين لل ل ن أنجاطم من هذه الكربة لتؤمنن بل ولتكونن من الشاطرين
 - 23فلما أنجاهم مما تعر وا لل من الهالك  ،نقضوا عهههم  ،وعادوا مسرعين إلى الفساد الـذى كـانوا مـن قبـل
 -يــا أيهــا النــاس  -الناقضــون للعهــه إن عاقبــة اعتــهائكم وظلمكــم ســترجع علــيكم

 -وحــهكم  -وإن مــا

تتمتعون بل فى دنياطم متـاو دنيـوى ازئـل  ،ثـم إلـى هللا مصـيركم فـى النهايـة فيجـزيكم بأعمـالكم التـى أسـلفتموها فـى

دنياطم

 - 24ما حالـة الحيـاة الـهنيا فـى روعتهـا وبهجتهـا  ،ثـم فـى فنائهـا بعـه ذلـك  ،إال كحالـة المـاء ينـزل مـن السـماء ،
فيخـتلل بــل نبــا

األرو  ،ممــا يأطلــل النــاس والحيـوان  ،فيزدهـر ويثمــر وتــزدان بــل األرو نضــارة وبهجــة  ،حتــى

إذا بلغت هذه الزينة تمامها  ،وأيقـن أهلهـا أنهـم مـالكون زمامهـا ومنتفعـون بثمارهـا وخيراتهـا  ،فاجأهـا أمرنـا بزوالهـا
محصودا  ،كأن لم تكـن آهلـة بسـكانها وآخـذة بهجتهـا مـن قبـل  ،ففـى كلتـا الحـالتين نضـارة وازدهـار
فجعلناها شيًا
ً
يبــتهج بهمــا النــاس  ،ثــم يعقبهمــا زوال ودمــار  ،وكمــا بــين هللا ذلــك باألمثــال الوا ــحة  ،يبــين اآليــا ويفصــل مــا
فيها من أحكام وآيا
________

لقوم يتفكرون ويعقلون

( )1تشير هذه اآلية إلى حقيقة بهأ

()1

تتكشف بوادرها  ،وهى تسـخير اإلنسـان للعلـم لخهمتـل واسـتطاعتل بـل أن يسـيطر علـى مـا يحقـق

أههافل حتى إذا ما قاربت هذه الحقيقة االطتمال  ،وظن اإلنسان أنل قه بلُ أوج المعرفة أتى أمر هللا
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 - 25وهللا يــهعو عبــاده باإليمــان والعمــل الصــالح إلــى الجنــة دار األمــن واالطم نــان  ،وهــو ســبحانل يهــهى مــن
يشاء ههايتل  -لحسن استعهاده وميلل إلى الخير  -إلى الطريق الحق وهو السالم

 - 26للـذين أحســنوا باالسـتجابة لــهعوة هللا  ،فـ منوا وعملـوا الخيـر لــهينهم ودنيـاهم لهــم المنزلـة الحســنى فـى اآلخـرة

يمـا  ،وال يغشـى وجـوههم ك بـة مـن ه بـم وهـوان  :وهـؤالء هـم
وهى الجنة  ،ولهم زيادة علـى ذلـك فضـال مـن هللا وتكر ً
أبها
أهل الجنة الذين ينعمون فيها ً
 - 27والذين لم يستجيبوا لهعوة هللا  ،فكفروا واقترفوا المعاصى فسيجزون بمثل مـا عملـوا مـن
الهـوان  ،ولــي

سـوء  ،ويغشـاهم

لهــم و ع
اق يمــنعهم مــن عــذاب هللا  ،ووجــوههم مســودة مــن الغــم والك بــة كأنمــا أســهل عليهــا سـواد مــن

أبها
ظلمة الليل  ،وهم أهل النار يشقون فيها ً

 - 28واذكر  -أيها الرسول  -هول الموقف  ،يوم نجمع الخالئق كافة  ،ثم نقـول للـذين أشـركوا فـى عبـادتهم مـع
هللا غي ـره  :قف ـوا مكــانكم أنــتم ومــن اتخــذتموهم شــركاء مــن دون هللا  ،حتــى تنظــروا
الفرقة بين المشركين والشركاء  ،وتب أر الشركاء من عابهيهم قائلين لهم :

تعبهوننا  ،وإنما كنتم تعبهون أهواءطم

مــا يفعــل بكــم  ،فوقعــت

لم نـهعكم إلـى عبادتنـا  ،ومـا كنـتم

إنا كنا بمعزل عنكم ال نشعر بعبادتكم لنـا

شهيها وفاصالً بيننا وبينكم
 - 29ويكفينا هللا بعلمل وحكمل
ً
 - 30فــى ذلــك الموقــف تعلــم كــل نف ـ مــا قــهمت مــن خيــر أو شــر  ،وتلقــى جزاءهــا وفــى هــذا الموقــف أيقــن

المشركون بوحهانية هللا الحق  ،وبطل كل ما كانوا يفترونل على هللا

 - 31ادو  -أيها الرسول  -إلى التوحيـه الخـالص  ،وقـل َ :مـن الـذى يـأتيكم بـالرزق مـن السـماء بـإنزال المطـر ،
ومن الذى يمنحكم السمع واألبصار ومـن يخـرج الحـى مـن الميـت كالنبـا
ومن األرو بإخراج النبا والثمر َ
وهو حى مـن األرو وهـى مـوا

ومـن يخـرج الميـت مـن الحـى كاإلنسـان يسـلب عنـل الحيـاة ومـن الـذى ُي َـهعببر

ويصرف جميع أمور العالم كلل بقهرتل وحكمتل فسيعترفون  -ال مناص  -بـأن هللا  -وحـهه  -فاعـل هـذا كلـل
فقل لهم  -أيها الرسول  -عنه اعترافهم بذلك  :ألي

الواجب المؤكه أن تذعنوا للحق وتخافوا هللا مالك الملك

 - 32فــذلكم هللا الــذى أقــررتم بــل  ،هــو  -وحــهه  -ربكــم الــذى تحققــت ربوبيتــل  ،ووجبــت عبادتــل دون سـواه ولــي

بعه الحق من توحيه هللا وعبادتل إال الوقوو فى الضالل  ،وهـو اإلشـراك بـا وعبـادة غيـره فكيـف تنصـرفون عـن

الحق إلى الباطل

 - 33كم ـا تحققــت ألوهيــة هللا ووجبــت عبادتــل  ،حــق قضــاؤه علــى الــذين خرج ـوا عــن أمــر هللا متمــردين بــأنهم ال
يذعنون للحق  ،ألن هللا تعالى ال يههى إلى الحق إال من سلك طريقل  ،ال من تمرد عليل

 - 34قــل  -أيهــا الرســول  -له ـؤالء المشــركين هــل مــن معبــوداتكم التــى جعلتموهــا شــركاء َم ـن يســتطيع أن
ينش ـ الخلــق ابتــهاء  ،ثــم يعيــهه بعــه فنائــل إنهــم ســيعجزون عــن الج ـواب  ،فقــل لهــم حين ــذ  :هللا  -وحــهه  -هــو
الذى ينش الخلق من عهم  ،ثم يعيهه بعه فنائل  ،فكيف تنصرفون عن اإليمان بــل
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 - 35قل  -أيها الرسول  -لهؤالء المشركين  :هل من معبوداتكم التى جعلتموهـا شـركاء َمـن يسـتطيع التمييـز
بــين الهــهى والضــالل  ،فيرشــه س ـواه إلــى الســبيل الحــق فســيعجزون  ،فهــل القــادر علــى الههايــة إلــى الحــق أولــى
باالتبــاو والعبــادة أم الــذى ال يســتطيع أن يهتــهى فــى نفســل  ،وهــو بــاألولى

ال يهــهى غي ـره  ،اللهــم إال إذا

بابــا مــن دون هللا فمــا الــذى جعلكــم تنحرفــون
هــهاه غي ـره كــرؤوس الكفــر واألحبــار والرهبــان الــذين اتخــذتموهم أر ً
وما هذه الحال العجيبة التى تجركم إلى تلك األحكام الغربية
حتى أشركتم هؤالء با
ظنونـا باطلـة ال دليـل عليهـا  ،والظـن  -علـى وجـل العمـوم  -ال
 - 36وما يتبع أطثر المشركين فى معتقهاتهم إال
ً
وهميا كظن هؤالء المشركين وإن هللا علـيم بمـا
يفيه  ،وال يغنى عن العلم الحق أى غناء  ،وال سيما إذا كان ً
ظنا ً
يفعلل رؤساء الكفر وأتباعهم الذين يقلهونهم  ،وسيجازيهم على ذلك

 - 37وما كان يتأتى فى هذا القرآن أن يفتريل أحه  ،ألنل فى إعجـازه وههايتـل وأحكامـل ال يمكـن

أن يكـون مـن

عنــه غيــر هللا ولــي هــو إال مصــه ًقا لمــا ســبقل مــن الكتــب الســماوية فيمــا جــاء بــل مــن الحــق  ،ومو ـ ًـحا لمــا
طتب وأثبت من الحقائق والشرائع ال شـك فـى أن هـذا القـرآن منـزل مـن عنـه هللا  ،وأنـل معجـز ال يقـهر أحـه علـى

مثلل

 - 38بل يقول هؤالء المشركون  :اختلق محمه هذا القرآن من عنهه  ،فقـل لهـم  -أيهـا الرسـول  : -إن كـان هـذا

القرآن من عمل البشـر  ،فـأتوا أنـتم بسـورة واحـهة مماثلـة لـل  ،واسـتعينوا علـى ذلـك بمـن تشـاءون مـن دون هللا  ،إن
طنتم صادقين فى زعمكم أن القرآن من عنهى

 - 39بل سارو هؤالء المشركون إلى تكذيب القرآن من غير أن يتهبروا  ،ويعلموا مـا فيـل فلـم ينظـروا فيـل بأنفسـهم
 ،ولم يقفوا على تفسيره وبيان أحكامل بالرجوو إلى غيرهم  ،وبمثل هذه الطريقة فى التكذيب من غير علـم  ،كـذب

الكافرون من األمم السابقة رسلهم وكتـبهم  ،فـانظر  -أيهـا
من خذالنهم وهالطهم بالعذاب  ،وهذه سنة هللا فى أمثالهم

اإلنسـان  -مـا آل إليـل أمـر المكـذبين السـابقين ،

 - 40ومن هؤالء المكذبين من سيؤمن بالقرآن بعه أن يفطن إلى ما فيل  ،وينتبـل لمعانيـل  ،ومـنهم فريـق ال يـؤمن
بل وال يتحول عن

اللل  ،وهللا سبحانل وتعالى أعلم بالمكذبين المفسهين  ،وسيجازيهم على ما فعلوه

 - 41وإن أصروا على تكذيبك  -أيها الرسول  -بعه و وح األدلة على نبوتك  -فقل لهم  :إن لـى جـزاء عملـى

 ،ولكــم ج ـزاء عملكــم كيفمــا كــان  ،وإنــى مســتمر فــى دعــوتى  ،وأنــتم ال تؤاخــذون بعملــى  ،وأنــا ال أؤاخــذ بعملكــم ،

فافعلوا ما ش تم وسيجازى هللا كال بما كسب

 - 42ومن هؤالء الكفار من يستمع إليـك  -أيهـا الرسـول  -حـين تـهعوهم إلـى ديـن هللا  ،وقـه أغلقـت قلـوبهم دون
قبول دعوتك  ،فأنت ال تقهر على إسماو هـؤالء الصـم وهـهايتهم  ،وخاصـة إذا أ ـيف إلـى صـممهم عـهم تفهمهـم

لما تقول
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 - 43ومنهم مـن ينظـر إليـك ويفكـر فـى شـأنك  ،فيـرى دالئـل نبوتـك الوا ـحة  ،ولكـن ال يهتـهى بهـا  ،فمثلـل فـى
ذلك مثل األعمى  ،ولست بقادر على ههايـة هـؤالء العمـى  ،فعمـى البصـر كعمـى البصـيرة  ،كالهمـا ال ههايـة لـل

الضال ال يهتهى معنى
حسا  ،و
ا
 ،فاألعمى ال يهتهى ً
 - 44إن هللا ســبحانل ســيجازى النــاس بأعمــالهم بالعــهل والقســطاس  ،وال يظلــم أحـ ًـها مــنهم شــيًا  ،ولكــن النــاس
الذين يظلمون أنفسهم باختيارهم الكفر على اإليمان

 - 45وأنذرهم  -أيها الرسول  -يوم نجمعهم للحساب  ،فيتحققون مجىء اليوم اآلخـر بعـه أن كـانوا يكـذبون بـل ،
ويتذكرون حياتهم فى الهنيا  ،كأنها ساعة من النهار لـم تتسـع لمـا كـان ينبغـى مـن عمـل الخيـر  ،ويعـرف بعضـهم

بعضــا يتالومــون علــى مــا كــانوا عليــل مــن الكفــر والضــالل قــه خســر المكــذبون بــاليوم اآلخــر  ،فلــم يقــهموا فــى
صالحا  ،ولم يظفروا بنعيم اآلخرة بكفرهم
دنياهم عمال
ً
 - 46وإن أرينــاك  -أيهــا الرســول  -بعــض الــذى نعــههم بــل  ،مــن نص ـرتك علــيهم  ،وإلحــاق العــذاب بهــم  ،أو

نتوفينك قبل أن ترى كل ذلك  ،فال مناص من عودتهم إلينا للحساب والجـزاء وهللا سـبحانل رقيـب وعـالم بكـل مـا
يفعلونل  ،ومجازيهم بل

 - 47ولقــه جــاء رســول لكــل أمــة فبلغهــا دعــوة هللا  ،فـ من َمــن آمــن  ،وكـ بذب َمــن كــذب  ،فــإذا كــان يــوم الحشــر ،
التـام  ،فـال يظلـم أح ًـها
جاء رسولهم وشهه على مكذبيل بالكفر  ،وللمؤمنين باإليمان  ،فيحكم هللا بيـنهم بالعـهل
فيما يستحقل من جزاء

ويمعن الكافرون فى التكذيب باليوم اآلخر  ،فيستعجلونل متهكمين  ،ويقولون  :متى يكون هـذا الـذى تعـهنا
ُ - 48
بل من العذاب  ،إن كنت  -أيها الرسول  -ومن معك  ،صادقين فيما تؤمنون بل وتهعوننا إليل
ـر  ،إال مـا أقـهرنى هللا عليـل فكيـف أملـك تقـهيم
ـر وال ش ًا
 - 49قل لهم  -أيها الرسول  -إننى ال أملك لنفسـى خي ًا
إن لكل أمة نهاية حهدها هللا أزال  ،فإذا حانت هذه النهاية فال يسـتطيعون التـأخر عنهـا وقتًـا مـا  ،كمـا
العقوبة
ال يستطيعون سبقها
 - 50قل لهؤالء المكذبين المستعجلين وقوو العذاب  :أخبرونى إن وقع بكم عذاب هللا لـيال
فأى فائهة يحصل عليها من استعجالل المجرمون اآلثمون

والعذاب كلل مكروه

ـار ،
أو نه ًا

توبيخ ــا  :ه ــل آمن ــتم ب ــل ح ــين ع ــاينتموه  ،وق ــه كن ــتم
 - 51أتنك ــرون الع ــذاب اآلن  ،ث ــم إذا ح ــل بك ــم ويق ــال لكـ ـم
ً
تستعجلونل فى الهنيا مستهينين جاحهين
 - 52ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب  :ذوقوا العـذاب الـهائم

ال تجـزون اآلن إال علـى

أعمالكم التى كسبتموها فى الهنيا
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 - 53ويطلب الكفار منك  -أيها الرسول  -على سبيل االسـتهزاء واإلنكـار  -أن تخبـرهم أحـق

مـا ج ـت بـل

من القرآن وما تعههم بل من البعث والعذاب قل لهم  :نعم وحـق خـالقى الـذى أنشـأنى إنـل حاصـل ال شـك فيـل ،

وما أنتم بغالبين وال مانعين ما يريهه هللا بكم من العذاب
 - 54ولو أن كل ما فـى األرو مملـوك لكـل نفـ

ارتكبـت ظلـم الشـرك والجحـود  ،الرتضـت أن تقهمـل فـهاء لمـا

تستقبل من عذاب تراه يوم القيامة وتعاين هولل  ،وحين ذ يتردد النهم والحسرة فى سرائرهم لعجزهم عن النطـق بـل ،
ولشــهة مــا دهــاهم مــن الفــزو لرؤيــة العــذاب  ،ونفــذ فــيهم قضــاء هللا بالعــهل  ،وهــم غيــر مظلــومين فــى هـذا الجـزاء

ألنل نتيجة ما قهموا فى الهنيا

 - 55لــيعلم النــاس أن هللا مالــك ومهــيمن علــى جميــع مــا فــى الســموا

واألرو  ،وليعلم ـوا أن وعــهه حــق  ،فــال

يعجزه شىء  ،وال يفلت من جزائل أحه  ،ولكنهم قه غرتهم الحياة الهنيا ال يعلمون ذلك علم اليقين

ومـن كـان كـذلك ال
 - 56وهللا سبحانل  ،يهب الحياة بعه عهم  ،ويسـلبها بعـه وجـود  ،وإليـل المرجـع فـى اآلخـرة َ ،
يعظم عليل شىء
 - 57يا أيها النـاس  :قـه جـاءطم علـى لسـان الرسـول محمـه كتـاب مـن هللا  ،فيـل تـذكير باإليمـان والطاعـة وعظـة

بالترغيب فى الخير  ،والترهيب من عمل السوء  ،وسوق العبر بأخبار َمن سبقوكم  ،وتوجيل نظركم إلـى عظمـة
الخلــق لتــهركوا عظمــة الخــالق  ،وفيــل دواء ألم ـراو قلــوبكم مــن الشــرك والنفــاق  ،وههايــة إلــى الطريــق المســتقيم
وذلك كلل رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون

 - 58قل لهم  -أيها الرسول  : -افرحوا بفضل هللا عليكم ورحمتل بكم  ،بإنزال القـرآن  ،وبيـان شـريعة اإلسـالم ،
وهذا خير من كل ما يجمعل الناس من متاو الهنيا  ،ألنل غذاء القلوب وشفاء أسقامها

 - 59قــل  -أيهــا الرســول  -للكفــار الــذين أوت ـوا بعــض متــاو الــهنيا  :أخبرونــى عمــا مــنحكم هللا مــن رزق حــالل

طيب  ،فأقمتم من أنفسكم بع
امـا  ،دون أن تأخـذوا بشـرو هللا إن هللا
مشرعين  ،تجعلون بعضل حالال  ،وبعضـل حر ً
لم يأذن لكم فى هذا  ،بل أنتم تكذبون فى ذلك على هللا
 – 60ما الذى يظنل يوم القيامة أول ك الذين كانوا يفتـرون الكـذب علـى هللا  ،فيـهعون ع
الح بـل والتحـريم مـن غيـر أن
مــا فيــل خيــرهم  ،ولكــن
نعمــا كثيـرة  ،وأحلهــا لهــم بفضــلل  ،وشــرو لهــم
يكــون عنــههم دليــل إن هللا أنعــم علــيهم ً
األطثرين ال يشكرون هللا عليها  ،بل يفترون على هللا الكذب
 - 61وإنك  -أيهـا الرسـول  -قـه بلغـت وهـو معلـوم

 ،ومـا تكـون فـى أمـر مـن أمـورك  ،ومـا تقـ أر مـن قـرآن وال

تعمل أنت وأمتـك مـن عمـل  ،إال ونحـن شـهود رقبـاء عليـل حـين تـهخلون فيـل مجاهـهين  ،وال يغيـب عـن علـم ربـك

شـىء فــى وزن الــذرة فــى األرو وال فــى الســماء  ،وال أصــغر مــن هــذا
فى كتاب عنه هللا عببين وا ح

وال أطبــر منــل إن ذلــك كلــل يســجل
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 - 62تنبه ـوا  -أيهــا النــاس  -واعلم ـوا أن الم ـوالين

باإليمــان والطاعــة يحــبهم ويحبونــل  ،ال خــوف علــيهم مــن

الخزى فى الهنيا  ،وال من العذاب فى اآلخرة وهم ال يحزنون على ما فاتهم مـن عـرو الـهنيا ألن لهـم عنـه هللا مـا
هو أعظم من ذلك وأطثر

 - 63وهــم الــذين صــهقوا بكــل مــا جــاء مــن عنــه هللا  ،وأذعن ـوا للحــق  ،واجتنب ـوا المعاصــى  ،وخــافوا هللا فــى كــل

أعمالهم

 - 64لهؤالء األولياء البشرى بالخير فى الهنيا  ،وما وعههم هللا بل من نصر وعـز  ،وفـى اآلخـرة يتحقـق وعـه هللا
 ،وال خلف لما وعه هللا بل  ،وهذا الذى بشروا بل فى الهنيا  ،وظفروا بل فى اآلخرة هو الفوز العظيم

 - 65وال تحزن  -أيها الرسول  -لما يقولل المشركون من سخرية وطعن وتكـذيب  ،وال تظـن أن حـالهم سـتهوم ،
بل إن النتيجة لك وسيعتز اإلسالم  ،فإن العزة كلهـا

تعـالى  ،والنصـر بيـهه  ،وسينصـرك علـيهم  ،وهـو سـبحانل

السميع لما يفترون عليك  ،العليم بما يضمرونل  ،وسيجازيهم على ذلك

ير  ،وإن
وتــهبر ًا
وملكــا
 - 66لتعلمـوا  -أيهــا النــاس  -أن  -وحــهه  -كــل َمــن فــى الســموا واألرو خلًقــا ً
أوهامـا باطلـة ال حقيقـة لهـا  ،وليسـوا إال واهمـين يظنـون القـوة فيمـا ال يملـك لنفسـل
الذين أشركوا با ال يتبعـون إال
ً

نفعا وال ًار
ً
 - 67إن الـذى يملـك َمـن فـى السـموا واألرو  ،هــو الـذى خلـق لكـم الليـل لتســتريحوا فيـل مـن عنـاء السـعى فــى
النهــار  ،وخلــق لكــم النهــار مضــيًا لتســعوا فيــل وتجلب ـوا مصــالحكم إن فــى خلــق الليــل والنهــار لــهالئل بينــة لمــن
يسمعون ويتهبرون

 - 68وإذا كان عبهة األوثـان قـه أشـركوا فـى العبـادة حجـارة  ،ولـم ينزهـوا هللا حـق التنزيـل  ،وقـالوا  :إن

ول ًـها

البقـاء  ،وهللا بـاق خالـه ،

فا منزه عن ذلك إنل غنى عن أن يتخـذ ول ًـها  ،ألن الولـه مظهـر الحاجـة إلـى
عنـهكم  -أيهـا المفتـرون ُ -حجـة وال
وكل ما فـى السـموا ومـا فـى األرو مخلـوق ومملـوك لـل  ،ولـي
أمر ال أساس لل من الحقيقة
دليل على ما زعمتم  ،فال تختلقوا على هللا ًا
أبها
ولها  ،لن يفلحوا ً
 - 69قل لهم  -أيها الرسول  : -إن الذين يختلقون على هللا الكذب ويزعمون أن لل ً
 - 70لهــم متــاو فــى الــهنيا يغتــرون بــل  ،وهــو قليــل  ،طــال أو قصــر  ،بج ـوار مــا يســتقبلهم ثــم إلينــا مــرجعهم ،
فنحاسبهم ونذيقهم العذاب المؤلم بسبب كفرهم

 - 71وإن مــا ينــزل بــك مــن قومــك قــه نــزل بمــن ســبقك مــن األنبيــاء واقـ أر  -أيهــا الرســول  -علــى النــاس  ،فيمــا
ينزلل عليك ربك من القرآن قصة نوح رسول هللا َلما أحـ

كراهيـة قومـل وعـهاءهم لرسـالتل  ،فقـال لهـم  :يـا قـوم إن

ـهيها علـيكم  ،فـإنى مسـتمر مثـابر علـى دعـوتى متوكـل علـى هللا فـى
طان وجـودى فـيكم لتبليـُ الرسـالة قـه أصـبح ش ً
وال يكـن فـى عـهائكم لـى أى خفـاء  ،وال تمهلـونى بمـا
أمرى  ،فـاحزموا أمـركم ومعكـم شـركاؤكم فـى التـهبير ،
تريهون لى من سوء  ،إن كنتم تقهرون على إيذائى  ،فإن ربى يرعانى
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ـر
 - 72وإن بقيــتم علــى اإلعـراو عــن دعــوتى  ،فـإن ذلــك لــن يضــيرنى  ،ألنــى لــم أقــم بهــا ألتقا ــاطم عليهــا أجـ ًا
أخشــى عليــل الضــياو بســبب إع ار ــكم  ،إنمــا أطلــب أجــرى عليهــا مــن هللا  -وحــهه  -وقــه أمرنــى أن أطــون ُم َسـبلع ًما

إليل جميع أمرى

 - 73ومع هذا المجهود وتلك المثابرة التى بذلها من أجل ههايتهم  ،أصـروا علـى أن يسـتمروا فـى تكذيبـل وعهائـل

ـار لـارو بعـه هـالك الكـافرين الـذين
ومن معل من المؤمنين بل  ،الراطبين معل فى الفلك وجعلهـم ُعم ًا
 ،فنجاه هللا َ
أغرقهم الطوفان  ،فانظر  -يا محمه  -كيف لقى المستخفون بالنذر مصيرهم السي

 - 74ثم أرسلنا من بعه نوح ُرُسالً آخرين  ،داعين إلى التوحيه  ،ومبشرين ومنـذرين  ،ومؤيـهين بـالمعج از الهالـة
على صهقهم  ،فكذبت أقوامهم كما كذب قـوم نـوح  ،فمـا كـان مـن شـأن الجاحـهين مـنهم أن يـذعنوا  ،ألن التكـذيب
ســبق التبصــر واالعتبــار  ،وبــذلك طبــع هللا الباطــل علــى قلــوب الــذين مــن شــأنهم االعتــهاء علــى الحقــائق وعلــى

البينا

 - 75ثم أرسلنا من بعههم موسى وأخـاه هـارون إلـى فرعـون ملـك مصـر وإلـى خاصـتل  ،داعـين إلـى عبـادة هللا -

بالحجج الباهرة  ،فاستكبر فرعون وقومل عن متابعة موسـى وهـارون فـى دعوتهمـا  ،وكـانوا بهـذا
وحهه  -ومؤيهين ُ
عظيما آثمين بل
جرما
ً
الرفض مرتكبين ً
 - 76فلما ظهر لهم الحق من عنهنا على يه موسى  ،قالوا فى معجزة موسى وهى العصا التى انقلبت حيـة أمـام
أعينهم  :إن هذا سحر مؤكه وا ح

مستنكر  :أتصفون الحق الذى ج تكم بل من عنه هللا بأنل سحر أتكون هـذه الحقيقـة التـى
ًا
 - 77قال لهم موسى
مــا تـهعون  ،ولــن يفــوز
ـحر ! وهأنـذا أتحــهاطم أن تثبتـوا أنهـا سـحر  ،فــأتوا بالسـاحرين ليثبتـوا
عاينتموهـا سـ ًا

أبها
الساحرون فى هذا ً

 - 78قال فرعون وقومل لموسى  :إنما ج ت إلينا قاص ًـها أن تص عـرَفنا عـن ديـن آبائنـا  ،وتقاليـه قومنـا لكـى نصـير
أتباعـ ــا  ،ويكـ ــون لـ ــك وألخيـ ــك الملـ ــك والعظمـ ــة والرياسـ ــة المسـ ــيطرة المتحكمـ ــة وإذن فلـ ــن نـــؤمن بكمـ ــا وال
لكم ــا ً

برسالتكما

 - 79وزعم فرعون وقومل أن موسى وأخاه ساحران ال رسوالن  ،فأمر رجالل بأن يحضروا لل من مملكتل كل مـن

لل مهارة فى فنون السحر

 - 80ولما حضر السحرة ووقفوا أمـام موسـى  ،لمنازلتـل بسـحرهم علـى رؤوس األشـهاد  ،قـال لهـم موسـى  :هـاتوا
ما عنهكم من فنون السحر

 - 81فلمــا ألق ـوا حبــالهم و ع
عصــيهم  ،قــال لهــم موســى  :إن الــذى فعلتمــوه هــو الســحر حًقــا  ،وهللا ســبحانل ســيبطلل
َ
على يهى  ،إن هللا ال يهي أعمال المفسهين ألن تكون صالحة ونافعة
 - 82أما الحق فإن هللا ناصره ومؤيهه بقهرتل وحكمتل  ،مهما أظهر الكافرون من بغضهم لل ومحاربتهم إياه
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 - 83ومــع ظهــور اآليــا

الهالــة علــى صــهق الرســالة  ،فــإن الــذين آمنـوا بموســى لــم يكونـوا إال ف ــة قليلــة مــن قــوم

فرعون  ،آمنوا على خـوف مـن فرعـون ومـن معـل أن يـردوهم عمـا آمنـوا بـل  ،ومـا أعظـم طغيـان فرعـون فـى أرو
مصر  ،وإنل لمن المغالين الذين اسرفوا فى استكبارهم واستعالئهم

ومشجعا  :يا قـوم  ،إن كـان اإليمـان قـه دخـل قلـوبكم فـى إخـالص
اسيا لهم
 - 84أما موسى فقه قال للمؤمنين مو ً
ً
فال تخشوا سواه  ،وأسلموا أموركم إليل وتوكلوا عليل  ،وثقوا فى النهاية إن كنتم ثابتين على اإلسالم
 - 85فقال المؤمنون  :على هللا  -وحهه  -توكلنا  ،ثم دعوا ربهم أال يجعلهم أداة فتنة وتعذيب فى يه الكافرين

 - 86ودعوا ربهم قائلين  :نجنا بما أسبغت علينا من نعمة ورحمة  ،وبفيض رحمتك التى اتصـفت بهـا مـن القـوم
الجاحهين الظالمين

 - 87وأوحينا إلى موسى وأخيل هارون أن يتخذا لقومهما بيوتًا يسكنونها بـأرو مصـر  ،وأن يجعـال هـذه البيـو
قبلــة يتجــل إليهــا أهــل اإليمــان الــذين يتبعــون دعــوة هللا  ،وأن يــؤدوا الصــالة علــى وجههــا الكامــل والبشــرى بــالخير

للمؤمنين

 - 88ولما تمادى الكفـار فـى تعنـتهم مـع موسـى  ،دعـا هللا علـيهم  ،فقـال  :يـا رب إنـك أعطيـت فرعـون وخاصـتل
بهجة الهنيا وزينتها من األموال والبنـين والسـلطان  ،فكانـت عاقبـة هـذه الـنعم إسـرافهم فـى الضـالل واإل ـالل عـن
سبيل الحق  ،اللهم اسحق أمـوالهم واتـركهم فـى ظلمـة قلـوبهم  ،فـال يوفقـوا لإليمـان حتـى يـروا رأى العـين العـذاب
األليم  ،الذى هو العاقبة التى تنتظرهم ليكونوا عبرة لغيرهم
 - 89قال هللا تعالى  :قه أجيب دعاؤكما  ،فاستم ار على السير فـى الطريـق المسـتقيم  ،واتركـا سـبيل أول ـك الـذين
ال يعلمون األمور على وجهها  ،وال يذعنون للحق الذى و ح

 - 90ولمــا جاوزنــا ببنــى إس ـرائيل البحــر  ،تعقــبهم فرعــون وجنــوده لالعتــهاء علــيهم فأطبقنــا علــيهم البحــر  ،فلمــا

أدرك الغ ــرق فرع ــون  ،ق ــال  :ص ــهقت ب ــا ال ــذى ص ــهقت ب ــل بن ــو إسـ ـرائيل  ،وأذعن ــت ل ــل  ،وأن ــا م ــن الط ــائعين

الخا عين

 - 91لم يقبل هللا من فرعون هذا اإليمـان الـذى ا ـطر إليـل  ،وتلـك التوبـة التـى كانـت وقـه حضـره المـو  ،بعـه

عاصيا
أن عاش
ً

مفسها فى األرو فما
ً

هانا
ًا
كافر ُم ً

 - 92واليــوم الــذى هلكــت فيــل ُنخــرج جثتــك مــن البحــر  ،ونبعثهــا لتكــون عظــة وعب ـرة لمــن كــانوا يعبــهونك  ،وال
كثير من الناس يغفلون عن البينا البـاهرة فـى الكـون التـى
ينتظرون لك مثل هذه النهاية المؤلمة المخزية  ،ولكن ًا

تثبت قهرتنا

()1

__________

ظا ليـراه النـاس ويعتبـروا برؤيـة ذلـك الحطـام الـرميم لمـن كـان يعتبـر نفسـل إلـ ًـها ،
( )1يظهر أن اآلية الكريمة تشير إلى أن جسم فرعون سيبقى محفو ً
ويقول لقومل الخانعين لي لكم من إلـل غيرى
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هذا ويالح أن خروج بنى إسرائيل من مصـر وقـه وقـع فـى أواخـر القـرن الثالـث عشـر قبـل المـيالد فـى عهـه فراعنـة األسـرة التاسـعة عشـرة وهـو
منفتاح بن رمسي

الثانى الذى سخر بنى إسرائيل فى بناء عاصمة ملكل

وقــه دلــت الكشــوف التاريخيــة الحهيثــة علــى أن اســم هــذه المهينــة المطمــورة " بورعمس ـ

الوحهانية  ،ولخلع ربقة فرعون الذى يسخرهم ويذيقهم سوء العذاب  :ألي

" وكــان خــروج بنــى إس ـرائيل مــع موســى للــهعوة إلــى

هذا دليال على أنل من عنه هللا
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93

–

ولقه مكنا لبنى إسرائيل بعه ذلك فعاشوا فى أرو طيبـة  ،محـافظين علـى ديـنهم  ،بعيـهين عـن الظلـم الـذى

طــانوا فيــل  ،موفــورة لهــم األرزاق والنعــيم  ،ولكــنهم مــا إن ذاق ـوا نعمــة الع ـزة بعــه اله ـوان  ،حتــى أصــابهم داء الفرقــة

فاختلفوا مع أنل قه تبين لهم الحق والباطل  ،وسيقضى هللا بينهم يوم

القيامة  ،ويجزى كال منهم بما عمل

أحها غيرك شك فيما أنزلنا إليـك مـن وحـى  ،فاسـأل أهـل الكتـب السـابقة المنزلـة علـى
 - 94فإن ساورك أو ساور ً
أنبيائهم  ،تجه عنههم الجواب القاطع الموافق لما أنزلنا عليـك  ،وذلـك تأطيـه للصـهق ببيـان الـهليل عنـه احتمـال أى

شك  ،فلي هناك مجال للشك  ،فقه أنزلنا عليك الحق الذى ال ريب فيل  ،فال تجار غيرك فى الشك والتردد
ع
بالحجج والبينا  ،لـ ال يحـل عليـك الخسـران
 - 95وال تكن -أنت وال أحه من الذين اتبعوك  -من الذين يك بذبون ُ
والغضب  ،كما هو شأن الكفار الذين ال يؤمنون  ،والخطاب للنبى خطاب لكل من اتبعل
 - 96إن الذين سبق عليهم قضاء هللا بالكفر  ،لمـا َععل َـم مـن عنـادهم وتعصـبهم  ،لـن يؤمنـوا مهمـا أجهـه نفسـك
فى إقناعهم
 - 97ولــو ج ــتهم بكــل ُحجــة مهمــا يكــن و ــوحها  ،فلــن يقتنع ـوا وسيســتمرون علــى
األمر إلى العذاب األليم

ــاللهم إلــى أن ينتهــى بهــم

 - 98لو أن كل قرية من القرى تـؤمن  :لنفعهـا إيمانهـا  ،لكنهـا لـم تـؤمن  ،فلـم يكـن النفـع إال لقـوم يـون

 ،فـإنهم

لما آمنوا وجهوا النفع لهم  ،فكشفنا عنهم الخزى وما يترتب عليل من آالم  ،وجعلناهم فى متعـة الـهنيا الفانيـة حتـى

طان يوم القيامة

جميعــا آلمن ـوا  ،فــال تحــزن علــى كفــر المشــركين  ،وال إيمــان إال مــع
 - 99ولــو أراد هللا إيمــان مــن فــى األرو
ً
الرغبة فال تستطيع أن تكره الناس حتى يذعنوا للحق ويستجيبوا لل  ،فلـي لـك أن تحـاول إطـراههم علـى اإليمـان ،
لن تستطيع ذلك مهما حاولت

 - 100ال يمكـن إلنسـان أن يـؤمن إال إذا اتجهـت نفســل إلـى ذلـك  ،وهيـأ هللا لهـا األســباب والوسـائل  ،أمـا مـن لــم
يتجــل إلــى اإليمــان فهــو مســتحق لســخل هللا وعذابــل  ،وســنة هللا أن يجعــل العــذاب والغضــب علــى الــذين ينصــرفون

الحجج الوا حة وال يتهبرونها
عن ُ
 - 101قــل  -يــا أيهــا النبــى  -له ـؤالء المعانــهين  :انظــروا إلــى مــا فــى الســموا
ألوهيتــل ووحهانيتــل  ،ففيهــا مــا يقــنعكم باإليمــان ولكــن اآليــا

جاحهين ال يتعقلون  ،إذ لم يؤمن هؤالء الجاحهون فلم ينظروا

واألرو مــن بينــا

ترشــه إلــى

علــى كثرتهــا والنــذر علــى قوتهــا ال تغنــى عــن قــوم

()1

________

( )1هذه اآلية وكثير غيرها تهعو إلـى العلـم بالمشـاههة والتأمـل  ،وتـهعو إلـى العلـم بـالكون ومـا فيـل إذ قـه ُسـخر لإلنسـان ألنـل السـبيل
إلى المعرفة بالمشاههة المحسوسة
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الشــهاد مثــل مــا أصــاب الــذين مضـوا مــن قــوم نــوح
 - 102فهــل ينتظــر أول ــك الجاحــهون إال أن ينــالهم مــن األيــام عب
وقــوم موســى وغيــرهم ! قــل لهــم  -أيهــا النبــى  : -إذا كنــتم تنتظــرون غيــر ذلــك  ،فــانتظروا إنــى منتظــر معكــم ،
وستصيبكم الهزيمة القريبة والعذاب يوم القيامة

 - 103ثم ننجى رسلنا والمؤمنين من ذلك العذاب  ،ألنل وعه بنجاتهم  ،ووعهه حق ال يتخلف

 - 104قل لهم  -أيها الرسول  : -إن كنتم تشكون فى صحة الهين الـذى ُبعثـت بـل  ،فـاعلموا أنـل مهمـا تشـككتم
مصـيركم  ،وهـو الـذى يتوفـاطم
فيل فلن أعبه األصنام التى تعبهونها من دون هللا  ،ولكنى أعبه هللا الذى بيهه

 ،وقه أمرنى أن أطون من المؤمنين بل

 - 105يــا أيهــا النبــى قــم حــق القيــام باالتجــاه إلــى هللا منصــرًفا إليــل  ،وال تــهخل فــى غمــار الــذين أشــركوا بــا ،
فجانبهم وابتعه عنهم أنت ومن اتبعك من المؤمنين
ـرر  ،فإنـك إن فعلـت ذلـك
ًا
نفعـا  ،وال ينـزل بـك
 - 106وال تلجأ بالهعاء والعبادة إلى غير هللا مما ال يجلب لك ً
طنــت داخ ـالً فــى غمــار المشــركين الظــالمين والنهــى الموجــل للنبــى هــو موجــل ألمتــل  ،وهــو تأطيــه للنهــى  ،ألن
النهى حيث ال يمكن وقوو المنهى عنل مبالغة فى النهى

 - 107وإن يصــبك هللا بضــر  -أيهــا النبــى  -فلــن يكشــفل عنــك إال هــو  ،وإن يقـ بـهر لــك الخيــر فلــن يمنعــل عنــك
أحه ألنل يهب الخير من فضلل لمن يشاء من عباده  ،وهو  -سبحانل الواسع  -المغفرة العظيم الرحمة
 - 108ببلُ  -أيها الرسول  -دعوة هللا إلى الناس كافة  ،وقل لهم  - :أيها الناس  -قه أنـزل هللا علـيكم الشـريعة
الحقة من عنهه فمن شاء أن يهتهى بها فليسارو  ،فإن فائهة ههاه سـتكون لنفسـل  ،ومـن أصـ َر علـى
مسيطر عليكم
ًا
اللل سيقع عليل  -وحهه  -وأنا لست موكالً بإرغامكم على اإليمان  ،وال

ـاللل  ،فـإن

ـابر علـى مـا ينالـك فـى
 - 109واثبت  -أيها الرسول  -على دين الحق  ،واتبع مـا أُنـزل عليـك مـن الـوحى  ،ص ًا
سبيل الهعوة من مكاره  ،حتى يقضـى هللا بينـك وبيـنهم  ،بمـا وعـهك بـل مـن نصـر المـؤمنين  ،وخـذالن الكـافرين ،

وهو خير الحاطمين
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هــــــود
سورة هود  :هى سورة مكية تتكون من  123آية ابتهأ

بالتنويـل بـالقرآن الكـريم  ،وعبـادة هللا وحـه  ،واإلنـذار

 ،والتبشير  ،ثم بيان قـهرة هللا وربوبيتـل  ،وأحـوال النـاس فـى تلقـيهم لنعمـل ونقمـل  ،ثـم مقـام القـرآن  ،والتحـهى بـل ،
وكفر الكافرين بل من غير عذر فى كفرهم  ،وبيان ثواب المؤمنين

ولقــه قــص ســبحانل بعــه ذلــك قصــص النبيــين  ،ومجادلــة أق ـوامهم لهــم  ،وإن ـزال العــذاب الــهنيوى بالكــافرين ،

ونجاة المؤمنين  ،فذكر سبحانل وتعالى قصة نوح بتفصيل أطثـر ممـا كـان فـى سـورة

يـون

 ،ففيهـا بيـان لعقليـة

الكــافر وعنــاده  ،وبيــان إلن ـزال المقــت بــل  ،ومــن بعــه قصــة نــوح ذكــر ســبحانل قصــة قــوم عــاد مــع نبــى هللا هــود ،

ببيان يو ح عقلية الكفر  ،وما نزل بالكافرين مع قوة بأسهم وشهتهم

ثم ذكر بمثل ذلك من البيان قصـة نبـى هللا صـالح مـع قـوم ثمـود  ،ثـم قصـة نبـى هللا وخليلـل إبـراهيم ثـم قصـة

نبى هللا لوط  ،ثم قصة نبى هللا شعيب

ثم ذكر سبحانل وتعالى العبر فى هذا القصص الحق  ،وختمهـا سـبحانل بـهعوة المـؤمنين إلـى العمـل وانتظـار

الثواب  ،ثم ذكر علم هللا سبحانل وتعالى الكامل ووجوب التوكل عليل
 - 1آلر

حروف ابتهأ

بها السورة لإلشارة إلى أن القرآن معجـز  ،مـع أنـل مكـون مـن الحـروف التـى ينطقـون

بها  ،وللتنبيل إلى اإلصغاء عنه تالوة القرآن الكريم إلى أنل كتـاب ذو شـأن عظـيم  ،أُنزلـت آياتـل محكمـة ال باطـل
فيها وال شبهة  ،ونظمت بأسلوب ال خلل فيـل  ،وا ـحة بينـة  ،ثـم فصـلت أحكامهـا وللكتـاب مـع شـرفل فـى ذاتـل

شرف أنل من عنه هللا الذى يعلم كل شىء  ،ويضع األمور فى موا عها سبحانل

 - 2أرشــه بــل النــاس  -أيهــا النبــى  -وقــل لهــم  :ال تعبــهوا إال هللا  ،إننــى ُمرَسـ ٌـل منــل ألنــذركم بعذابــل إن كف ـرتم ،
ُبشركم بثوابل إن آمنتم وأطعتم
وأ ب
َ ،فُيمـتعكم

وتضرعوا إلى هللا داعين أن يغفر لكم ذنوبكم  ،ثم ارجعوا إليل بإخالص العبادة وعمـل الصـالحا
-3
ب
ويعطــى فــى اآلخ ـرة كــل صــاحب عمــل صــالح
ً
متاعــا حسـ ًـنا فــى الــهنيا إلــى أن تنتهــى آجــالكم المقـ بـهرة لكــم فيهــا ُ ،
عمـا أدعـوكم إليـل  ،تعر ـتم للعـذاب  ،فـإنى أخـاف علـيكم هـذا العـذاب
فا ل ثواب عملل وفضـلل وإن تنصـرفوا ب
جميعا  ،ويكون فيل الهول األطبر
فى يوم كبير  ،يحشر فيل الناس
ً

 - 4إلى هللا  -وحهه  -مرجعكم فى الهنيا  ،ويوم القيامـة حـين يبعـثكم مـن قبـوركم ليجـازيكم علـى أعمـالكم  ،وهـو
قادر على كل شىء  ،ألنل كامل القهرة ال يعجز عن شىء من األشياء

 - 5إن النــاس يطــوون صــهورهم كــاتمين لمــا يجــول فيهــا  ،مجتهــهين فــى كتمــانهم  ،زاعمــين أن عاقبــة ذلــك أن
تســتخفى خلجــا صــهورهم عــن هللا أال فلــيعلم ه ـؤالء أنهــم إن آووا إلــى ف ارشــهم البســين لبــاس النــوم  ،فاســتتروا
طى ما فى الصهور  ،فإن هللا عليم بهم  ،فى سرهم وعلنهم  ،ألنل يعلم ما يصـاحب الصـهور
بظالم الليل والنوم و عب
ويطوى فيها
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تكفـل
 - 6وليعلم هؤالء أن قهرة هللا ونعمل وعلمل شاملة لكل شىء  ،فال توجه دابة تتحـرك فـى األرو إال وقـه َ
هللا ســبحانل برزقهــا المناس ــب لهــا ف ــى مختلــف البي ـا
والمكان الذى تودو فيل بعه موتها

 - 7وهللا خلق السموا

تفضـ ـالً منــل  ،ويعل ــم مكــان اســتقرارها ف ــى حــال حياته ــا ،

كل شىء من ذلك مسجل عنهه سبحانل فى كتاب مو ح ألحوال ما فيل

واألرو وما فيهما فى سـتة أيـام  ،ومـن قبـل ذلـك لـم يكـن الوجـود أطثـر مـن عـالم المـاء،

ومـن فوقــل عـرش هللا وقــه خلـق هللا هــذا الكـون ليظهــر باالختبـار أحـوالكم  -أيهـا النــاس  -ليظهـر مــنكم مـن يقبــل

على هللا بالطاعة واألعمال الحسنة  ،ومن ُيعرو عن ذلك ومع هذه القـهرة الخالقـة إن قلـت لهـم مؤك ًـها  :أنهـم
ويبعث ـوا  ،ســارعوا إلــى الــرد عليــك مؤكــهين أن هــذا الــذى ج ــتهم بــل ال
ســيبعثون مــن قبــورهم  ،وأنهــم خلق ـوا ليموت ـوا ُ
حقيقة لل  ،وما هو إال كالسحر الوا ح الذى يلعب بالعقول

 - 8ولـ ـ ن اقتض ــت حكمتن ــا ت ــأخير ع ــذاب كف ــرهم ف ــى ال ــهنيا إل ــى وق ــت ُمح ــهد عن ــهنا ه ــو ي ــوم القيام ــة  ،ليقول ــون
مســتهزئين  :مــا الــذى يمنعــل عنــا اآلن فليــأ بــل إن كــان صــاد ًقا فــى وعيــهه أال فلــيعلم ه ـؤالء أن العــذاب آ ت
حتما  ،وأنل ال خالص لهم منل حين يأتيهم  ،وأنل سيحيل بهم بسبب استهزائهم واستهتارهم
ً
ـال التــى يكــون عليهــا  ،فــإذا أعطينــاه بعــض الــنعم رحمــة منــا
 - 9وإن مــن طبيعــة اإلنســان أن تســتغرق نفســل الحـ ُ
ـرف فـى يأسـل مـن عـودة هـذه النعمـة
طالصحة والسعة فى الرزق  ،ثـم نزعنـا بعـه ذلـك هـذه النعمـة لحكمـة منـا  ،أس َ

إليل  ،وأسرف فى كفره بالنعم األخرى التى ال يزال يتمتع بها
 - 10وإننا لـو أعطينـا اإلنسـان نعمـة بعـه

ـر لحـق بـل  ،فإنـل يقـول  :ذهـب مـا كـان يسـوؤنى ولـن يعـود ويحمُلـل

ذلك على شهة الفرح بمتاو الهنيا  ،وعلى المبالغة فى التفاخر على الغير  ،فينشغل قلبل عـن شـكر ربـل  ،هـذا هـو
شأن غالب بنى اإلنسان  :مضطرب بين اليأس والتفاخر

 - 11وال يخلــو مــن هــذا العيــب إال الــذين صــبروا عنــه الشــهائه  ،وعملـوا الصــالحا

فــى السـراء والضـراء ه ـؤالء

لهم مغفرة من الذنوب وأجر كبير على أعمالهم الصالحة

 - 12ال تحــاول  -أيهــا النبــى  -إر ــاء المشــركين ألنهــم ال يؤمنــون  ،وعســاك إن حاولــت إر ــاءهم أن تتــرك
تالوة بعض ما يوحى إليك مما يشق سـماعل علـيهم  ،كاحتقـار بعـض آلهـتهم  ،خوًفـا مـن قـبح ردهـم واسـتهزائهم ،
ـز تــنعم بــل كــالملوك  ،أو يجـىء معــك
وعســى أن تحـ بالضــيق وأنــت تتلــوه  ،ألنــل يطلبــون أن ينــزل هللا عليــك كنـ ًا
إال منــذر ومحـ عبذر مــن عقــاب هللا مــن
َمَلــك يخبرنــا بصــهقل  ،فــال تبــال  -أيهــا النبــى  -بعنــادهم  ،فمــا أنــت

يخــالف أم ـره  ،وقــه فعل ــت فـ ع
ـأرح نفســك م ـنهم واعل ــم أن هللا علــى كــل ش ـىء رقي ــب ومهــيمن  ،وســيفعل بهــم م ــا

يستحقون
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 - 13إن القـرآن فيــل اآليــة الهالــة علــى صــهقك فــإن قــالوا  :إنــل ألفــل مــن عنــهه أو افت ـراه علــى هللا  ،فقــل لهــم  :إن
طــان هــذا الق ـرآن مــن عنــه بشــر  ،أمكــن للبشــر أن يــأتوا بمثلــل  ،وأنــتم فصــحاء البشــر فــأتوا بعشــر ســور مثلــل

ختَلَقا
ُم َ

 ،واستعينوا بما يمكنكم االستعانة بل من اإلن

والجن  ،إن كنتم صادقين فى دعواطم أنل كالم بشر

 - 14فـإن عجـزتم  ،وعجــز مــن اســتعنتم بهــم فــأتوا بمثلــل ولـو ُمفتــر ًى  ،فــاعلموا أن هــذا القـرآن مــا أنــزل إال مقترًنــا
الحجــة
بعلــم هللا  ،فــال يعلــم علمــل أحــه  ،واعلم ـوا أنــل ال إل ــل إال هللا فــال يعمــل عملــل أحــه فأســلموا بعــه قيــام هــذه ُ
عليكم  ،إن كنتم طالبين للحق

 - 15من كان يطلب الحياة الهنيا  ،والتمتع بلذاتها وزينتها نعطهم ثم ار أعمالهم وافية ال ينقص منها شىء
طـل نفـع
وب َ
 - 16هؤالء الذين قصروا همهم على الهنيا  ،لي لهم فى اآلخرة إال عذاب النـار َ ،
أيضــا  ،ألن العمــل الــذى
صــنعوه فــى الــهنيا ألنــل لــم يكــن لآلخ ـرة فيــل نصــيب  ،وهــو فــى نفســل باطــل ً
السعادة الهائمة كأنل لم يكن

مـا
ال يفيــه

مخلصـا  ،معـل شـاهه بالصـهق مـن
 - 17أ َف َمن كان يسير فى حياتل على بصيرة وههاية من ربل  ،ويطلـب الحـق
ً
بـل  ،ورحمـة لمتبعيـل ،
هللا وهو القرآن  ،وشاهه من قبلل وهو كتاب موسـى الـذى أنزلـل هللا قـهوة يتبـع مـا جـاء
طمــن يســير فــى حياتــل علــى

ــالل وعمايــة  ،فــال يهــتم إال بمتــاو الــهنيا

وزينتهــا ! أول ــك األولــون هــم الــذين

وتحزبـوا
أنار هللا بصائرهم  ،يؤمنون بالنبى والكتاب الذى أنزل عليل ومن يكفـر بـل ممـن تـألبوا علـى الحـق ب

ـهه

 ،فالنار موعهه يوم القيامة فال تكن  -أيها النبى  -فى شك من هذا القرآن إنل الحق النازل مـن عنـه ربـك  ،ال

يأتيل باطل  ،ولكن أطثر الناس تضبلهم الشهوا

 ،فال يؤمنون بما يجب اإليمان بل

وبعـ ًـها عــن الحــق مــن الــذين يختلقــون الكــذب وينســبونل إلــى هللا إن ه ـؤالء
ظلمــا لنفســل ُ
 - 18ولــي أحــه أطثــر ً
سيعر ــون يــوم القيامــة علــى ربهــم ليحاســبهم علــى مــا عمل ـوا مــن ســوء  ،فيقــول األشــهاد مــن المالئكــة واألنبيــاء
وغيرهم  :هؤالء هم الذين ارتكبوا أفظع الجرم والظلم بالنسبة لخالقهم إن لعنة هللا ستقع عليهم ألنهم ظالمون

 - 19هـؤالء الــذين يصــرفون النــاس عــن ديــن هللا ويمنعــونهم  - ،وهــو ســبيلل المســتقيم  -ويطلبــون

أن تكــون

هذه السبيل موافقة لشهواتهم وأهوائهم  ،فتكون معوجة  ،وهم باآلخرة  -وما فيهـا مـن ثـواب المـؤمن وعقـاب الكـافر
 -كافرون

 - 20أول ك الكافرون  ،لم تكن لهم قوة تُعجز هللا عـن أخـذهم بالعـذاب فـى الـهنيا  ،ولـم يكـن لهـم ُنصـراء يمنعـون
عنهم عذابل لو شاء أن يعجل لهم العذاب  ،وإن العذاب سيقع عليهم فى اآلخرة أ عاف ما كان سيقع علـيهم فـى
الــهنيا  ،لــو أراد هللا أن يقــع  ،ألنهــم كره ـوا أن يســمعوا الق ـرآن  ،ويبصــروا آيــا

يستطيعون أن يسمعوا أو يبصروا

هللا فــى الكــون  ،كــأنهم لــم يكون ـوا
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 - 21أول ــك الكــافرون لــم يربح ـوا بعبــادة غيــر هللا شــيًا بــل خســروا أنفســهم وغــاب عــنهم فــى اآلخ ـرة مــا كــانوا
يفترون من أطاذيب ودعاوى باطلة  ،وما كـانوا يختلقـون مـن اآللهـة الباطلـة  ،ويزعمـون أنهـم ينفعـونهم أو يشـفعون
لهم  ،فإن يوم القيامة هو يوم الحقائق التى ال زيف فيها وال افتراء

 - 22حًقا  ،إنهم فى اآلخرة أشه الناس ُخسرًانا

 - 23إن الــذين آمن ـوا بــا ورســلل  ،وعمل ـوا األعمــال الصــالحة  ،وخضــعت قلــوبهم واطمأنــت إلــى قضــاء ربهــا ،
الخله فيها
هؤالء هم المستحقون لهخول الجنة و ُ
 - 24مثل الفريقين  :المؤمنين والكافرين  ،كاألعمى الذى يسـير علـى غيـر هـهى  ،واألصـم الـذى ال يسـمع مـا

يرشــهه إلــى النجــاة  ،وكقــوى البصــر الــذى يــرى طريــق الخيــر والنجــاة  ،وقــوى الســمع الــذى يســمع كــل مــا ينفعــل ،
هذان الفريقان ال يستويان فى الحال والم ل أفال تتفكرون  -أيها الناس  -فيما بيـنكم مـن التبـاين والكفـر  ،وفيمـا
بين الباطل والحق من خالف  ،فتبتعهوا عن طريق الضالل  ،وتسيروا فى الطريق المستقيم

نوحــا إلــى قومــل
 - 25وكمــا أرســلناك إلــى قومــك لتنــذرهم وتبشــرهم  ،فقابلــك فريــق مــنهم بالعنــاد والجحــود  ،أرســلنا ً
فقال لهم  :إنى محذر لكم من عذاب هللا  ،مبين لكم طريق النجاة
 - 26قائالً لهم  :إنى أطلب منكم أال تعبهوا إال هللا  ،ألنى أخاف علـيكم  -إن عبـهتم غيـره أو أشـركتم معـل سـواه
فى العبادة  -أن يحل عليكم َيوٌم عذابل ذو ألم شهيه
 - 27قال الكبار من قومل  :ما نرى إال أنك بشر مثلنا  ،فلي

فيـك مـا يجعـل لـك ميـزة خاصـة  ،وفضـالً يحملنـا

على اإليمان بأنك رسول من عنه هللا  ،وما نرى الذين اتبعـوك مـن بيننـا إال الطبقـة الـهنيا منـا  ،ومـا نـرى لكـم مـن

فضل علينا بل إنا نعتقه أنكم كاذبون فيما تزعمون

بحجـة وا ـحة مـن ربـى  ،وأعطـانى برحمتـل النبـوة والرسـالة
 - 28قال نوح  :يا قوم  ،أخبرونى  -إن كنت مؤي ًها ُ
بالحجـة واإليمـان
اركم بالجاه والمال  -فهل يصح
فح َجب نورها عنكم  ،وعماها عليكم اغتر ُ
أن نلـزمكم ُ
َ ،
بها مضطرين كارهين

 - 29ويا قوم  ،ال أطلب مـنكم علـى تبليـُ رسـالة ربـى مـاال  ،وإنمـا أطلـب ج ازئـى مـن هللا  ،ومـا أنـا بطـارد الـذين

آمنوا بربهم عن مجلسى ومعاشرتى  ،لمجرد احتقاركم لهم ألنهم سيالقون ربهـم يـوم القيامـة  ،فيشـكوننى إليـل إن

قومــا تجهلــون مــا يصــح أن يتفا ــل بــل الخلــق عنــه هللا أهــو الغنــى والجــاه  ،كمــا
طــردتهم لفقــرهم ولكنــى أ ارطــم ً
تزعمون أم اتبباو الحق وعمل الخير
أهـل بعـه هـذا تصـرون علـى
 - 30ويا قوم  ،ال أحه يستطيع منع عقاب هللا عنى إن طردتهم وهم المؤمنـون بـل َ ،
جهلكم  ،فال تتذكرون أن لهم رًبا ينتقم لهم
غنيـا
 - 31وال أقول لكم  ،ألنى رسول  ،إن عنهى خزائن رزق هللا أتصرف فيهـا كمـا أشـاء  ،فأجعـل مـن يتبعنـى ً
! وال أقول  :إنى أعلـم الغيـب  ،فـأخبركم بمـا اخـتص بـل علـم هللا  ،بحيـث ال يعلمـل أحـه مـن العبـاد !  ،وال أقـول :

ـر
إنــى ملــك حتــى تــردوا علــى بقــولكم  :مــا ذاك إال بشــر  ،وال أقــول عــن الــذين تحتقــرونهم إن هللا لــن يــؤتيهم خيـ ًا
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إر اء لرغباتكم ألن هللا  -وحهه  -هو الذى يعلم ما فى أنفسهم من إخالص

أطون من زمرة الظالمين ألنفسهم ولغيرهم

إنى إذا قلـت لهـم مـا تحبونـل ،

ع
كالمـا  ،فأتنـا بهـذا
 - 32قالوا  :يـانوح قـه جادلتنـا لنـؤمن بـك فـأطثر جـهالنا  ،حتـى َمللنـا  ،ولـم نعـه نتحمـل منـك ً
العذاب الذى تههدنا بل  ،إن كنت صاد ًقا فى أن هللا يعذبنا إذا لم نؤمن بك
 - 33قال نوح  :هذا أمر بيه هللا  -وحهه  -فهو الذى يأتيكم بما يشاء حسب حكمتل  ،ولستم بمفلتين مـن عذابـل
إذا جاء  ،ألنل سبحانل ال يعجزه شىء فى األرو وال فى السماء

 - 34وال ينفعكم نصحى لمجرد إرادتى الخيـر لكـم  ،إن كـان هللا يريـه أن تضـلوا لعلمـل وتقـهيره فسـاد قلـوبكم حتـى
صار ال تقبل حًق ا  ،وهو سبحانل ربكم  ،وسيرجعكم إليل يوم القيامة  ،ويجازيكم على ما كنتم تعملونل
صــص الصــادق  ،مــاذا يكــون موقــف المشـركين منــل أيقولــون افتـراه وإن قــالوا ذلــك  ،فقــل -
 - 35إن هـذا الَق َ
أيها الرسول  -إن كنت افتريتل على هللا كما تزعمون  ،فهو جرم عظـيم  ،علـى وحـهى إثمـل  ،وإذا كنـت صـاد ًقا ،
فأنتم المجرمون وأنا برىء من آثار جرمكم

يصهقك ويذعن للحق من قومك أحه بعه اآلن  -غيـر مـن سـبق منـل اإليمـان
 - 36وأوحى هللا إلى نوح  :أنل لن ب
قبل ذلك  -فال تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونل معك من تكذيبك وإيذائك ألننا سننتقم منهم قر ًيبا

 - 37وقلنــا لــل  :اصــنع الفلــك لننجيــك عليهــا بعنايتنــا  ،وتحــت رعايتنــا وال تخــاطبنى فــى شــأن ه ـؤالء الظــالمين
ألننى استجبت دعاءك  ،وأمر بإهالطهم غرًقا

()1

 - 38وشــرو نــوح فــى عمــل الفلــك  ،وكلمــا مـ َـر عليــل قــادة الكفــر مــن قومــل اســته أزوا بــل  ،لجهلهــم ولعــهم معرفــة
أيض ــا سنس ــخر م ــنكم كم ــا
الغ ــرو ال ــذى يقص ــهه  ،ق ــال ن ــوح  :إن تس ــخروا من ــا لجهلك ــم بص ــهق وع ــه هللا  ،فإن ــا ً

تسخرون منا

 - 39فسوف تعلمون من منا الذى سيأتيل عذاب ُيذلل فى الهنيا  ،ويحل عليل فى اآلخرة عذاب دائم خالـه
ـائر ذا رغــوة  ،كالمــاء الــذى يغلــى فــوق النــار  ،قلنــا
 - 40حتـى إذا جــاء وقــت أمرنــا بــإهالطهم  ،جــاء المــاء بقــوة فـ ًا

جميعـا ،
أيضا أهـل بيتـك
ًا
لنوح  :احمل معك فى السفينة من كل نوو من أنواو الحيوانا
ذكر وأنثى  ،واحمل فيها ً
ً
عهدا قليالً
أيضا من آمن من قومك  ،ولم يكونوا إال ً
إال من سبق عليل حكمنا بإهالطل  ،واحمل فيها ً
 - 41وقال نوح للذين آمنوا من قومل  -بعـه أن أع بـه الفلـك  : -اركبـوا فيهـا متيمنـين بـذكر اسـم هللا تعـالى  ،وقـت
إجرائها  ،وفى وقت رسوها  ،وعنه النزول فيها والخروج منها  ،وارجوا مغفرة هللا على ما فرط منكم ورحمتـل بكـم ،
فإن المغفرة والرحمة من شأنل سبحانل وتعالى
_________

( )1انظر التعليق العلمى على اآلية  27 :من سورة " المؤمنون "
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 - 42ونزلـوا فـى الســفينة  ،فصـار تجـرى بهــم سـائرة فــى مـوج يعلـو ويرتفــع  ،حتـى يصـير كالجبــال فـى علوهــا ،
وفى إبتهاء سيرها تذكر نوح ابنل بعاطفة األبوة  ،وقه كان فى معزل عن دعوة أبيل فناداه  :اركب معنـا يـا ُبنـى وال
تكن مع الجاحهين بهين هللا تعالى

مكانا يمنعنى من الماء  ،فقـال األب العـالم بقضـاء هللا
 - 43لم يطع الوله أباه الشفيق  ،وقال  :سأتخذ مأوى لى ً

فى شأن العصاة  :يا ُبنى ال يوجه ما يمنع من حكم هللا تعالى باإلغراق للظالمين  ،وغاب الوله عن أبيـل الناصـح
بالموج المرتفع فكان مع المغرقين الهالكين الجاحهين
 - 44وبعــه أن هلــك الجاحــهون بــاإلغراق  ،جــاء أمــر هللا التكــوينى  ،فقيــل بحكــم التكــوين  :ابَلعــى مــاءك أيتهــا
األرو  ،وامتنعى عن إنزال الماء أيتها السماء  ،فذهب الماء من األرو  ،ولم تمه بشىء مـن السـماء  ،وانتهـى

حكم هللا باإلهالك واستو الفلك  ،ووقفت عنه الجبل المسمى بالجودى وقضى هللا بإبعـاد الظـالمين عـن رحمتـل ،

هالطا للقوم الظالمين بسبب ظلمهم
فقيل :
ً
 - 45ثار الشفقة فى قلب نوح على ابنل  ،فنادى َربل ارًعا مشفًقا فقال  :يا خالقى ومنش ى  ،إن ابنـى قطعـة
منى  ،وهـو مـن أهلـى وقـه وعـه أن تنجـى أهلـى  ،وإن وعـهك حـق ثابـت واقـع  ،وأنـت أعـهل الحـاطمين  ،ألنـك

أعلمهم  ،وألنك أطثر حكمة من كل ذوى الحكم

 - 46قال هللا سبحانل  :إن ابنك لي من أهلك  ،إذ أنل بكفره وسيره مـع الكـافرين قـه انقطعـت الواليـة بينـك وبينـل
 ،وقه عمل أعماال غير صالحة  ،فلـم يصـر منـك  ،فـال تطلـب مـا ال تعلـم  :أهـو صـواب أم خطـأ وال تَ عسـر وراء
شفقتك وإنى أرشهك إلى الحق لكيال تكون من الجاهلين الذين تنسيهم الشفقة الحقائق الثابتة

 - 47قال نوح  :يا خالقى ومتولى أمرى ألجأ إليك فال أسألك مـن بعـه مـا ال أعلـم الحـق فيـل  ،واغفـر لـى مـا قلتـل
بهافع شفقتى  ،وإن لم تتفضل على بمغفرتك  ،وترحمنى برحمتك  ،كنت فى عهاد الخاسرين

آمنـا  ،بسـالم مـن هللا تعـالى وأَم تـن
ـالما ً
 - 48قيل بلسان الوحى  :يا نوح  ،انزل على األرو من سـفينة النجـاة س ً
أممـا مختلفـة مـن بعـهك  ،وسـينال بركـة اإليمـان
منل  ،وبركا من هللا عليك وعلـى الـذين معـك  ،الـذين سـيكونون ً
واإلذعــان بعضــهم  ،وبعضــهم ســيكونون أممــا يســتمتعون بالــهنيا وينــالون متعهــا غيــر مــذعنين للحــق  ،ثــم يصــيبهم

يوم القيامة عذاب مؤلم شهيه
 - 49تلك القصة التى قصصـناها عليـك  -أيهـا النبـى  -عـن نـوح وقومـل  ،مـن أخبـار الغيـب التـى

ال يعلمهـا

إال هللا  ،ما كنت تعلمها أنـت وال قومـك علـى هـذا الوجـل مـن الهقـة والتفصـيل مـن قبـل هـذا الـوحى  ،فاصـبر علـى

دائمـا للـذين يتقـون عـذاب
إيذاء قومك كما صبر األنبياء قبلك  ،فإن عاقبتك الفوز مثـل عـاقبتهم  ،والعاقبـة الطيبـة ً
هللا باإليمان وعمل الصالحا
ت
أخا لهم من قبيلتهم هو ( هود ) فقال لهم :
 - 50ولقه أرسلنا إلى قوم َعاد األولى ً
يا قوم اعبهوا هللا  -وحهه  -إذ لـي لكـم َمـن يسـتحق العبـادة غيـره  :ومـا أنـتم إال كـاذبون فـى بادعـائكم أن
شركاء فى استحقاقهم للعبادة ليكونوا شفعاء لكم عنه هللا
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 - 51يــا قــوم  ،ال أطلــب مــنكم علــى النصــح مكافــأة مــن جــاه أو ســلطان أو مــال  ،وإنمــا أجــرى علــى هللا الــذى

خلقنى  ،وال يصح أن تستولى عليكم الغفلة فال تعقلون ما ينفعكم وما يضركم

 - 52ويا قوم  ،اطلبوا من خالقكم أن يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم  ،ثم ارجعوا إليل إنكم إن فعلـتم ذلـك ُيرعسـل

متتابعا  ،فتكثر خيراتكم  ،ويزدكم قوة إلى قوتكم التى تغترون بها  ،وال تعر ـوا عمـا أدعـوكم إليـل ،
المطر عليكم
ً
مصممين على اإلجرام الذى يرديكم فى الهالك
بحجة وا حة علـى صـحة مـا تـهعونا إليـل  ،ومـا نحـن بتـاركى عبـادة آلهتنـا لمجـرد
 - 53قالوا  :يا هود ما ج تنا ُ
قولك  ،أنتركها وما نحن لك بمصهقين
 - 54ما نقول فى موقفك منا  :إال أن بعـض آلهتنـا مسـتك عب َشـر  ،فصـر تهـذى بهـذا الكـالم  ،قـال م ع
ـر علـى
ص ًا
َ َ
ُ
ـهيا  :أقــول  ،وأشــهه هللا علــى مــا أقــول  ،وأشــههكم عليــل  ،وإنــى بــرىء مــن داء الشــرك الــذى أنــتم فيــل ،
إيمانــل متحـ ً
فأنتم المر ى

 - 55وال أبــالى بكــم وال ب ـ لهتكم التــى تــهعون أنهــا مســتنى بســوء  ،فتعــاونوا أنــتم وآلهــتكم علــى الكيــه لــى  ،ثــم ال

تؤخرون عقابى لحظة إن استطعتم
 - 56إننــى اعتمــه

علــى هللا  ،وهــو مالــك أمــرى وأمــركم  ،ال يعجـزه ش ـىء عــن رد كيــهكم وهــو القــادر علــى كــل

شـىء فمــا مــن دابــة إال وهــو مالــك أمرهــا ومتصــرف فيهــا  ،فــال يعجـزه حفظــى مــن أذاطــم ،

وال إهالطكــم  ،إن

أفع ــال رب ــى تج ــرى عل ــى طري ــق الح ــق والع ــهل ف ــى ملك ــل  ،فينص ــر الم ــؤمنين المص ــلحين  ،ويخ ــذل الك ــافرين

المفسهين

مـا أرسـلنى هللا

 - 57فإن تُعر وا عن دعوتى لم يضرنى إع ار كم  ،والعاقبة السي ة عليكم  ،فقـه أبلغـتكم
بــل إلــيكم  ،ولــي علــى إال الــبالح  ،وهللا يهلككــم ويج ـىء بقــوم آخ ـرين يخلفــونكم فــى ديــاركم وأم ـوالكم  ،وأنــتم ال
ب
تضرونل بإع ار كم عن عبادتـل  ،إن ربـى مهـيمن علـى كـل شـىء  ،مطلـع عليـل  ،فمـا تخفـى عليـل أعمـالكم  ،وال
يغفل عن مؤاخذتكم

ت
ـودا  ،والــذين آمن ـوا معــل  ،مــن عــذاب ال ـريح العاتيــة التــى أهلكــتهم ،
نجينــا ُهـ ً
 - 58ولمــا جــاء أمرنــا بــإهالك َعــاد ب
ونجيناهم من عذاب شهيه كبير فى الهنيا واآلخرة  ،وذلك بسبب رحمتنا لهم بتوفيقهم لإليمان
جميعا  ،بعصيانهم رسولل إليهم  ،وطاعتهم ألمـر كـل
الحجج الوا حة  ،وعصوا ُرسل هللا
ً
 - 59تلك عاد أنكروا ُ
طاغية شهيه العناد من رؤسائهم وكبرائهم

__________
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 - 60فاستحقوا من هللا والمالئكة والناس أجمعين لعنة تلحقهـم فـى الـهنيا  ،ولعنـة تتـبعهم يـوم القيامـة  ،أال فلينتبـل
عادا جحهوا نعمة خالقهم عليهم  ،ولم يشكروها باإليمان بل وحهه  ،فأصـبحوا جـهيرين
طل من علم خبر عاد أن ً
فهالطا لهم لتكذيبهم هودا
بطردهم من رحمة هللا  ،وإنزال الهالك الشهيه بهم  ،أال
ً

احها منهم تربطل بهم صلة النسب والمودة  ،وهـو صـالح  ،فقـال لهـم  :يـا قـوم اعبـهوا
 - 61وقه أرسلنا إلى ثمود و ً

هللا  -وحــهه  -لــي

فيها واالنتفاو بخيرها

لكــم مــن يســتحق العبــادة غيـره  ،هــو خلقكــم مــن األرو ومكــنكم مــن عمارتهــا  ،واســتثمار مــا
فادعوه أن يغفر لكم ما سلف مـن ذنـوبكم  ،ثـم ارجعـوا إليـل بالنـهم علـى معصـيتل واإلقبـال
()1

إن ربى قريب الرحمة مجيب الهعاء لمن يستغفره ويهعوه
على طاعتل كلما وقعتم فى ذنب ب
 - 62قالوا  :يا صـالح قـه كنـت بيننـا مو ـع الرجـاء والمحبـة والتقـهير مـن نفوسـنا  ،قبـل هـذا الـذى تـهعونا إليـل ،
أتطلب منا أن نترك عبادة ما كان يعبه آباؤنـا ومـا ألفنـاه وألفـوه إنـا لفـى شـك مـن دعوتـك إلـى عبـادة هللا  -وحـهه

للريب  ،وسوء الظن فيك  ،وفيما تهعو إليل
 فهذا مثير بؤيها بحجـة مـن ربـى  ،وأعطـانى
وبينة مما أدعوكم إليل ُم ً
خبرونى إن كنت على بصيرة عبنيرة عب
 - 63قال  :يا قوم  ،عب
ربى رحمة لى ولكم  ،وهى النبوة والرسالة  ،فكيـف أخـالف أمـره وأعصـيل بعـهم تبليـُ رسـالتل  ،اسـتجابة لكـم ومـن

ينص ـرنى ويعيننــى علــى دفــع عذابــل إن عصــيتل إنكــم ال تســتطيعون نص ـرتى ودفــع عذابــل عنــى  ،فمــا تزيــهوننى
غير الضياو والوقوو فى الخسران إن أطعتكم وعصيت ربى وربكم

 - 64ويا قوم  ،هذه ناقة هللا جعلها لكم عالمة تشهه على صهقى فيما أبلغل لكـم  ،ألنهـا علـى غيـر مـا تـألفون
مــن أمثالهــا  ،فاتركوهــا تأطــل فــى أرو هللا ألنهــا ناقتــل  ،واألرو أر ــل  ،وال تنالوهــا بســوء يؤذيهــا  ،فــإنكم إن
فعلتم ذلك يأخذكم من هللا عذاب قريب

 - 65فلم يسمعوا نصحل  ،ولم يسـتجيبوا لـل  ،وبلـُ بهـم الكبريـاء واالسـتهانة بتههيـهه أن قتلـوا الناقـة  ،فقـال لهـم :
تمتعوا بحيـاتكم فـى داركـم ثالثـة أيـام  ،ثـم يـأتيكم بعـهها عـذاب هللا  ،ذلـك وعـهه الحـق الـذى ال يتخلـف  ،وال يقـع

عليل تكذيب
ـالحا والــذين آمن ـوا معــل مــن الهــالك برحمــة خاصــة منــا  ،ونجينــاهم مــن مهانــة
 - 66فلمــا جــاء عــذابنا ب
نجينــا صـ ً
وفضيحة يوم هالك ثمود إن ربك  -أيها النبى  -هو القوى الغالب  ،فاطم ن إلى قوتل وعزتل وعونل ونصره
 - 67وأخــذ

الصــيحة ثمــود بعنفهــا ورجفتهــا وصــاعقتها  ،ألنهــم ظلم ـوا أنفســهم بــالكفر والعــهوان  ،فأصــبحوا فــى

ديارهم هامهين  ،راقهين على وجوههم  ،ميتين ال حراك بهم

 - 68وانتهــى أمــرهم  ،و ازلــت آثــارهم مــن ديــارهم  ،كــأنهم لــم يقيم ـوا فيهــا  ،ونطــق حــالهم بمــا يجــب أن يتنبــل لــل
مود جحهوا ب يا
ويعتبر بل كل عاقل  ،ويعلم أن ثَ َ
________

البعه عن رحمة هللا
من خلقهم  ،وبسبب ذلك كان الهالك و ُ
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ـالما  :قــال يــرد تحيــتهم :
 - 69ولقــه أرســلنا المالئكــة إلــى إب ـراهيم ببشــارتل هــو وزوجتــل بمولــود قــالوا يحياونــل سـ ً
سالم وأسرو فلم يمكث أن حضر إليهم بعجل مشوى سمين ليأطلوا منل
 - 70فلما رأى أيهيهم ال تبلغل وال تمتـه إليـل  ،كمـا هـو معـروف عـن الضـيوف أنكـر أنهـم

ـيوف  ،وأحـ

أنهـم

مالئكــة  ،وأ ــمر الخــوف أن يكــون مجي ـ هم ألمــر أنك ـره هللا عليــل  ،أو لتعــذيب قومــل قــالوا  -وقــه عرف ـوا أثــر

الخوف فى نفسل  : -ال تخف إنا أرسلنا لهالك قوم لوط

 - 71وكانت امرأنل قائمة تسمع كالمهم فى مكان قريـب مـنهم  ،فضـحكت لسـرورها لنجـاة لـوط ابـن أخـى زوجهـا
ع
ولها يسمى إسحاق  ،وسـيعيش ولـهها  ،وسـيكون لهـا
 ،فبشرناها على ألسَنة المالئكة بأنها ستله من إبراهيم زوجها ً
منل بعه إسحاق يعقوب
ـر وال يولـه لمثلـل إن
ـيخا كبي ًا
 - 72صاحت متعجبة وقالت  :يـا عجبـا ! أأل ُـه وأنـا عجـوز  ،وهـذا زوجـى ترونـل ش ً
هذا الذى أسمعل وهللا شىء عجيب  ،إذ كيف يوله ع
لهرَمين مثلى ومثل زوجى
 - 73قالـت المالئكــة لهــا  :أتعجبــين مــن أن يولــه لكمــا علــى ُكبركمــا  ،وهــو مــن أمــر هللا الــذى ال يعجـزه ش ـىء
تلــك رحمــة هللا ونعمــل الكثي ـرة علــيكم  -أهــل بيــت النبــوة  -فلــي

بعجيــب أن يهــب لكــم

مــا ال يهــب

لغيركم  ،إنل فاعل ما يستوجب الحمه  ،عظيم كثير اإلحسان والكرم والعطاء
 - 74فلمــا ذهــب عــن إب ـراهيم الخــوف  ،وســمع البشــارة الســارة بالولــه  ،أخــذه اإلشــفاق  ،وأخــذ يجــادل رســلنا فــى
هالك قوم لوط
 - 75إن إب ـراهيم لكثيــر الحلــم  ،ال يحــب تعجيــل العقــاب  ،كثيــر التــأوه والتوجــع مــن الســوء الــذى يصــيب غي ـره ،

تائب راجع إلـى هللا بمـا يحبـل وير ـاه َ ،ف عرقتـل ورحمتـل ورأفتـل حملتـل علـى المجادلـة رجـاء أن يرفـع هللا عذابـل عـن
قوم لوط وأن يتوبوا وينيبوا إليل

 - 76قالـت المالئكـة  :يـا إبـراهيم أعـرو عـن هـذا الجـهال والتمــاس الرحمـة لهـؤالء القـوم  ،إنـل قـه جـاء أمـر ربــك
بهالطهم  ،وأنهم البه آتيهم عذاب نافذ غير مردود بجهل أو غير جهل
 - 77ولمــا جــاء المالئك ــة ُ -رســلنا  -إل ــى لــوط ف ــى صــورة ُش ـ ت
ـبان عح َســان  ،ت ــألم واســتاء  ،وأحـ ـ
حمايتهم  ،و يقل بهم  ،لخوفل عليهم من فساد قومل  ،وقال  :هذا يوم شهيه المكاره واآلالم

بضــعفل ع ــن

 - 78وعلم قومل بهم  ،فجاءوا مسرعين إليل  ،ومن قبل ذلـك كـانوا يرتكبـون الفـواحش  ،ويقترفـون السـي ا

 ،قـال

تزوج ـوا بهــن  ،فــذلك أطهــر لكــم مــن ارتكــاب الف ـواحش مــع الــذكور  ،فخــافوا هللا
لهــم لــوط  :يــا قــوم ه ـؤالء بنــاتى  ،ب
يفى  ،ألي فيكم رجـل سـهيه الـرأى ،
وصونوا أنفسكم من عقابل  ،وال تفضحونى وتهينونى باالعتهاء على

رشيه العقل  ،يردكم عن ال ع
غى ويكفكم عن السوء
ب
أى حـق فـى نكـاحهن أو رغبـة فـيهن  ،وإنـك دون شـك تعلـم
ـك
ت
بنا
فى
لنا
لي
إنل
لوط
علمت يا
 – 79قالوا  :لقه
َ
ب
ما نريه من مجي نا وإسراعنا إليك
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قويا اعتمه
 - 80قال لوط  :لو أن لى قوة أو ً
ركنا ً
ومنعتكم من السي ا

عليل  ،لكان موقفى مـنكم غيـر هـذا  ،ولـهفعتكم عـن

ـيفى

 - 81قالت المالئكة  ،وقـه ظهـر علـى حقيقتهـا  :يـا لـوط  ،ال تخـف وال تحـزن إنـا رسـل ربـك  ،الَ َبشـر كمـا
بشر يسوؤك أو ر يصيبك  ،فسر أنت وأهلك فى بعـض أوقـا الليـل ،
بها لك ولقومك  ،ولن يصل هؤالء إليك ب

إذا دخــل جــزء كبيــر منــل  ،واخــرج بهــم مــن ه ـذه القريــة  ،وال يلتفــت أحــه مــنكم خلفــل  ،لكــيال يــرى هــول العــذاب
فيصاب بشر منل  ،لكن امرأتك التى خانتـك فـال تكـن مـن الخـارجين معـك  ،إنـل البـه مصـيبها مـا ُق بـهر أن يصـيب
هؤالء إن موعه هالطهم الصبح  ،وهو موعه قريب  ،فال تخف
 - 82فلما جاء وقت العذاب الذى قهرناه وقضينا بل  ،جعلنا عـالى القريـة التـى كـان يعـيش فيهـا قـوم لـوط سـافلها
 ،فقلبناها  ،وأمطرنا عليهم فى أثناء ذلك حجارة من طين حمى بالنار حتى تحجر

 - 83كانت تقع عليهم متتابعة منتظمة معلنة العذاب من عنـه ربـك  -أيهـا النبـى  -وليسـت بعيـهة عـن الظـالمين
من قومك

 - 84ولقـه أرســلنا إلــى قــوم مـهين

()1

أخــاهم فــى النســب والمـودة والتـراحم ُشــعيبا  ،قــال لهـم  :يــا قــوم اعبــهوا هللا -

ويـوزن  ،إنـى
وحهه  -لي لكم من يستحق العبادة غيره وال تنقصوا المكيال والميزان حين تبيعون لغيركم مـا ُيكـال ُ
أراطم يرجى منكم الخير  ،بالشكر والطاعة  ،وإعطاء الناس حقوقهم كاملـة  ،وإنـى أخـاف علـيكم إذا لـم تشـكروا
خيره وتطيعوا أمره  ،أن يحل بكم عـذاب يـوم

ال تسـتطيعون أن تفلتـوا مـن أهوالـل  ،ألنهـا تحـيل بالمعـذبين فيهـا

فال يجهون سبيال إلى الخالص منها
ع
افيـا علـى وجــل العـهل والتسـوية  ،وال تنقصـوا النـاس حقهـم فــى
 - 85ويـا قـوم اأدوا المكيــل والمـوزون ممـا تبيعونــل و ً
أو قطـ ــع الطريـ ــق علـ ــى
أشـ ــيائهم  ،وال تجـ ــوروا وتفسـ ــهوا فـ ــى األرو بسـ ــرقة أم ـ ـوالهم  ،أو اإلغـ ــارة علـ ــيهم ،
العابرين منهم  ،تتخذون الفساد وسيلة للكسب الحرام

 - 86ما يبقى لكم من المال الحالل الذى تفضل بل هللا علـيكم  ،خيـر لكـم مـن المـال الـذى تجمعونـل مـن حـرام ،

رقيب ــا أحص ــى
إن كنــتم تؤمن ــون بــا وتجتنب ــون م ــا حرمــل عل ــيكم فحاســبوا أنفس ــكم  ،وراقبـ ـوا ربكــم  ،لس ــت علــيكم ً
أعمالكم وأحاسبكم عليها

 - 87قالوا ساخرين مستهزئين  :يا شـعيب  ،أصـالتك هـى التـى تـأمرك أن تحملنـا علـى تـرك مـا كـان يعبـه آباؤنـا

مــن األصــنام ،وعلــى أن نمتنــع عــن التصــرف فــى أموالنــا كمــا نريــه ممــا نــرى فيــل مصــلحتنا إن ذلــك غايــة الســفل
والطيش وال يتفق مع ما نعرفل عنك من العقل وسهاد الرأى  ،فأنت المعروف بكثرة الحلم والرشه

_________

( )1هاتان اآليتان نص على اعتبار نقص المكيال والميزان جريمة  ،وهـذا يقتضـى أنهـا معاقـب عليهـا شـرًعا والعقـاب بـالتعزير ويقابـل
هــذا فــى التشـريعا الو ــعية مــا يســمى جريمــة تزويــر المكيــال أو المي ـزان التــى حــهد القــانون الو ــعى عقوبــة لهــا  ،وهــذا مــن الق ـرآن
الكريم وسيلة من وسائل حماية المال أرو مهين واقعة بين شمال الحجاز وجنوب الشام وكان فيها مكـان كثيـف األشـجار يسـمى

شهيها بسبب عصيانهم
عقابا ً
األيكة  ،وقه أرسل هللا عليهم ً
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 - 88قال  :يا قوم  :أخبرونـى إن كنـت علـى ُحجـة وا ـحة ويقـين مـن ربـى  ،ورزقنـى رزًقـا حس ًـنا تفضـال منـل ،
أيصح لى أن أطتم ما أمرنى بتبليغـل لكـم  ،مـن تـرك عبـادة األصـنام  ،وطلـب إيفـاء الكيـل والميـزان  ،وتـرك الفسـاد
فـى األرو وأنـا ال أريـه أن أتجـل إلـى فعـل مـا أنهـاطم عنـل مـن ذلـك ،

وأمرى ونهيى إال اإلصالح قهر طاقتى وجههى واستطاعتى ،
وتأييهه وتسهيهه  ،عليل  -وحهه  -أعتمه  ،وإليل

مـا أريـه بمـوعظتى ونصــيحتى

وما كنت موبفًقا إلصـابة الحـق إال بمعونـة هللا

 -وحهه  -أرجع

 - 89ويا قـوم ال يحملـنكم الخـالف بينـى وبيـنكم علـى العنـاد واإلصـرار علـى الكفـر  ،فيصـيبكم

مـا أصـاب

قــوم نــوح أو قــوم هــود أو قــوم صــالح  ،ومــا عهــه قــوم لــوط ومكــانهم وهالطهــم ببعيــه عــنكم  ،فــاعتبروا بهــم حتــى ال

يصيبكم ما أصابهم
 - 90واطلبوا من هللا أن يغفر لكم ذنوبكم  ،ثم ارجعوا إليل نادمين مستغفرين كلما وقع الـذنب
طثير الرحمة محب ودود يغفر للتائبين ويحب األوابين

مـنكم  ،إن ربـى

ـعيفا ال قـهرة لـك علـى الـهفاو ،
كثير مما تقولل لنـا  ،ونؤكـه لـك أننـا نـراك بيننـا
 - 91قالوا  :يا شعيب ما نعقل ًا
ً
رجمـا بالحجـارة  ،ومـا
وعلى اإلقناو  ،إن أردنا بك ما تكره  ،ولوال مجاملتنا لعشـيرتك  ،ألنهـا علـى ديننـا  ،لقتلنـاك ً
أنت علينا بعزيز حتى نجلك ونحترمك ونكرمك ونصونك عـن القتـل بـالرجم  ،وإنمـا هـى المجاملـة لعشـيرتك تمنعنـا

عن قتلك
 - 92قـال  :يـا قـوم  ،أعشـيرتى أحـق بالمجاملـة مـن هللا  ،فـذكرتموها ونسـيتموه  ،وجـاملتمونى واتخـذتموه كالشـىء

المنبــوذ وراء الظهــر إن ربــى محــيل علمــل بكــل مــا تعملــون  ،فــال يخفــى عليــل ش ـىء مــن أعمــالكم  ،وسيحاســبكم
عليها إن نسيتموه

 - 93ويا قوم اعملوا على ما أنتم قادرون عليل  ،وما تستطيعون عملل  ،إن لـم تسـمعوا نصـحى إنـى مثـابر علـى
ع
ومـن عمنـا الـذى هـو كـاذب :
العمل بما يخالف عملكم  ،وسوف تعلمون َمن منا الذى يأتيل عذاب يفضحل ويذلل َ ،
أأنــا الــذى أنــذركم بالعــذاب  ،أم أنــتم الــذين أنــذرتمونى بــاإلخراج مــن القريــة وانتظــروا مــا سيحصــل  :إنــى معكــم
منتظر
ـعيبا والــذين آمن ـوا معــل مــن العــذاب والهــالك  ،وكانــت نجــاتهم
 - 94ولمــا وقــع أمرنــا بعــذابهم وهالطهــم  ،نجينــا شـ ً
بسبب رحمة منا لهم  ،وأخذ الظالمين من أهل مهين الصيحة  ،والرجفة المهلكة  ،فأصبحوا فـى ديـارهم هامـهين
 ،راقهين على وجوههم  :ال حراك بهم

()1

 - 95وانتهى أمرهم وزالت آثارهم  ،كأنهم لـم يقيمـوا فـى ديـارهم  ،ونطـق حـالهم بمـا يجـب أن يتنبـل لـل ويعتبـر بـل
عها من رحمة هللا كما َبعه
طل عاقل  ،أال
ً
وب ً
هالطا لمهين ُ ،
________

ثمود من قبلهم

()2

( )1انظر التعليق العلمى على اآليتين  85 ، 84 :من هذه السورة

( )2انظر التعليق العلمى على اآليتين  85 ، 84 :من هذه السورة
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 - 96ولق ــه أرس ــلنا موس ــى مؤي ـ ًـها بمعجزاتن ــا الهال ــة عل ــى ص ــهقل  ،وبالبره ــان المب ــين ذى الس ــلطان الق ــاهر عل ــى
النفوس
 - 97أرسلناه إلى فرعون وكبار رجالل  ،فكفر بل فرعون وأمر قومل أن يتبعـوه فـى الكفـر  ،فـاتببعوا أمـر فرعـون ،
وخالفوا أمر موسى  ،وما أمر فرعون بسهيه حسن النتائج حتى يستحق أن ُيتببع
حتمـا  ،يصـَلونها ويتجرعـون ُغصـص
 - 98يتقهم قومل يوم القيامة ويقودهم كما قادهم فى الهنيا  ،فيـوردهم النـار ً
طع أمعاءهم
عذابها  ،وُقبح هذا المورد الذى يشربون منل ماء
حميما ليطف ظمأهم فيق ب
ً
 - 99وهم فى هذه الهنيا قه تبعتهم لعنـة مـن هللا والمالئكـة والنـاس  ،ويـوم القيامـة تتـبعهم كـذلك
عطاؤهم  ،وإنل لعطاء قبيح يثير الشعور بالذنب  ،ويقال فيل  :ب

اللعنـة  ،ألنهـا

هذا العطاء المعطى لهؤالء

نقصـها عليـك لـتع بهـا قومـك ،
صـص  -أيهـا النبـى  -هـو بعـض أخبـار القـرى التـى أهلكناهـا  ،ا
 - 100ذلك الَق َ
حصــل  ،وبعضــها
وتطم ـ ن إلــى نصــر هللا لــك  ،بعــض هــذه القــرى كــالزرو القــائم علــى ســاقل  ،ليشــههوا بمــا
كالزرو الذى حصه
َعافى األثر  ،ب
 - 101وم ــا ظلمن ــاهم ب ــإهالطهم  ،ولكـ ــنهم ظلمـ ـوا أنفس ــهم ب ــالكفر وعبـ ــادة غي ــر هللا والفس ــاد ف ــى األرو  ،فمـ ــا

استطاعت أن ترد عنهم الهالك آلهتهم التى كانوا يعبـهونها مـن دون هللا  ،وال نفعـتهم بشـىء لمـا جـاء أمـر ربـك -
أيها النبى  -وما زادهم إصرارهم على عبادة األوثان إال الهالك والضياو
ـوم نـوح وعـاد وثمـود وغيـرهم  ،أخـ ُذه الشـهيه
 - 102ومثل هذا األخذ الشهيه  ،الذى أخذ بل ربك  -أيها النبـى  -ق َ
إن أخذه قوى مؤلم شهيه على الظالمين
إذا شاء أن يأخذ القرى وأهلها ظالمون بالكفر والفساد  ،ب

صـص لموعظـة يعتبـر بهـا مـن أيقـن بالبعـث وخـاف عـذاب يـوم اآلخـرة  ،ذلـك يـوم مجمـوو
 - 103إن فى ذلك الَق َ
للحساب فيل الناس  ،وذلك يوم مشهود يراه المالئكة والناس
نؤخره إال لمهة قليلة حهدناها  ،ومهما طالت فى نظر الناس فهى قليلة عنه هللا
 - 104وما ب
 - 105يوم يأتى َهوُلل ال يستطيع إنسان أن يـتكلم إال بـإذن هللا  ،فمـن النـاس شـقى بمـا يعـانى مـن ألـوان الشـهة ،
وهو الكافر  ،ومنهم سعيه بما ينتظره من نعيم اآلخرة  ،وهو المؤمن

 - 106ف أمــا الــذين شــقوا ففــى النــار م ـ لهم  ،لهــم فيهــا تــنف
صهورهم  ،وعنه دخولل فيها

 - 107خالــهين فــى النــار مادامــت الســموا

مصــحوب ب ـ الم مزعجــة  ،عنــه خــروج اله ـواء مــن

واألرو  ،ال يخرجــون منهــا إال فــى الوقــت الــذى يشــاء هللا إخـراجهم
ال يمنعل أحه عنل

فعال لما يريه فعلل ،
فيل  ،ليعذبهم بنوو آخر من العذاب  ،وإن ربك أيها  -النبى  -ب
 - 108وأمــا الــذين َرزقهــم هللا الســعادة فيــهخلون الجنــة خالــهين فيهــا مــن أول لحظــة  ،بعــه انتهــاء موقــف الحســاب
إلى ما ال نهاية  ،إال الفريق الذى يشاء هللا تأخيره عن دخـول الجنـة مـع السـابقين  ،وهـم عصـاة المـؤمنين  ،الـذين

يتأخرون فى النار بمقهار توقيع الجزاء عليهم  ،ثـم يخرجـون منهـا إلـى الجنـة  ،ويعطـى ربـك هـؤالء السـعهاء فـى

مستهيما  ،غير منقوص وال مقطوو
عظيما
الجنة عطاء
ً
ً
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 - 109وإذا كـان أمــر األمــم المشــركة الظالمــة فــى الــهنيا ثــم فـى اآلخـرة  ،هــو مــا قصصــنا عليــك  -أيهــا النبـى -
ـاللهم  ،ألنهـم كالسـابقين مـن

عبـاد األوثـان مـن قومـك  ،إن اسـتمروا علـى
فال يكن عنهك أدنى شك فى مصير ب
آبــائهم  ،الــذين قصصــنا عليــك قصصــهم مــن قبــل  ،كلهــم مشــركون  ،وإنــا لموبفــون ه ـؤالء الكف ـرة اســتحقاقهم مــن

العذاب كامال على قهر جرائمهم  ،ال ُينَقصون منل شيًا

 - 110ونؤكــه لــك  -أيهــا النبــى  -أننــا أعطينــا موســى التــوراة  ،فــاختلف قومــل مــن بعــهه فــى تفســيرها ومعناهــا ،
حســب أه ـوائهم وشــهواتهم  ،كــل يريــه إخضــاعها لشــهواتل  ،فتقرق ـوا شــيعا  ،وابتعــه الكثيــر مــنهم عــن الحــق الــذى

جــاءتهم بــل  ،ول ـوال وعــه مــن هللا ســابق بتــأخير عــذابهم إلــى يــوم القيامــة  ،لحـل بهــم فــى دنيــاهم قضــاء َّللا وحكمــل
بإهالك المبطلين ونجاة المحقين  ،كما حل بغيرهم من األمم التى جاءتهم بهـا  ،بعـه اخـتالف أسـالفهم فـى فهمهـا
وتح ـريفهم لهــا  ،ممــا جعــل إدراك الحقــائق منهــا أم ـ ار عســي ار وإن ه ـؤالء الــذين ورث ـوا التــوراة لفــى حي ـرة وبعـ تـه عــن
الحقيقة

 - 111إن كــل فريــق مــن ه ـؤالء ســيوفيهم ربــك حتمــا ج ـزاء أعمــالهم  ،إنــل ســبحانل خبيــر بهــم محــيل بــهقائق مــا

يعملون من خير أو شر  ،ويجازى كالً منهم حسب عملل

 - 112وإذا كــان هــذا هــو حــال األمــم التــى جاءهــا كتــاب مــن َّللا فاختلفــت فيــل وخرجــت عليــل  ،فــهاوم أنــت ومــن
معــك مــن ال مــؤمنين علــى الت ـزام الطريــق المســتقيم كمــا أمــرك هللا  ،وال تجــاوزوا حــهود االعتــهال بتقص ـير وإهمــال

ومغاالة فى تكليف أنفسكم ما ال تطيقون إنل سبحانل محيل علمل بكل

ما تعملون فيجازيكم عليل

 - 113وال تميل ـوا أدنــى ميــل إلــى أعــهاء هللا وأعــهائكم الــذين ظلم ـوا أنفســهم وتج ـاوزوا حــهود هللا ،

وال تُ َعبعول ـوا

علــيهم أو تستحســنوا طـريقهم  ،فتســتحقوا بســبب هــذا الميــل عــذاب النــار  ،وال تجــهوا أحـ ًـها يهفعــل عــنكم  ،ثــم تكــون
عهوه
عاقبتكم أنكم ال تُنصرون على أعهائكم بخذالن هللا لكم  ،ولركونكم إلى
 - 114و بعأد الصالة  -أيها النبى  -على أتم وجل فى طرفى النهار  ،وفى أوقا متفرقة من الليـل  ،فإنهـا تطهـر
النفوس فتتغلب على نزعة الشر  ،وتمحو آثار السي ا التى َقبلما يخلـو منهـا البشـر  ،ذلـك الـذى أ ع
ُمـر بـل  -أيهـا

النبى  -من اإلرشاد للخير عظة ينتفع بها المستعهون لقبولها  ،الذين يذكرون ربهم وال ينسونل
 - 115واصــبر  -أيهــا النبــى  -علــى مشــاق مــا أمرنــاك بــل  ،و ع
عظيمــا ،النــل ال
ـر
أحســن تنفيــذه  ،يعطــك هللا أجـ ًا
ً
يضيع عنهه أجر المحسنين ألعمالهم
 - 116كــان يجــب أن يكــون مــن تلــك األمــم الســابقة  -التــى أهلكناهــا بســبب ظلمهــا  -جماعــة مــنهم لهــم كلمــة

مسموعة  ،وفضل من دين وعقل  ،ينهون غيرهم عن الفسـاد فـى األرو  ،فيحفظـوهم مـن العـذاب الـذى حـل بهـم

 ،ولم يكن هذا  ،لكن الذى حهث أنل كان فيهم قليل من المـؤمنين لـم ُيسـمع لهـم رأى وال توجيـل  ،فأنجـاهم هللا مـع
مـا تعـودوه مـن قبـل مـن حيـاة التـرف والفسـاد
رسلهم  ،فى الوقت الذى أصر فيل الظالمون المعانهون على
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 ،فحــال ذلــك بيــنهم وبــين االنتفــاو ب ــهعوة الحــق والخيــر  ،وكــانوا فــى إيث ــارهم لهــذا الطريــق غــارقين فــى الــذنوب
لسنتل فى خلقل
والسي ا  ،فأهلكهم هللا تنفي ًذا ب
 - 117وما كان من سنة هللا  ،وال من عهلل فى خلقـل  ،أن يظلـم أمـة مـن األمـم فيهلكهـا وهـى متمسـكة بـالحق ،
ملتزمة للفضائل  ،عاملة على ما يصلح أمرها وأمر غيرها

 - 118ولو شاء ربك  -أيها النبى  -لجعل النـاس علـى ديـن واحـه  ،مطيعـين هللا بطبيعـة خلقـتهم  ،كالمالئكـة ،
فـال ي ازلـون مختلفـين

ولكان العـالم غيـر هـذا العـالم  ،ولكنـل سـبحانل لـم يشـأ ذلـك  ،بـل تـركهم مختـارين ،

فى كل شىء  ،حتى فـى أصـول العقائـه  ،كاإليمـان بـا ومالئكتـل ورسـلل واليـوم اآلخـر  ،ممـا ال يجـوز الخـالف
وما وجه عليل آباءه

تبعا لميولهم وشهواتهم وتفكيرهم  ،يتعصب كل فريق لرأيل
فيل ً ،
ط عرهم  ،فإنهم اتفقوا على ُحكم هللا فيهم  ،ف منوا بجميع رسـلل وكتبـل واليـوم
 - 119لكن الذين رحمهم هللا لسالمة عف َ
اآلخــر ولهــذه المشــي ة التــى اقتضــتها حكمتــل تعــالى فــى نظــام هــذا العــالم  ،خلقهــم هللا ســبحانل مســتعهين لهــذا
الثواب والعقاب  ،وبهذا يتحقق وعه ربك بأنل البه من أن يما جهنم من أتباو إبلي

من الجن والناس

 - 120ونقـص عليــك  -أيهــا النبـى  -مــن كــل نـوو مــن أخبــار الرسـل الســابقة مــع أممهـم مــا ُنَقــوى بـل قلبــك علــى
القيــام بمشــاق الرســالة  ،وقــه جــاءك فــى هــذه األنبــاء بيــان الحــق الــذى تــهعو إليــل  ،مثلمــا دعــا إليــل الســابقون مــن

البعه عمـا يغضـبل  ،كمـا جـاءك فيهـا مـا فيـل عظـة وعبـرة ينتفـع بهـا المؤمنـون  ،فيـزدادون
الرسل  ،من توحيه هللا و ُ
إيمانا  ،والمستعهون لإليمان فيسارعون إليل
ً
 - 121وقل  -أيها النبى  -للذين يصرون على العناد والكفر  ،ابذلوا أقصى ما فى قهرتكم مـن محاربـة اإلسـالم
وإيذاء المؤمنين بل  ،فإننا ما ون فى طريقنا ثابتون على عملنا

 - 122وانتظروا ما تترقبونل لنا  ،إننا كذلك منتظرون وعه هللا لنا بنجاح الهعوة واالنتصار على أعهائها
 - 123و  -وحهه  -علم كل غيب فى السموا

واألرو  ،فيعلم ما سـيحل بكـم  ،ومـا يكـون

لنـا  ،وإليـل

وحــهه يرجــع تص ـريف كــل أمــر مــن األمــور  ،وإذا كــان األمــر كــذلك  ،فاعبــه  -ربــك وحــهه  -وتوكــل عليــل  ،وال

جميعــا  -أيهــا المؤمنــون
تخــش أحـ ًـها س ـواه  ،ومــا ربــك بغافــل عمــا تعملــون
ً
يستحقل فى الهنيا واآلخرة

والكــافرون  -وســيجازى كــال بمــا
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سـورة يوســف
هذه السورة مكية  ،وآياتها مائة وإحهى عشرة آية  :قص هللا فيها قصة يوسف فى ثمـان وتسـعين آيـة  ،وقـهم

لها بثالث آيا

ذكـر فيهـا هـذا الوحغالـذى أنزلـل علـى محمـه  -صـلى هللا عليـل وسـلم  ، -فسـماه فـى اآليـة األولـى

معـا ثـم ذكـر فـى
طتابا ً
ً
مبينا  ،وفى الثانية قر ًآنا عر ًبيا  :إشارة إلـى أن مـن حقـل أن يحفـ فـى السـطور والصـهور ً
اآلية الثالثة ما اشتمل عليل من أحسن القصص وذكر النبى بأنل لم يكن يعلمل قبل تنـزل الـوحى بـل عليـل  ،وذلـك
دليل على أنل من عنه هللا
ع
فوجـل هللا نظـر نبيـل فـى عشـر آيـا
وقه ُختمت القصة والسورة بتأطيه ما بهئت بـل  ،ب
أنباء الغيب  ،لم يكن  -صلى هللا عليل وسلم  -يعلمها ويعلم حقائقها ودقائقهـا  ،قبـل

إلـى أن هـذه القصـة مـن
أن ينـزل عليـل الـوحى

بها  ،ولم يكن عنه إخوة يوسف حين أجمعوا أمرهم ودبروا الشر ألخيهم مـن أبـيهم  ،ثـم أخبـره بـأن العنـاد والحسـه

يحمـل أطثـر النـاس علــى الكفـر  ،وإن حرصـل عليـل الســالم علـى إيمـان أطثـرهم ال يجهيــل وعـزاه عـن ذلـك بأنــل ال

ـر  ،وإنمــا يحمــل إلــيهم الق ـرآن هــهى وذكــرى للنــاس أجمعــين وأشــار فــى ختــام الســورة إلــى الرســل الــذين
يطلــب أجـ ًا
ذكر لل قصصهم ومواقف أقوامهم مـنهم  ،وانتصـارهم فـى النهايـة علـى الكـافرين المجـرمين  ،وأطـه أن فـى قصـص

ـر الصـحاب العقـول  ،وأن هـذا القـرآن الـذى تحـهث بهـذه القصـص وغيرهـا مـا كـان حـهيثًا ُيختلـق
هؤالء األنبيـاء عب ًا

ـذبا  ،وإنمـا هـو الحـق والصـهق  ،والكتـاب المصـهق لمـا بـين يهيـل مـن الكتـب السـماوية  ،والهـهى
وينسب إلى هللا ك ً
ُ
والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويؤمنون
وأظهر خصائص هذه السورة أنها ذكر قصة يوسف بتمامها  ،وأظهر شيوو الحسـه فـى األسـرة إذ ظهـر

المحبة لبعضهم  ،فكان حسه أوالد يعقـوب ألخـيهم قـه حملهـم علـى إلقائـل فـى غيابـة الجـب  ،ولكـن هللا حفظـل مـن
مكرهم  ،كما حفظل من إغراء امرأة العزيز حين بلُ أشهه فى بيت العزيـز  ،ومكـن لـل أرو مصـر  ،وجعلـل مـالذ
الذين ائتمـروا بـل وكـذلك شـأنل سـبحانل مـع أنبيائـل وأوليائـل ينصـرهم علـى أعـهائهم بع
ويمكـن لهـم فـى األرو  ،مـا
تمسكوا بالحق  ،وآمنوا بل  ،واعتصموا بحبلـل

 - 1ألف الم راء تلك الحـروف وأمثالهـا يتكـون منهـا كالمكـم  -أيهـا العـرب  -هـى التـى تتكـون منهـا آيـا

الكتاب المعجز بكل ما فيـل الوا ـح المو ـح لمـن يسترشـه بـل  ،ويسـتههيل وفـى هـذه الحـروف الصـوتية تنبيـل
لهم  ،فيستمعوا ولو اتفقوا على عهم السماو

كالما عر ًبيا ُيق أر ويحف  ،لكى تفهموه وتبلغوا الناس ما فيل
 - 2إنا أنزلنا على رسولنا بلغتكم  -أيها العرب ً -
 - 3نحن نلقى عليك  -أيها النبى  -أحسن القصص بإيحائنـا إليـك هـذا الكتـاب  ،وقـه كنـت قبـل تلقيـل مـن الـذين
غفلوا عما فيل  ،وعما اشتمل عليل من عظا

وآيا

بينا
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 - 4مــن ذلــك القصــص  -أيهــا النبــى  -قصــة يوســف

()1

 ،إذ قــال ألبيــل  :يــا أبــت  ،إنــى أريــت فــى منــامى أحــه

جميعا خا عين لى ساجهين أمامى
كوكبا  ،والشم والقمر  ،رأيتهم
عشر
ً
ً
 - 5قال أبوه  :يا ُبنى  ،ال تَحك إلخوتـك هـذه الرؤيـا  ،فإنهـا تثيـر فـى نفوسـهم الحسـه  ،فيغـريهم الشـيطان بتـهبير
الحيل هك يحتالون للكيه لك ويمكرون بك  ،إن الشيطان لإلنسان عهو ظاهر العهاوة

مطاعــا  ،ذا شــرف وســلطان  ،يصــطفيك ربــك ويختــارك ويعلمــك تفســير
ـيها
 - 6وكمــا أريــت نفســك فــى المنــام سـ ً
ً
آل يعقــوب ،
الــرؤى  ،وبيــان مــا تــؤول إليــل  ،فــيعظم قــهرك وذكــرك  ،ويــتم هللا نعمتــل عليــك  ،وعلــى
بالنبوة والرسـالة كمـا أتمهـا علـى أبويـك مـن قبـل أبيـك يعقـوب  ،وهمـا إبـراهيم وإسـحاق  ،إن ربـك كثيـر الحكمـة فـال

يخط  ،كثير العلم فيصطفى من عباده من يعلم أنل أهل لالصطفاء
 - 7لقه كان فى قصة يوسف وإخوتل دالئل وعبر  ،للسائلين عنها والراغبين فى معرفتها

 - 8إذ قال إخوة يوسـف البيـل فيمـا بيـنهم َ :ليوسـف وأخـوه الشـقيق أحـب إلـى أبينـا منـا  ،ونحـن جماعـة قويـة هـى

أنف ــع ل ــل منهم ــا  ،إن أبان ــا بإيث ــاره يوس ــف وأخ ــاه علين ــا لف ــى خطـ ـتإ وبع ــه ع ــن الح ــق  ،والصـ ـواب وا ــح  ،ظ ــاهر

الو وح

 - 9اقتلوا يوسف أو ألقوا بل فى أرو بعيهة عن أبيـل  ،ال يصـل إليهـا  ،يخلـص لكـم حـب أبـيكم وإقبالـل علـيكم ،
قوما صالحين إذ يقبل هللا توبتكم  ،ويقبل أبوكم اعتذاركم
وتكونوا من بعه إبعاد يوسف عنل بالقتل أو النفى ً
 - 10قــال أحــه المتحــهثين مــنهم  :ال تقتل ـوا يوســف  ،فــإن ذلــك جــرم عظــيم  ،وألقــوه فيمــا يغيــب عــن العيــون مــن
غور الب ر  ،يلتقطل بعض السائرين فى الطريق  ،إذا ألقى دلوه فى الب ر  ،فيذهب بل بعي ًـها عـنكم وعـن أبيـل  ،إن
طنتم مصرين على إبعاده وتحقيق غر كم بالفعل
 - 11قالوا بعه أن تـم اتفـاقهم علـى إبعـاد يوسـف  :يـا أبانـا مـا الـذى اربـك منـا حتـى تبعـه يوسـف عنـا  ،وال تشـعر
بــاألمن إذا كــان معنــا نحــن نؤكــه لــك أننــا نحبــل  ،ونشــفق عليــل  ،ونريــه لــل الخيــر  ،ونرشــهه إليــل  ،ومــا وجــه منــا

غير الحب وخالص النصح

غها  ،يتمتع باألطـل الطيـب  ،ويلعـب ويمـرح وإنـا لحريصـون علـى المحافظـة عليـل
 - 12أرسلل معنا إلى المراعى ً
 ،ودفع األذى عنل

بعيها عنى
 - 13قال  :إننى ألشعر بالحزن إذا ذهبتم ً
عنل

وأخاف إذا أمنتكم عليـل أن يأطلـل الـذئب وأنـتم فـى غفلـة

______

( )1يوسف  -عليل السالم  -هو وله يعقوب العبرانى الكنعانى وقه بيع فى مصـر فـى عهـه الغـزاة األجانـب الـذين يسـمون بالهكسـوس
وهــم فيمــا يبــهو ســاميون قــهموا إلــى مصــر مــن بــالد الشــام حيــث احتلـوا دلتــا النيــل حـوالى عــام 1730ق م قبــل نهايــة األسـرة الثالثــة

عش ـرة وحكم ـوا مصــر ح ـوالى قــرن ونصــف قــرن مــن الزمــان حيــث طــردوا ح ـوالى عــام 1580ق م علــى يــه أحم ـ
األسرة الثامنة عشرة إلى ما وراء الحهود المصرية

األول مؤس ـ
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 - 14قالوا  :نقسم لك  ،ل ن أطلل الذئب  ،ونحـن جماعـة قويـة  ،ليكـونن ذلـك العـار والخسـار  ،إنـا إذا حـهث هـذا

الذى تخشاه  ،لخاسرون لكل ما يجب الحرص عليل وعهم التفريل فيـل فـاطم ن فلـن نتهـاون فـى المحافظـة عليـل
نعرو أنفسنا للضياو والهوان
ألننا بذلك ب
بعيها عن أبيل  ،وأجمعوا رأيهم فـى إلقائـل فـى غـور الب ـر  ،أنفـذوا مـا عزمـوا عليـل  ،وألهمنـاه
 - 15فلما مضوا بل ً

االطم نان والثقة با وأنل سيخبرهم بأمرهم هذا الـذى َدبـروه وقـهموا عليـل  ،وهـم
أخوهم يوسف الذى ائتمروا بل  ،وظنوا أنهم قضوا عليل واستراحوا منــل

ال يشـعرون حـين تخبـرهم أنـك

 - 16ورجعوا إلى أبيهم وقت العشاء  ،يظهرون الحزن ويرفعون أصواتهم بالبكاء

 - 17قالوا  :يا أبانا  ،إننا مضينا نتسابق فى الرمى والجرى  ،وتركنا يوسـف عنـه متاعنـا ليحرسـل  ،فأطلـل الـذئب
ونحــن بعيــهون عنـل  ،مشــغولون بالتســابق دونــل  ،ومــا أنــت بمصــهق لنــا فيمــا نقولــل لــك ،

الحق والصهق

ولــو كــان مــا نقولــل :

 - 18وأحضــروا قميصــل وعليــل دم يشــهه بادعــائهم  ،إذ زعم ـوا أنــل دم يوســف ليصــهقهم أبــوهم  ،ولكنــل قــال  :إن

عظيمـا فأقـهمتم عليـل  ،فشـأنى صـبر جميـل ال يصـحبل
ـر
الذئب لم يأطلل كما زعمتم  ،بل قه سولت لكم أنفسكم أم ًا
ً
الجزو على ما أصابنى منكم  ،وهللا  -وحهه  -الذى ُيطَلب منل العون على ما تزعمون وتهعون من الباطل

 - 19وجاء جهة الب ر جماعة كانت تسرو فى السير إلى مصر  ،فأرسلوا َمن يرد الماء منهم ويعـود إلـيهم مـن
الب ر بما يسقيهم  ،فألقى دلوه فيل ورفعل منل فإذا يوسـف متعلـق بـل قـال واردهـم يعلـن ابتهاجـل وفرحـل يـا للخيـر
وي ــا للخب ــر الس ــار

يعملون

ه ــذا غ ــالم

وأخف ــوه ف ــى أمتع ــتهم  ،وجعل ــوه بض ــاعة تُب ــاو  ،وهللا مح ــيل علم ــل بم ــا ك ــانوا

 - 20وباعوه فى مصر بثمن دون قيمتل  ،كان الثمن دراهم قليلة  ،وكانوا فـى يوسـف مـن ال ازهـهين الـراغبين عنـل
 ،لخوفهم أن يهركهم أهلل ويعرفوه بينهم وينتزعوه منهم

 - 21وقال الذى اشتراه من مصر لزوجتل  :أحسـنى معاملتـل وأطرميـل حتـى تطيـب لـل اإلقامـة معنـا  ،لعلـل ينفعنـا
أو نتبنـاه ونتخــذه ولـ ًـها لنــا  ،وكمــا كانــت هــذه المكانــة عظيمـة وهــذه اإلقامـة كريمــة جعلنــا ليوســف فــى أرو مصــر
مكانة أخرى كبرى  ،ليتصرف فيها بالعهل وحسن التهبير  ،لنعلمل تفسير األحاديث والرؤى فيعـرف منهـا مـا سـيقع
قبل أن يقع ويستعه لل  ،وهللا قوى قادر على تنفيذ كل أمر يريهه  ،ال ُيعجزه شىء عن شىء  ،ولكن أطثـر النـاس
ال يعلمون خفايا حكمتل ولطف تهبيره

نافعــا  ،ومثــل هــذا الج ـزاء الــذى أعطينــاه إيــاه
حكمــا صـ ً
وعلمــا ً
ـائبا ً ،
 - 22ولمــا بلــُ يوســف أقصــى قوتــل أعطينــاه ً
على إحسانل  ،نجزى المحسنين على إحسانهم
 - 23وأراد

التــى هــى كــان هــو يعــيش فــى بيتهــا  ،ويشــعر بســلطانها  ،أن تغريــل بنفســها  ،لتصــرفل عــن نفســل

الطــاهرة إلــى مواقعتهــا  ،فأخــذ

تــذهب وتج ـىء أمامــل  ،وتعــرو عليــل محاســنها ومفاتنهــا  ،وأوصــه

الكثيرة  ،وأحكمت إغالقها  ،وقالت  :أقبل عبلى فقه هيأ

األب ـواب

لك نفسى  ،قال  :إنى ألجـأ إلـى هللا ليحمينـى مـن الشـر
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 ،وكيــف أرتكبــل معــك وزوجــك العزيــز ســيهى الــذى أحســن مقــامى إنــل ال يفــوز الــذين يظلمــون النــاس بالغــهر

والخيانة فيوقعون أنفسهم فى معصية الزنى

 - 24ولقه عزمت أن تخالطل ونازعتل نفسل إليها  ،لوال أن رأى نور هللا الحق ُنص َب عينيل قه استضاء بـل  ،ولـم
يطــاوو ميــل الــنف  ،وارتفــع عــن الهــوى  ،فــامتنع عــن المعصــية والخيانــة وثبــت علــى طه ـره وعفتــل وهكــذا ثبتنــا
يوسف على الطهـر والعفـاف لنصـرف عنـل سـوء الخيانـة ومعصـية الزنـى  ،إنـل مـن عبـاد هللا الـذين أخلصـوا ديـنهم

 - 25وأس ــرو يوس ــف إل ــى الب ــاب يري ــه الخ ــروج من ــل  ،فأس ــرعت تح ــاول أن تس ــبقل إلي ــل  ،لتح ــول دون خروج ــل ،
وجذبت قميصل من خلفل تمنعل  ،وقطعتل

ووجها عنه الباب زوجهـا  ،قالـت تثيـره

عليـل  :ال جـزاء لمـن أراد

بزوجك ما يسوؤك إال السجن يو ع فيل  ،أو عذاب مؤلم يقع عليل

 - 26قــال يوســف يــهافع عــن نفســل  :هــى طلبتنــى  ،وحاولــت أن تخــهعنى عــن نفســى  ،وتخاصــما فــى االتهــام ،

حكــم مــن أهلهــا فقــال  :إن كــان قميصــل شــق مــن أمــام  ،فقــه صــهقت فــى ادعائهــا  ،وهــو مــن الكــاذبين فيمــا
فحكــم َ
أخبر بل
 - 27وإن كان قميصل شق من خلف  ،فقه كذبت فى قولها  ،وهو من الصادقين فيما قال
 - 28فلما رأى الزوج قميص يوسف ُقه عمن خلـف  ،قـال لزوجتـل  :إن اتهامـك لـل بمـا وقعـت أنـت فيـل مـع براءتـل
هو من كيهكن  -معشر النسوة  -إن مكركن عظيم

 - 29يا يوسف أعرو عن هذا األمر  ،واطتمل وال تذكره  ،واستغفرى أنت لذنبك  ،إنـك كن ع
ـت مـن اآلثمـين الـذين
تعمهوا الوقوو فى الخطأ وارتكاب اإلثم  ،واتهموا غيرهم بما أثموا هم بل

 - 30وانتهى الخبر إلى جماعة من النساء فى المهينة  ،فتحـهثن وقلـن  :إن امـرأة العزيـز تغـرى خادمهـا وتخهعـل
عن نفسل ليطيعها فيما تريهه منل  ،قه خالل حبال شغاف قلبها حتـى وصـل إلـى صـميمل  ،إنـا نعتقـه أنهـا بمسـلكها
معل فى

الل وا ح وخطأ عببين

 - 31فلما سمعت باغتيابهن وسـوء كالمهـن فيهـا  ،دعـتهن إلـى بيتهـا  ،وأعـه لهـن مـا يتكـ ن عليـل مـن الوسـائه
ـكينا  ،بع ــه أن حض ــرن وجلس ــن متك ــا  ،وُق ـ بعـهم له ــن الطع ــام لي ــأطلن
والنم ــارق  ،وأعط ــت ك ــل واح ــهة م ــنهن س ـ ً
بالسكاطين ما تنالل منل أيهيهن وقالت ليوسف  :اخرج عليهن  ،فلمـا ظهـر ورأينـل أعظمنـل وأخـذهن حس ُـنل ال ارئـع
وجمالــل البــارو  ،فجــرحن أيــهيهن مــن فــرط الههشــة والــذهول  ،وهــن يــأطلن طعــامهن  ،قلــن متعجبــا

منههشــا

:

ـر ألن البشــر ال يكــون علــى هــذا الحســن والجمــال والصــفاء والنقــاء  ،مــا هــذا إال
يهــا  ،مــا هــذا الــذى ن ـراه بشـ ًا
تنز ً
ملك كثير المحاسن طيب الشمائل  ،سخى الصفا
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 - 32قالــت ام ـرأة العزيــز تُعبقــب علــى كالمهــن  :فــذلك الفتــى الــذى بهــركن حســنل  ،وأذهلكــن عــن أنفســكن حتــى
حصل ما حصل  ،هو الذى ُلمتُننى فى شأنل  ،ولقه طلبتل وحاولت إغراءه ليستجيب لى فـامتنع وتـأبى  ،كأنـل فـى

وليكون بن من األذالء المهينين
عصمة كان يستزيه منها  ،وأُقسم إن لم يفعل ما آمره بل ليعاقبن بالسجن
َ
 - 33قال يوسف  -وقـه سـمع منهـا التههيـه والوعيـه  ،وسـمع مـنهن النصـح بمطاوعتهـا  -يـا رب  :السـجن أحـب
إلى نفسى مما يطلبنـل منـى ألن فـى هـذا معصـيتك  ،وإن لـم تحـول عنـى شـر مكـرهن وكيـههن ع
أمـل إلـيهن  ،وأطـن
ب
من السفهاء الطائشين
 - 34فاستجاب هللا لل  ،فصرف عنـل شـر مكـرهن  ،إنـل هـو  -وحـهه  -السـميع لـهعوا

الملتج ـين إليـل  ،العلـيم

بأحوالهم وبما يصلحهم
 - 35ثم ظهر رأى للعزيز وأهلل  ،من بعه ما أروا الهالئل الوا حة على براءة يوسف فأجمعوا علـى هـذا الـرأى ،
وأقســموا علــى تنفيــذه  ،وهــو أن يــهخلوه الســجن إلــى زمــن يقصــر أو يطــول  ،لكــى يــهفع مقالــة الســوء عــن ام أرتــل

ويبعهها عن الغواية
ُ
عنبـا
 - 36ودخل السجن مع يوسف فتيان من خهام الملك  ،قـال لـل أحـههما  :لقـه أريـت فـى منـامى أنـى أعصـر ً
خبرنـا يـا يوسـف بتفسـير
خمر  ،وقال لل اآلخر  :لقـه أريـت أنـى أحمـل فـوق أرسـى خب ًا
ليكون ًا
ـز تأطـل منـل الطيـر  ،ب
هذا الذى رأيناه وم ل أمرنا على ههاه إنا نعتقه أنك من الذين يتصفون باإلحسان وإجادة تفسير الرؤى

ـهر لكمـا إال أخبرتكمـا بم لـل إليكمـا
 - 37قال لهما  -يؤكه ما علماه عنل  -ال يأتيكما طعام ُيساق إليكمـا رزًقـا مق ًا
قبل أن يأتيكما  ،وذكر لكما صنعتل وكيفيتل  ،ذلكما التأويل للرؤيا واإلخبـار بالمغيبـا ممـا علمنـى ربـى وأوحـى

بل إلى ألنى أخلصت لل عبادتى  ،ورفضـت أن أشـرك بـل شـيًا  ،وابتعـه

يؤمنون بل على وجل صحيح  ،وهم باآلخرة وحسابها منكرون كافرون

عـن ديـن قـوم ال يصـهقون بـا  ،وال

 - 38تركت ملة هؤالء الكافرين  ،واتبعت دين آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب  ،فعبـه

هللا

 -وحـهه  -فمـا

صـح لنــا أن نجعــل أى شـريك مــن أى شـىء كـان  ،مــن َمَلــك أو جنـى أو إنســى  ،فضــال عـن األصــنام التــى ال
تنفع وال تضر وال تسمع وال تبصر  ،ذلك التوحيه مما تفضـل بـل هللا علينـا وعلـى النـاس  ،إذ أُمرنـا بتبليغـل إلـيهم ،
ولكن أطثر الناس ال يتلقون هذا الفضل بالشكر بل بالكفر

 - 39يــا صــاحبى فــى الســجن  :أأربــاب شــتى كثي ـرة يخضــع المــرء لكــل واحــه منهــا خيــر  ،أم هللا الواحــه الــذى ال

يغالب

 - 40ما تعبهون من غير هللا إال أسماء أطلقتموهـا أنـتم وآبـاؤكم علـى أوهـام ال وجـود لهـا  ،مـا أنـزل هللا بتسـميتها
أمــر أال

آلهــة مــن ُحجــة وبرهــان  ،مــا الحكــم فــى أم ـر العبــادة وفيمــا يصــح أن يعبــه ومــا ال تصــح عبادتــل  ،إال
تخضعوا لغيره وأن تعبهوه  -وحهه  -ذلك الهين السليم القويم الذى تههى إليل األدلة والبراهين  ،ولكـن أطثـر النـاس

ال يسترشهون بهذه األدلة  ،وال يعلمون ما هم عليل من جهل و الل
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 - 41يــا صــاحبى فــى الســجن  ،إليكمــا تفســير مناميكمــا  :أمــا أحــهكما الــذى عصــر العنــب فــى رؤيــاه فيخــرج مــن

ـلوبا فتقـع عليـل الطيـر وتأطـل مـن أرسـل  ،تـم
ويتـرك مص ً
السجن ويكون سـاقى الخمـر للملـك  ،وأمـا الثـانى ُفيصـَلب ُ
األمر على الوجل الذى بينتل فيما تطلبان فيل تأويل الرؤيا
 - 42وقال للذى توقع النجاة منهما  :اذكرنى عنه الملك بصفتى وقصتى عساه ينصفنى وينقذنى ممـا أعانيـل ،
فشغلل الشيطان وأنساه أن يذكر للملك قصة يوسف  ،فمكث يوسف فى السجن سنين

 - 43وقال الملك  :إنى رأيت فى منامى سبع بقـ ار سـمان يـأطلهن سـبع عجـاف
خضــر  ،وســبع ســنبال

أخــر يابســا

تعرفون تفسير الرؤى وتفتون فيها

ال تقل عن ثالث

ـعاف  ،و أريـت سـبع سـنبال

يــا أيهــا الكب ـراء مــن العلمــاء والحكمــاء أفتــونى فــى رؤيــاى هــذه إن كنــتم

 - 44قالوا  :هذه أخالط أحالم باطلة  ،ووساوس تهج

فى النف

 ،وما نحن بتفسير األحالم الباطلة بعالمين

 - 45وقال الذى نجا من صاحبى يوسف فى السجن  ،وتذكر بعه مضى مهة طويلة وصية يوسف  ،أنـا أخبـركم
بتأويل الحهيث الذى ذكره الملك  ،فأرسلونى إلى من عنهه علم بتأويلل آتكم بنب ل

 - 46مضى الساقى إلى يوسف حتى جاءه فناداه  :يوسف  -أيها الحـريص علـى الصـهق  -أفتنـا فـى رؤيـا سـبع
بقـ ار ســمان يــأطلهن ســبع

ــعاف  ،وفــى رؤيــا ســبع ســنبال

بفتواك عساهم يعلمون معناها  ،ويعرفون لك علمك وفضلك

خضــر وأخــر يابســا

أرجــو أن أرجــع إلــى النــاس

وشعير سبع سنين متواليـا
ًا
قمحا
 - 47قال يوسف  :تفسير هذه الرؤيا أنكم تزرعون األرو ً
فى الزراعة  ،فما تحصهونل احفظوه فاتركوه فى سنبلل  ،إال قليال مما تأطلونل فى هذه السنين  ،مـع الحـرص علـى
دائبـين علـى العمـل

االقتصاد

()1

 - 48ثــم يــأتى بعــه هــذه الســنين المخصــبة ســبع ســنين مجهبــة  ،تأطــل مــا ادخ ـرتم لهــا  ،إال قلــيال ممــا تخب ونــل
بذر لما تزرعونل بعه ذلك
وتحفظونل  ،ليكون ًا
 - 49ثم يأتى بعه هذه السنين المجهبـة عـام يغـاث فيـل النـاس بـالمطر  ،ويعصـرون فيـل العنـب والزيتـون وكـل مـا
يعصر

 - 50تنبل الملـك إلـى يوسـف بسـبب تعبيـره لرؤيـاه  ،وعـزم علـى اسـتهعائل فـأمر أعوانـل أن يحضـروه  ،فلمـا أتـاه مـن يبلغـل
رغبة الملـك لـم يس ع
ـتخفل الخبـر  ،رغـم مـا يحمـل مـن بشـرى الفـرج ولـم تزعـزو حلمـل لهفـة السـجين علـى الخـالص مـن ـيق
السجن ووحشتل  ،وآثر التمهل حتى تظهر براءتل  ،على التعجل بالخروج وآثار التهمة عالقة بأردافل  ،فقال للرسـول ُ :عـه

إلى سيهك واطلب منل أن يعود إلى تحقيق تهمتى  ،فيسأل النسوة اللواتى جمعـتهن امـرأة العزيـز كي ًـها لـى  ،فغلـبهن الـههش
كشفا للحقيقة
وقطعن
أيهيهن  :هل خرجن من التجربة معتقها براءتى وطهرى  ،أو دنسى وعهرى إنى أطلب ذلك ً
فى عيون الناس  ،أما ربى فإنل راس العلم باحتيالهن

________

( )1تتفق هذه اآلية مع ما وصل إليل العلم من أن ترك الحب فى سنابلل عنه تخزينل وقايـة لـل مـن التلـف بالعوامـل الجويـة واآلفـا
ظا على محتوياتل الغذائية كاملة
وفوق ذلك يبقيل محاف ً

،
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 - 51فاستحضر الملك النسوة وسألهن  :ماذا كان حالكن حين حاولتن خهاو يوسف ليغفـل عـن عصـمتل وطهـارة
نفسل

هل وجهتن منل ميال إليكن فأجبنل  :تنزه هللا عن أن يكون نسى عبهه حتى تلوث طهره  ،فما لمسـنا فيـل

شــي ا يشــين وحين ــذ قويــت نزعــة الخيــر فــى نفـ

امـرأة العزيــز  ،فانــهفعت تقــول  :اآلن و ـح الحــق وظهــر أنــا

خاتلتــل وحاولــت فتنتــل عــن نفســل بــاإلغراء فاستمســك بعصــمتل  ،وأؤكــه أنــل مــن أهــل الصــهق والحــق حــين رد
التــى َ
التهمة على ونسبها إلى
ب
ب
 - 52هذا اعتراف منى بالحق أَُقبعهمل  ،ليستيقن يوسف أنى لم أسـتغل غيبتـل فـى السـجن  ،وأتمـادى فـى الخيانـة ،
وأعول على تثبيت اتهامل  ،وألن هللا ال ينجح تهبير الخائنين
 - 53ومــا أدعــى ععصــم َة نفســى مــن الزلــل  ،فــإن الــنف تميــل بطبعهــا إلــى الشــهوا وت ـزيين الســوء والشــر  ،إال
نف

من حفظل هللا وصرفل عن السوء وإنى ألطمع فى رحمة هللا وغفرانل  ،ألنل واسع الغفران لـذنوب التـائبين ،

قريب ال ينجح تهبير الخائنين

 - 54فلمــا ظهــر ب ـراءة يوســف عنــه الملــك  ،صــمم علــى اســتهعائل  ،وكلــف رجالــل أن يحضــروه ليجعلــل مــن

خاصــتل وخلصــائل  ،فلمــا حضــر إليــل وجــرى بينهمــا الحــهيث  ،تجلــى لــل مــن يوســف مــا تجلــى مــن طهــارة الــنف

يما ثابتًا وأنت األمين الموثوق بـل
وثقوب الرأى فقال لل  :إن لك فى نفسى
لمقاما كر ً
ً
 - 55وعلم الملك منل حسن التـهبير وكفاءتـل لمـا يقـوم بـل  ،وأحـ يوسـف بـذلك  ،وحين ـذ طلـب منـل أن يسـتوزره
قــائال لــل َ :وبلنــى علــى خـزائن ملكــك ومســتودعا
حاف لها  ،خبير بالتهبير وتصريف األمور

غــال

أر ــك  ،ألنــى كمــا تأطــه لــهيك

ــابل ألمــور المملكــة ،

ـلطانا وقــهرة فــى
 - 56وقبــل الملــك عر ــل  ،فاســتوزره  ،وبــذلك أنعــم هللا علــى يوســف نعمــة جليلــة  ،فجعــل لــل سـ ً
أرو مصـر  ،ينـزل منهـا بـأى مكـان يريــه وهـذا شـأن هللا فـى عبـاده  ،يهــب نعمتـل لمـن يختـاره مـنهم  ،وال يهــهر

ثوابهم وإنما يؤتيهم أجورهم على اإلحسان باإلحسان فى الهنيا

 - 57وأن ثوابل فى اآلخرة ألفضل وأوفى لمن صهقوا بل وبرسلل  ،وكانوا يراقبونل ويخافون يوم الحساب
 - 58واشته القحل بما حول مصر  ،ونزل ب ل يعقوب ما نـزل بغيـرهم مـن الشـهة  ،وقصـه النـاس مصـر مـن كـل
مكــان  ،بعــه مــا علم ـوا مــن تــهبير يوســف للمــؤن  ،واســتعهاده لســنوا

طلبــا
الجــهب فبعــث يعقــوب إليهــا أبنــاءه ً

للطعــام  ،واحتجــز معــل ابنــل شــقيق يوســف خوًفــا عليــل  ،فلمــا بلــُ أبنــاؤه مصــر توجه ـوا مــن فــورهم إلــى يوســف ،
فعرفهم دون أن يعرفوه

ويهفع لهم من الميرة ما طلبوه فـتم لهـم ذلـك  ،وأخـذ ُيحـهثهم  ،ويسـأل
 - 59وأمر يوسف أن ُيكرموا فى يافتل ُ ،
عــن أح ـوالهم س ـؤال الجاهــل بهــا  ،وهــو بهــا علــيم  ،فــأخبروه أنهــم ترك ـوا أخــا لهــم حــرص أبــوهم أال يفارقــل  ،وهــو

بنيامين شقيق يوسف  ،فقـال  :ليحضـر معكـم أخـوكم  ،وال تخـافوا شـيًا  ،فقـه أريـتم إيفـاء كـيلكم وإط ارمـى لكـم فـى
نزولكم
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عنهى لكم طعام  ،وال تحاولوا أن تأتونى مرة أخرى

 - 60فإن لم تحضروا أخاطم هذا  ،فلي

 - 61قال إخوتـل  :سـنحتال علـى أبيـل لينـزل عـن إرادتـل وال يخـاف عليـل  ،ونؤكـه لـك أننـا لـن نقصـر فـى ذلـك أو

نتوانى فيل

 - 62ولما همـوا بالرحيـل  ،قـال ألتباعـل :

ـعوا مـا قـهموه مـن ثمـن بضـاعتهم فـى أمتعـتهم  ،عسـاهم يرونهـا إذا

عادوا إلى أهلهم  ،فيكون ذلك أرجى لعودتهم مـؤملين فـى إعطـائهم الطعـام  ،واثقـين بالوفـاء بالعهـه  ،وآمنـين علـى
أخيهم وليبعثوا الطمأنينة فى نف

أبيهم

 - 63فلما عادوا إلى أبيهم قصوا عليل قصتهم مع عزيز مصر  ،وتلطفـل بهـم  ،وأنـل أنـذرهم بمنـع الكيـل لهـم فـى
المستقبل إن لم يكن معهم بنيامين  ،وواعههم بوفاء الكيل لهم  ،وإطرام منزلتهم إن عادوا إليل بأخيهم  ،وقـالوا لـل :
ابعث معنا أخانا فإنك إن بعثتل اطتلنا ما نحتاج إليل من الطعام
فى المحافظة عليل

 - 64وثــار فــى نف ـ

يعقــوب ذكريــا

افيا  ،ونعـهك وع ًـها مؤك ًـها أنـا سـنبذل الجهـه
وً

الما ــى  ،فربطهــا بالحا ــر  ،وقــال لبنيــل  :إن أمــرى إذا اســتجبت لكــم

لعجيــب فلــن تكــون حــالى حــين آمــنكم علــى أخــيكم إال مثــل حــالى حــين ائتمنــتكم علــى يوســف فأخــذتموه  ،ثــم عــهتم

تقولون  :أطلل الذئب  ،فـا حسـبى فـى حمايـة ابنـى  ،وال أعتمـه إال عليـل  ،فهـو أقـوى حـاف  ،ورحمتـل أوسـع مـن
أن يفجعنى بعه يوسف فى أخيل

 - 65وكــان إخــوة يوســف يجهلــون أن يوســف و ــع أم ـوالهم فــى حقــائبهم  ،فلمــا فتحوهــا ووجــهوا األم ـوال عرف ـوا
جميل ما صنع بهم يوسف  ،وتذرعوا بذلك إلى بث الطمأنينة فى قلب يعقوب  ،وإقناعـل باالسـتجابة إلـى مـا طلـب
العزيز وبالغوا فى استمالتل  ،فذكروه بما بينل وبينهم من رباط األبـوة  ،فقـالوا  :يـا أبانـا أى شـىء تريـهه أجمـل ممـا

جــرى وينتظــر أن تجــرى بــل األحــهاث هــذه أموالنــا أعيــه

إلينــا دون أن يحتجــز منهــا ش ـىء  ،فنســافر مــع أخينــا

ونجلــب المي ـرة ألهلنــا  ،ونرعــى أخانــا  ،ويزيــه ميرتنــا حمــل بعيــر لحــق أخينــا  ،فقــه رســم العزيــز أن يعطــى الرجــل

حمل بعير
 - 66ونجحــت محاولــة أبنــاء يعقــوب فــى إقناعــل  ،وأثــر مقــالهم فيــل  ،فنــزل عــن التشــهد فــى احتجــاز ابنــل وحبســل
عن الذهاب مع إخوتل إلى مصر  ،ولكن قلبل ال يزال فى حاجة إلى ما يزيه اطم نانل ولـذلك قـال لهـم  :لـن أبعثـل
معكــم إال بعــه أن تعطــونى ــمانا قويــا  ،فتعاهــهوا هللا عهــها موثًقــا أن تعيــهوه إلــى  ،وأال يمــنعكم عــن ع
رده إال أن
ب
ً
ً ً
ب
تُهلك ـوا أو يحــيل بكــم عــهو يغلــبكم عليــل فاســتجابوا لــل  ،وقــهموا مــا طلــب مــن المواثيــق  ،وعنهئــذ أشــهه هللا علــى
عهودهم وأيمانهم بقولل  :هللا على ما دار بيننا مطلع رقيب

 - 67اطمــأن يعقــوب إلــى عهــه أبنائــل  ،ثــم دفعتــل الشــفقة علــيهم إال أن يوصــيهم عنــه دخــولهم مصــر بــأن يــهخلوا
من أبواب متفرقة  ،لكيال يلفتـوا األنظـار عنـه دخـولهم  ،وال تتـرقبهم األعـين  ،وقـه يكـون

مـا يسـي هم  ،ولـي

فــى قــهرتى أن أدفــع عــنكم أذى  ،فالــهافع لــاذى هــو هللا ولــل  -وحــهه  -الحكــم  ،وقــه توكلــت عليــل وفو ــت إليــل

أمرى وأمركم  ،وعليل  -وحهه  -يتوكل الذين يفو ون أمورهم إليل مؤمنين بل
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 - 68لقه استجابوا لوصية أبيهم  ،فهخلوا من أبواب متفرقة  ،ومـا كـان ذلـك ليـهفع عـنهم أذى كتبـل هللا لهـم  ،وإن
يعقوب ليعلم ذلك  ،فإنل ذو علم علمناه إياه  ،ولكن وصيتل كانت لحاجة فى نفسل  ،وهى شـفقة األب علـى أبنائـل
أعلنها فى هذه الوصية  ،وأن أطثر الناس ال يعلمون مثل علم يعقوب  ،فيفو ون

ويحترسون

يمــا  ،واخــتص أخــاه شــقيقل بــأن آواه إليــل  ،وأســر إليــل قــائالً  :إنــى
 - 69ولمــا دخلـوا علــى يوســف أنـزلهم منـزالً كر ً
أخوك يوسف  ،فال تحزن بما كانوا يصنعون معك وما صنعوه معى
 - 70فبعــه أن أطــرم وفــادتهم  ،وكــالهم الطعــام  ،وزادهــم حمــال ألخيــل  ،أعــه رحــالهم للســفر  ،ثــم أمــر أعوانــل أن

يهسوا إناء شرب الماء فى حمـل بنيـامين  ،ثـم نـادى أحـه أعـوان يوسـف  - :أيهـا الركـب القـافلون بأحمـالكم  -قفـوا

إنكم لسارقون

 - 71فارتاو إخوة يوسف للنهاء  ،واتجهوا إلى المنادين يسألونهم  ،ما الذى

او منكم وعم تبحثون

 - 72فأجابهم األعوان  :نبحث عن الصواو  ،وهو إناء الملك الذى يشرب بل  ،ومكافأة من يأتى بـل حمـل جمـل
من الطعام  ،وأطه رئيسهم ذلك  ،فقال  :وأنا بهذا الوعه

امن وكفيل

 - 73قال إخوة يوسف  :إن اتهامكم بإيانا بالسرقة لعجيب  ،ونؤكه بالقسم إن فيما ظهر لكم من أخالقنـا وتمسـكنا
بهيننا فى مرتى مجي نا ما يؤكه علمكم أننا لم نأ بغية اإلفسـاد فـى بالدكـم  ،ومـا كـان مـن أخالقنـا أن نكـون مـن
السارقين
 - 74وكان يوسف قه أوحى إلى أتباعل أن يكلوا إلى إخوتل تقهير الجزاء الذى يسـتحقل مـن وجـه الصـواو عنـهه ،

مبرمــا ال وجــل للشــفاعة فيــل  ،فقــالوا لهــم  :فمــاذا يكــون جـزاء
تمهيـ ًـها ألخــذ أخيــل مــنهم بحكمهــم  ،وليكــون قضــاؤهم ً
السارقين عنهكم إن ظهر أنل منكم
 - 75ولوثوق أبناء يعقوب بأنهم لم يسرقوا الصواو  ،قالوا غير متلجلجين  :جزاء من أخذ الصواو أن يؤخـذ رقيًقـا

 ،فبمثل هذا الجزاء نجازى الظالمين الذين يأخذون أموال الناس

 - 76وانتهى األمر إلى تفتيش الرحال  ،وكان البه من األحكام حتى ال يظهر فـى تنفيـذ الخطـة افتعـال  ،وتـولى
مهه األمر  ،فبهأ بتفتيش أوعية العشرة األشقاء  ،ثم انتهى إلـى تفتـيش وعـاء أخيـل
يوسف التفتيش بنفسل  ،بعه أن ب
 ،فأخرج السقاية منل  ،وبذلك نجحـت حيلتـل  ،وحـق لـل بقضـاء إخوتـل أن يحت ـجز بنيـامين  ،وهكـذا دبـر هللا األمـر
ليوســف فمــا كــان فــى اســتطاعتل أخــذ أخيــل بمقتضــى ش ـريعة ملــك مصــر إال بــإرادة هللا وقــه أرادهــا فــهبرنا األمــر
ليوســف ووفقنــاه إلــى ترتيــب األســباب وإحكــام التــهبير والتلطــف فــى االحتيــال  ،وهــذا مــن فضــل هللا الــذى يعلــى فــى

العلم منازل من أراد  ،وفوق كل صاحب علم َمن هو أعظم  ،فهناك من يفوقل فى علمل
 - 77وكــان إخ ـراج الص ـواو مــن حقيبــة أخيــل مفاجــأة أخجلــت إخوتــل  ،فتنصــلوا باعتــذار يبــرئ جمــاعتهم دونــل ،
ويطعنل هـو ويوسـف  ،ويـوحى بـأن السـرقة طبـع ورثـاه مـن قبـل األم  ،وقـالوا  :لـي

بعجيـب أن تقـع منـل سـرقة إذ

ســبقل إلــى ذلــك أخــوه الشــقيق  ،وفطــن يوســف إلــى طعــنهم الخفــى  ،فســاءه  ،ولكنــل كــتم ذلــك  ،وأ ــمر فــى نفســل
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علمــا بكالمكــم الــذى
جو ًابــا لــو صــارحهم بــل لكــان هــذا الج ـواب  :أنــتم أس ـوأ منزلــة وأحــل قــه ار  ،وهللا أعلــم وأصــهق ً
تصفون بل أخاه بوصمة السرقة
 - 78ولــم يكــن بــه مــن محاولــة لتخلــيص أخــيهم أو افتهائــل  ،رجــاء أن تصــهق م ـواثيقهم ليعقــوب  ،فــاتجهوا إلــى

طاعنـا فـى السـن ،
ترقيق قلب يوسف بحهيث األبـوة فـى شـيخوختها وقـالوا لـل  - :يـا أيهـا العزيـز  -إن ألخينـا ًأبـا
ً
احها منا ليلقى الجزاء بهل ابنل هذا الـذى تعلـق بـل قلبـل  ،وأملنـا أن تقبـل الرجـاء  ،فقـه جربنـا
فإن رحمتل قبلت و ً
عادتك الكريمة  ،وتأطه لنا انطباعكم عن حب اإلحسان وعمل المعروف

 - 79وما كان ليوسف أن ينقض تهبي ار وفقل هللا إليل  ،ويفلت من يهه أخـاه  ،ولـذلك لـم يلنـل اسـتعطافهم  ،وردهـم
حاسما  ،وقال لهم  :إنى ألجأ إلـى هللا منزًهـا نفسـى عـن الظلـم فـأحتجز غيـر مـن عثرنـا علـى مـا لنـا معـل  ،إذ
رداً
ً
لو أخذنا سواه بعقوبتل لكنا من المعتهين الذين يأخذون البرىء بذنب المسىء
 - 80فلما انقطع منهم األمل  ،وي سوا من قبول الرجاء  ،اختلوا بأنفسـهم يتشـاورون فـى مـوقفهم مـن أبـيهم  ،فلمـا
انتهـى الـرأى إلـى كبيــرهم المـهبر لشـ ونهم قـال لهــم  :مــا كـان ينبغــى أن تنسـوا عهــهكم الموثـق بيمــين هللا ألبــيكم أن

تحافظوا على أخيكم حتى تردوه إليل  ،وألنكم عاقهتموه مـن قبـل علـى صـيانة يوسـف ثـم

ـيعتموه  ،ولـذلك سـأبقى

بمصــر ال أفارقهــا  ،إال إذا فهــم أبــى الو ــع علــى حقيقتــل  ،وســمح لــى بــالرجوو إليــل  ،أو قضــى هللا لــى بــالرجوو
الكريم  ،ويسره لى بسبب من األسباب  ،وهو أعهل الحاطمين
 - 81عودوا  -أنتم  -إلى أبيكم وقصوا لل القصة  ،وقولوا  :لل إن يه ابنك امته

إلى صواو الملـك فسـرقها وقـه
وم ــا كن ــا مطلع ــين عل ــى

ــبطت ف ــى حقيبت ــل وعوق ــب عل ــى ذل ــك باس ــترقاقل وم ــا أخبرن ــاك إال بم ــا عاين ــاه ،
المستور من قضاء هللا حين طلبناه وأعطيناك على حفظل ع
ورده إليك العهود والمواثيق وهو أعهل الحاطمين
ب
 - 82وإن كنــت فــى شــك ممــا بلغنــاك  ،فأرســل مــن يأتيــك بشــهادة أهــل مصــر واستشــهه أنــت بنفســك رفاقنــا الــذين
عهنا معهم فى القافلة  ،لتظهر لك براءتنا  ،ونؤكه لك أننا صادقون فيما نقول

 - 83فرجـع بقيــة األبنــاء إلــى يعقــوب  ،وخبــروه كمــا وصـاهم أخــوهم الكبيــر َف َهــيج الخبــر أح ازنــل  ،و ــاعف منهــا
بمـا صـنعوا مـن قبـل فـى
فقه ابنل الثانى  ،ولـم تطـب نفسـل ببـراءتهم مـن التسـبب فـى ـياعل وهـو المفجـوو
يوسـف  ،وصـرح باتهـامهم قـائال لهـم  :مـا سـلمت نيــتكم فـى المحافظـة علـى ابنـى  ،ولكـن زينـت لكـم نفوســكم أن

تخلصتم منل مثلمـا تخلصـتم مـن أخيـل  ،فلـوال فتـواطم وحكمكـم أن يؤخـذ السـارق رقيًقـا عقوبـة لـل علـى السـرقة  ،مـا
وال حيلــة لــى إال أن أتجمــل فــى مصــيبتى بــالعزاء
أخــذ العزيــز ابنــى  ،وال تخلــف أخــوكم الكبيــر بمصــر ،
اجيــا أن يــرد هللا علــى جميــع أبنــائى ،
الحميــه  ،ر ً
هبر
وي عب
البالغة  ،فيما يصنع لى ُ

فهــو صــاحب العلــم المحــيل بحــالى وحــالهم  ،ولــل الحكمــة

خاليا بنفسل  ،مشغوال بأساه وأسفل على َفقه يوسـف فـذهب سـواد عينيـل مـن
 - 84و اق بما قالوا فأعرو عنهم ً
()1
شهة الحزن  ،وقه كظم غيظل وألمل أشه الكظم
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 - 85وتوالت األيام ويعقوب مسترسل فى لوعتل  ،وخشى أبناؤه سوء العاقبة  ،فاتجهوا إلـى مراجعتـل وحملـل علـى
التخفيــف مــن شــهة حزنــل  ،وقــالوا لــل  -وهــم بــين اإلشــفاق عليــل والغــي مــن دوام ذكـره ليوســف  : -لـ ن لــم تخفــف

عن نفسك لتزيهن ذكرى يوسف آالمك وأوجاعك  ،إلى أن يـذيبك الغـم فتشـرف علـى المـو  ،أو تصـبح فـى عـهاد
الميتين

 - 86ولــم يــؤثر قــولهم فيــل  ،فــردهم قــائالً  :مــا شــكو لكــم  ،وال طلبــت مــنكم تخفيــف لــوعتى  ،ولــي
أ ـرو إليــل وأشـكو لــل همــومى صـعبها وســهلها  ،ومــا أسـتطيع كتمانــل منهــا

أدرك من حسن صنعل وسعة رحمتل ما ال تهركون

لــى إال َّللا

ومـا ال أســتطيع  ،ألنــى

 - 87والثقة فى َّللا تحيى األمل ولذلك لم يذهب الغم برجاء يعقوب فى عودة ولهيل إليل  ،وألقى فـى روعـل أنهمـا
من األحياء  ،وأن موعه التقائل بهما قه حان  ،فأمر بنيل أن ينقبوا عنهما  ،قائال لهم :

 - 88واسـتجاب إخــوة يوســف لطلــب أبــيهم  ،فــذهبوا إلغمصــر  ،وتحــايلوا لمقابلــة حاطمهــا الــذى ظهــر لهــم مــن بعــه
أنل يوسف  ،فلما دخلوا عليل  ،قالوا  -يا أيها العزيز  -مسنا نحن وعشيرتنا الجوو وما يتبعـل مـن

والنفوس  ،وج نا إليك بأموال قليلة هى بضاعتنا وهى ترد لقلتها

ـر األجسـام

ورداءتها  ،وليست كفاء ما نرجـوه منـك  ،ألننـا

نرجـو منـك وفـاء الكيـل فأوفـل لنــا  ،وأجعـل ال ازئـه عـن حقنـا صــهقة علينـا  ،إن َّللا تعـالى يثيـب المتصـهقين بأحســن
الثواب
 - 89أخذ

يوسـف الشـفقة األخويـة الرحيمـة التـى تعفـو عـن اإلسـاءة  ،وابتـهأ يكشـف أمـره لهـم قـائال فـى عتـب ،

هــل أدركــتم قــبح مــا فعلتمــوه بيوســف مــن إلقائــل فــى الجــب  ،وبأخيــل مــن أذى منــهفعين فــى ذلــك بجهــل أنســاطم

الرحمة واألخوة
90

–

نبهــتهم تلــك المفاجــأة الســارة إلــى إدراك أن هــذا يوســف  ،فتفحصــوه  ،ثــم قــالوا مؤكــهين  :إنــك ألنــت يوســف

حقا وصهقا  ،فقال يوسف الكريم مصهقا لهم  :أنا يوسف  ،وهذا أخى  ،قه َمن َّللا علينا بالسالمة من المهالك ،
وبالكرامة والسلطان  ،وكـان ذلـك جـزاء مـن َّللا إلخالصـى وإحسـانى  ،وإن َّللا ال يضـيع أجـر مـن ُيحسـن ويسـتمر

على اإلحسان

 - 91فقالوا  :صهقت فيمـا قلـت  ،ونؤكـه لـك بالقسـم أن هللا فضـلك بـالتقوى والصـبر وحسـن السـيرة وأثابـك بالملـك
وعلو المكانل  ،وإنما كنا آثمين فيما فعلنا بك وبأخيك  ،فأذلنا َّللا لك  ،وجزانا جزاء اآلثمين

يــا بنــى ارجعـوا إلــى مصــر فانضــموا إلــى أخــيكم الكبيــر  ،وابحثـوا عــن يوســف وأخيــل وتطلبـوا أخبارهمــا فــى رفــق ال
يشعر بل الناس  ،وال تقنطوا من أن يرحمنا َّللا بردهما  ،ألنل ال يقنل من رحمة َّللا غير الجاحهين
__________

( )1ينشـأ عــن الحــزن العميــق حــال نفســية يـزداد بســببها الضــغل علــى العينــين فتصــاب العـين بــبعض األمـراو و ــعف البصــر شــيًا
نهائيا وتبهو العين بيضاء
فشيًا قه يزول ً
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 - 92فرد عليهم  -النبى الكـريم  -قـائالً  :ال لـوم علـيكم اليـوم  ،وال تأنيـب  ،ولكـم عنـهى الصـفح الجميـل لحرمـة

النسب وحق األخوة  ،وأدعوا َّللا لكم بالعفو والغفران  ،وهو صاحب الرحمة العظمى

 - 93ثــم ســألهم يوســف عــن أبيــل  ،فلمــا أخبــروه عــن ســوء حال ـل وســوء بص ـره مــن كث ـرة غمــل وبكائــل  :أعطــاهم
قميصـل  ،وقـال لهـم  :عـودوا بـل إلـى أبـى فـاطرحوه علـى وجهـل  ،فسـيؤكه لـل ذلـك سـالمتى  ،وتمـا قلبـل الفرحـة ،

ويجعلل َّللا سببا لعودة بصره  ،وحين ذ تعالوا إلى بل  ،وبأهلكم أجمعين

 - 94وارتحلوا بالقميص  ،وكان قلب يعقوب مستغرقا فى ترقـب مـا تـأتى بـل رحلـة بنيـل  ،وكـان َّللا معـل فـى هـذا
الترقب فوصل روحل بأرواحهم  ،فحين تجاوز قافلتهم أرو مصر فى طريقهـا

 ،وأحاطل بجو من الطمأنينة إلى أقتراب البشـرى بسـالمة
برائح ــة يوس ــف المحبوب ــة تغمرن ــى  ،ولـ ـوال خش ــية

إليـل  ،شـرح َّللا صـهره باألمـل

يوسـف  ،وأخبـر أهلـل بـذلك إذ يقـول  :إنـى أشـعر
أن تنهم ــونى ف ــى ق ــولى ألنب ــأتكم ع ــن يوســف بــأطثر م ــن

الشعور والوجهان

 - 95فـرد عليـل أهلــل ردا خشـنا  ،حـالفين بــاَّلل أنـل ال يـزال ذاهبـا عـن صـوابل هائمـا فــى خيالـل  ،فتهيـأ لــل مـا تهيــأ
من فرط محبتل ليوسف  ،ولهجل بذكراه  ،ورجائل للقياه

 - 96واســتمر علــى أملــل منتظ ـ ار رحمــة َّللا  ،واســتمر أهلــل علــى ســوء الظــن بــل إلــى أن أتــاه مــن يحمــل القمــيص
ويبشره بسالمة يوسف  ،فحـين طـرح القمـيص علـى وجـل يعقـوب نفحتـل رائحـة يوسـف وغمـر قلبـل الفرحـة  ،فعـاد
إليل بصره ولما حهثـل الرسـول بحـال يوسـف  ،وأنـل يطلـب رحلتـل إليـل بأهلـل اتجـل إلـى مـن حولـل يـذكرهم بنبوءتـل ،
ويعــاتبهم علــى تكذيبــل  ،ويوجــل أذهــانهم إلــى ذكــر مــا أطــهه له ـم آنفــا مــن أنــل يــهرك مــن رحمــة َّللا وفضــلل مــا ال
ُ
ُيه عركون
 - 97فأقبلوا عليل معتذرين عما كان منهم  ،ارجـين أن يصـفح عـنهم  ،وأن يطلـب مـن َّللا التجـاوز عـن آثـامهم ،
ألنهم كما أطهوا فى اعتذارهم كانوا آثمين

 - 98فقـال يعقـوب  :سـأداوم طلـب العفـو مـن َّللا عـن سـي اتكم  ،إنـل  -وحـهه  -صـاحب المغفـرة الثابتـة والرحمــة
الهائمة
 - 99رحــل يعقــوب إلــى مصــر  ،وســار بأهلــل حتــى بلغهــا  ،فحــين دخل ـوا علــى يوســف  -وكــان قــه اســتقبلهم فــى

مهخل مصـر  -عجـل بـل الحنـان والشـوق إلـى أبيـل وأمـل  ،فقربهمـا إليـل  ،وطلـب منهمـا ومـن أهلـل أن يقيمـوا فـى

مصر آمنين سالمين بإذن َّللا

 - 100وسار الركب داخل مصر حتى بلـُ دار يوسـف  ،فـهخلوها وصـهر يوسـف أبويـل  ،فأجلسـهما علـى سـرير
 ،وغمر يعقوب وأهلل شعور بجليل ما هيأ َّللا لهم على يهى يوسف  ،إذ جمع بل شمل األسـرة بعـه الشـتا

ونقلهـا

إلــى مكــان عظــيم مــن الع ـزة والتك ـريم  ،فحيــوه تحيــة مألوفــة تعــارف النــاس عليهــا فــى القــهيم للرؤســاء والحــاطمين ،
وأظهــروا الخضــوو لحكمــل  ،فأثــار ذلــك فــى نف ـ

يوســف ذكــرى حلمــل وهــو صــغير  ،فقــال ألبيــل  :هــذا تفســير مــا

قصصت عليك من قبل من رؤيا  ،حين رأيت فى المنام أحه عشر كوكبا والشم

والقمر ساجهين لـى  ،قـه حققـل
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إلــى  ،فــأظهر براءتــى  ،وخلصــنى مــن الســجن  ،وأتــى بكــم مــن الباديــة

ربــى  ،وقــه أطرمنــى وأحســن

لنلتقـى مـن بعـه أن أفسـه الشــيطان بينـى وبـين إخـوتى  ،وأغـراهم بـى  ،ومـا كـان لهــذا كلـل أن يـتم بغيـر صــنع َّللا ،
فهو رفيق التهبير والتسخير لتنفيذ ما يريه  ،وهو المحيل علما بكل شىء  ،البالُ حكمل فى كل تصرف وقضاء

 - 101واتجــل يوســف إلــى َّللا  ،يشــكره بإحصــاء نعمــل عليــل  ،ويرجــوه المزيــه مــن فضــلل  ،قــائال :

يــا رب

ما أطثر نعمك على  ،وما أعظمها  ،لقه منحتنى من الملك ما أحمهك عليـل  ،ووهبتنـى مـن العلـم بتفسـير األحـالم

مــا وهبــت  ،يــا خ ـالق الســموا

واألرو وبارئهمــا  ،أنــت مالــك أمــرى ومتــولى نعمتــى فــى محيــاى وبعــه ممــاتى ،

اقبضنى إليك على ما ارتضيت ألنبيائك من دين اإلسالم  ،وأدخلنى فى زمرة من هـهيتهم إلـى الصـالح مـن آبـائى
وعبادك الصالحين المخلصين
 - 102ذلك الذى قصصـنا عليـك  -أيهـا النبـى  -مـن أخبـار الما ـى السـحيق  ،لـم يأتـك إال بإيحـاء
وما كنت حا ار إخوة يوسف وهم يهبرون لل من المكائه وما علمت بكيههم إال عن طريقنا

منـا ،

 - 103وفــى أغلــب الطبــاو مــرو يجعلهــا غيــر قابلــة لتصــهيق مــا أوحــى إليــك مهمــا تعلــق قلبــك بــأن يؤمن ـوا أو

أجهه

نفسك أن يكونوا من المهتهين

 - 104ومـا نقصـه بمــا تحـهثهم بـل مــن أحاديـث الهـهى نيــل الجـزاء أو منفعـة  ،فــإن لـم يهتـهوا فــال تحـزن علــيهم ،
وسـيههى َّللا قومــا غيـرهم  ،فمــا أنزلنـاه إلــيهم خاصـة  ،ومــا هــو إال موعظـة وعبـرة لكـل مــن خلـق َّللا فــى الســموا
واألرو
 - 105ومـ ــا أطثـ ــر الـ ــهالئل علـ ــى وجـ ــود الخـ ــالق ووحهانيتـ ــل وكمالـ ــل  ،الثابتـ ــة فـ ــى السـ ــموا

يشاههها قومك ويتولون عنها مكابرين غير معتبرين

واألرو ،

 - 106وفـيهم مصــهقون بـاَّلل معترفــون بربوبيتـل وأنــل خـالق كــل شـىء  ،ولكــن إيمـان أطثــرهم ال يقـوم علــى أســاس

سليم من التوحيه  ،فال يعترفون بوحهانية َّللا اعترافاً خالصاً  ،ولكنل مقترن فى نفوسهم بشوائب تسـلكهم فـى مسـلك

المشركين

- 107أتخ ــذوا عن ــه َّللا عه ــها بعـ ــهم تع ــذيبهم  ،فض ــمنوا األم ــن والسـ ــالمة م ــن أن يص ــيبهم َّللا بع ــذاب غـــامر ،

ويغشاهم بنقمتل  ،كمـا فعـل بأسـالفهم مـن قبـل أو أن تفـاج هم القيامـة وتبغـتهم وهـم مقيمـون علـى الشـرك والكفـر

ثم يكون مصيرهم إلى النار !

 - 108عنبههم يامحمه إلى سمو غايتك  ،ع
وبصرهم بنبل مهمتـك  ،فقـل لهـم  :هـذه سـنتى وطريقتـى  ،أدعـو النـاس
ب
ب
إلى طريق َّللا وأنا متثبت من أمرى  ،وكذلك يهعو إليها كل مـن تبعنـى وآمـن بشـريعتى  ،وأنـزه َّللا عمـا ال يليـق

أحها سواه
بل  ،ولست
ً
مشركا بل ً
 - 109وما تحولنا عن سنتنا فى اختبار الرسل حين اخترناك  -أيها النبى  -وال خرجـت حـال قومـك عـن أحـوال
األمـم الســابقة فمــا بعثنــا مـن قبلــك مالئكــة  ،وإنمــا اخترنـا رجــاال مــن أهــل األمصـار ننــزل علــيهم الــوحى  ،ونرســلهم

مبشرين ومنذرين  ،فيستجيب لهم المهتهون  ،ويعانـههم الضـالون ! فهـل غفـل قومـك عـن هـذه الحقيقـة  ،وهـل قعـه
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بهم العجز عن السعى فأهلكناهم فى الهنيا ومصيرهم إلى النار  ،وآمن مـن آمـن فنجينـاهم ونصـرناهم فـى الـهنيا ،

ولثواب اآلخرة أفضـل لمـن خـافوا َّللا فلـم يشـركوا بـل ولـم يعصـوه  ،أسـلبت عقـولكم  -أيهـا المعانـهون  -فـال تفكـروا
وال تتهبروا

!

 - 110وال تستبط يا محمه نصرى  ،فإن نصرى قريب أطيـه  ،وقـه أرسـلنا مـن قبلـك رسـال فاقتضـت حكمتنـا أن
يت ارخــى عــنهم نص ـرنا  ،ويتطــاول علــيهم التكــذيب مــن قــومهم  ،حتــى إذا زلزلــت نفــوس واستشــعر القنــوط أدركهــم

نصرنا  ،فأنعمنا بالنجاة والسـالمة علـى الـذين يسـتأهلون منـا إرادة النجـاة وهـم المؤمنـون  ،وأدرنـا دائـرة السـوء علـى

الذين أجرموا بالعناد وأصروا على الشرك ،

وال يهفع عذابنا وبطشنا دافع عن القوم المجرمين

 - 111وقــه أوحينــا إليــك مــا أوحينــا مــن قصــص األنبيــاء  ،تثبيتــا لف ـؤادك  ،وههايــة لقومــك  ،وأودعنــاه م ـن العبــر

والعظــا مــا يســتنير بــل أصــحاب العقــول والفطــن ويــهركون أن الق ـرآن حــق وصــهق  ،فمــا كــان حــهيثًا مختلًقــا وال
أساطير مفتراة  ،وإنما هو حق ووحى  ،ويؤكه صهق ما سبق من كتب السـماء ومـن جـاء بهـا مـن الرسـل  :ويبـين
طل ما يحتاج إلى تفصيلل من أمور الـهين  ،ويهـهى إلـى الحـق وإلـى طريـق مسـتقيم  ،ويفـتح أبـواب رحمـة َّللا لمـن

اهتهى بههيل وكان من المؤمنين الصادقين
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الرعــــــد
( ســورة الرعــه ) ســورة مكيــة وســميت ( الرعــه ) لمــا اشــتملت عليــل مــن تقــهي

ثالث وأربعون آية  ،وقه ابتهأ

الرعــه

تعــالى وعــهد آياتهــا

ببيـان منزلـة القـرآن الكـريم  ،وأنـل بـوحى مـن هللا  ،ثـم بينـت سـلطان هللا تعـالى فـى

الكــون ونبهــت إلــى مــا فيــل مــن إبــهاو ومنــافع  ،ثــم انتقلــت مــن بيــان قــهرة هللا تعــالى فــى اإلنشــاء إلــى قهرتــل علــى
اإلعادة والبعث  ،وعلم هللا تعالى بكل شىء  ،وإلى بيـان قهرتـل علـى العقـاب فـى الـهنيا  ،وعليـل يقـاس العقـاب فـى

اآلخ ـرة ثــم وجهــت األنظــار إلــى مــا فــى الكــون مــن عجائــب تبهــر  ،وبعــه ذلــك بــين هللا تعــالى أح ـوال النــاس فــى
تلقـيهم للهــهى القرآنــى  ،ثـم ذكــر أوصــاف المــؤمنين فـى عالقــتهم باإلنســانية  ،وأخــالق الكـافرين وتعنــتهم فــى طلــب

معج از غير القرآن مع عظم منزلتل  ،وعظم استهزائهم برسولهم  ،وبين للرسول أنل قه استهزئ برسل مـن قبلـل ،
وأن هللا تعالى قـائم علـى األشـياء والنفـوس  ،وأنـل مجـاز كـال بمـا يسـتحق  ،وأن القـرآن هـو المعجـزة الكبـرى الباقيـة

إلى يـوم القيامـة  ،وأن هللا تعـالى هـو الـذى يؤيـه رسـلل بمـا يـراه مـن معجـ از  ،وإذا كـان المشـركون ينكـرون رسـالة
النبى فا يشهه بصهقها وحسبل ذلك وكفى

 - 1ألف الم ميم راء هذه حروف صوتية تبهأ بهـا بعـض سـور القـرآن  ،وهـى تشـير إلـى أنـل معجـز مـع

أنل مكون من الحروف التى تتكون منها كلمـا

العـرب  ،وهـذه الحـروف الصـوتية كانـت تجـذب العـرب  ،لسـماو

القـرآن ذلــك أن المشــركين تواصـوا فيمــا بيــنهم أال يســمعوا هــذا القـرآن  ،فكــان المؤمنــون إذا ابتــهأوا بهــذه الحــروف

الصوتية استرعى ذلك أسماو المشركين فيسمعون

العظيمــة هــى هــذا الق ـرآن  ،الكتــاب العظــيم الشــأن الــذى نــزل عليــك – أيهــا النبــى – بــالحق

إن بى تلــك اآليــا
ب
والصهق من هللا الذى خلقك واصطفاك  ،ولكن أطثر المشركين الذين كفروا بما جاء بل من الحق لـي

أن يذعنوا للحق  ،بل هم يعانهون فيل

مـن شـأنهم

 -2إن الــذى أنــزل هــذا الكتــاب هــو هللا الــذى رفــع مــا تــرون مــن ســموا تجــرى فيهــا النجــوم بغيــر أعمــهة تُــرى وال
يعلمهــا إال هللا  ،وإن كــان قــه ربــل بينهــا وبــين األرو بــروابل ال تنقطــع إال أن يشــاء هللا  ،وذلــل الشــم والقمــر

بسلطانل لمنفعتكم  ،وهما يهوران بانتظام لزمن بقهره هللا سبحانل وتعالى ،وهو سبحانل ُي َهعببر كل شىء فـى السـموا
ويَبعبين لكم آياتل الكونية رجاء أن توقنوا بالوحهانية
واألرو ُ ،

 - 3وهو سبحانل الذى بسل لكم األرو  ،وجعلها ذلوالً تسيرون فيها شرًقا وغرًبا  ،وجعل فى هذه األرو جبـاال
ـار تجــرى فيهــا الميــاه العذبــة  ،وجعــل مــن مــاء هــذه األنهــار الثم ـ ار المختلفــة التــى تتوالــه  ،واألصــناف
ثابتــة وأنهـ ًا
المتقابلــة  ،منهــا الحلــو والحــامض  ،ومنهــا األبــيض واألســود  ،وأنــل ســبحانل يســتر النهــار بالليــل  ،وأن فــى هــذا

الكون وعجائبل لعالما

بينة تثبت قهرة هللا ووحهانيتل لمن يتفكر ويتهبر
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 - 4وإن األرو ذاتها فيها عجائب  ،فيها قطع من األرو يجاور بعضها بعضا  ،وهى مختلفـة التربـة مـع ذلـك
 ،بعضها قاحل  ،وبعضها خصب  ،وإن اتحـه

التربـة  ،ففيهـا حـهائق مملـوءة بكـروم العنـب  ،وفيهـا زرو يحصـه

 ،ونخيــل مثمــر  ،وهــى مجتمعــة ومتفرقــة  ،ومــع أنهــا تســقى بمــاء واحــه يختلــف طعمهــا  ،وإن فــى هــذه العجائــب

لهالئل وا حة على قهرة هللا لمن لل عقل يفكر بل

()1

 - 5وإن أمر المشركين مع هذه الهالئل لعجـب  ،فـإن كنـت يـا محمـه تعجـب  ،فالعجـب هـو قـولهم  :أبعـه المـو

وبعه أن نصير ترًابا نكون أحياء من جهيه وهذا شأن الذين يكفرون بخالقهم  ،عقولهم قيـه
النار التى يخلهون فيها  ،فهم جاحهون  ،مع أن َمن يقهر على اإلنشاء يقهر على اإلعادة
 - 6ويذهب بهم فرط

بالضـالل  ،ومـ لهم

اللهم أن يطلبوا إنزال العذاب عاجال بهل أن يطلبوا الههايـة التـى تنقـذهم  ،ويتوهمـون أن

هللا ال ينــزل بهــم العقوبــة فــى الــهنيا إن أراد  ،وقــه مضــت عقوبــا

أمثــالهم علــى ذلــك  ،فــيمن أهلكهــم هللا قــبلهم ،

وشأن هللا أن يغفر الظلم لمن يتوب ويعود إلى الحق  ،وينزل العقاب الشهيه بمن يستمر على

اللل

 - 7ويقــول ه ـؤالء الجاحــهون غيــر المعتــهين بــالمعجزة الكبــرى  ،وهــى الق ـرآن  :هــال أنــزل عليــل ربــل عالمــة علــى
نبوتل من الح

كتحريك الجبال  ،فيبين هللا لنبيل الحق فى القضية ويقـول لـل سـبحانل  :إنمـا أنـت  -أيهـا النبـى

 منذر لهم بسوء العاقبة  ،إن استمروا على ،ولي

اللهم  ،ولكل قوم رسول يههيهم إلى الحق  ،ومعجزة تبـين رسـالتل

لهم أن يختاروا  ،إنما عليهم أن يجيبوا التحهى وأن يأتوا بمثلل

 - 8الــذى أعطــى الرســول تلــك المعجـزة الكبــرى هــو الــذى يعلــم كــل شــىء  ،ويعلــم النفــوس اإلنســانية مــن وجودهــا
نطفة فى الـرحم إلـى موتهـا  ،فـيعلم مـا تحمـل كـل أنثـى مـن أجنـة لـي

فقـل مـن ذكـورة أو مـن أنوثـة  ،وإنمـا يعلـم

حـال الجنـين ومســتقبلل فـى حياتــل الـهنيا شــقى أم سـعيه  ،مـؤمن أم كــافر  ،غنـى أم فقيــر  ،ومقـهار أجلــل فـى الــهنيا

وكل ما يتصل بش ونل فى الحياة
_________

علميـا أن التربـة الزراعيـة تتكـون مـن
( )1تشير اآلية الكريمة إلى علـوم األ ار ـى والبي ـة وأثرهـا علـى صـفا النبـا  ،فمـن المعـروف ً
حبيبــا معهنيــة مختلفــة المصــهر والحجــم والترتيــب  ،ومــن المــاء ومصــهره المطــر  ،ومــن اله ـواء  ،ومــن المــادة العضــوية التــى يرجــع
وجودها إلى بقايا النبا

واألحياء األخرى التى توجه على سطح التربة أو فى

داخلها  ،وفضال عن ذلك فتوجه ماليين الكائنا

الحيــة الهقيقــة ال تــرى بــالعين المجــردة لصــغر حجمهــا  ،وتختلــف أعــهادها مــن عش ـ ار
السطحية الزراعية

إن النظرة الشاملة لصفا

الماليــين إلــى م اتهــا فــى كــل ج ـرام مــن التربــة

التربة الطبيعية والكيمائية والحيوية إن دلت على شىء فإنمـا تـهل علـى قـهرة الخـالق  ،وروعـة الخلـق

فاألرو كما يقول الزارعون بحق تختلف من شبر إلى شبر

ومعــروف للعلمــاء أن أى نقــص فــى أحــه الم ـواد األساســية للتغذيــة يتبعــل تغييــر مميــز تظهــر أع ار ــل علــى النبــا

 ،ولــذلك يعمــه

الزارعون إلى تعويض النقص بالتسميه المالئم  ،وعوامل البي ة أطثر من أن تحصى ولها أثر ملحوظ علـى الثمـر واإلثمـار سـواء أطـان
النبا

متحه األصل أم مختلفل فسبحان َمن بيهه ملكو كل شىء وهو على كل شىء قهير
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علما  ،أعظم ممـا نشـاهه ونـرى  ،وهـو سـبحانل العظـيم
 - 9هو الذى يعلم ما يغيب عن حسنا  ،ويعلم ما نشاههه ً
الشأن الذى يعلم كل ما فى الوجود
 - 10يعلم كل أحوالكم فى حياتكم  ،وكل أقـوالكم وأعمـالكم  ،فـيعلم مـا تسـرون  ،ومـا تعلنـون مـن أفعـال وأقـوال ،
ويعلم استخفاءطم بالليل وبروزكم بالنهار  ،والكل فى علمل سواء

 - 11وأن هللا سبحانل هو الذى يحفظكم  ،فكل واحه من الناس لل مالئكة تحفظل بـأمر هللا وتتنـاوب علـى حفظـل
من أمامل ومن خلفل  ،وأن هللا سبحانل ال يغير حال قوم من شهة إلى رخاء  ،ومن قوة إلى

عف  ،حتـى يغيـروا

ما بأنفسهم بمـا يتناسـب مـع الحـال التـى يصـيرون إليهـا  ،وإذا أراد هللا أن ينـزل بقـوم مـا يسـوؤهم فلـي
يحميهم من أمره  ،وال من يتولى أمورهم فيهفع عنهم

ما ينزل بهم

 - 12وإن قهرة هللا تعالى فى الكون بارزة آثارها ظاهرة  ،فهـو الـذى يـريكم البـرق فترهبـون

لهـم ناصـر

منظـره  ،أو تخـافون

أن ينزل عليكم المطر مـن غيـر حاجـة إليـل فيفسـه الـزرو  ،أو تطمعـون مـن وراء البـرق فـى مطـر غزيـر تحتـاجون

إليل ليصلح الزرو وهو الذى ع
يكون السحب المملوءة باألمطار
ب
ن
ـوعا مطلًقــا  ،حتــى أن صــوتل الــذى تســمعو كأنــل تســبيح لــل
 - 13وإن الرعــه خا ــع ســبحانل وتعــالى خضـ ً

ال ترونهـا تس عبـبح حامـهة
سبحانل بالحمه على تكوينل  ،داللة على خضوعل  ،وكذلك األرواح الطـاهرة التـى
لل  ،وهو الذى ُين عزل الصواعق المحرقة فيصيب بها مـن يريـه أن تنـزل عليـل  ،ومـع هـذه الـهالئل الظـاهرة الهالـة
على قهرتل سبحانل يجادلون فى شأن هللا سبحانل  ،وهو شهيه القوة والتهبير فى رد كيه األعهاء
 - 14وأن الـذين يـهعونهم فــى خـوفهم وأمـنهم مــن األصـنام  -دون أن يـهعوا هللا وحــهه  -ال يجيبـون لهـم نــهاء وال

دعاء  ،وحالهم معهم كحال َمن يبسـل كفـل ويضـعها ليحمـل بهـذه اليـه المبسـوطة المـاء ليبلـُ فمـل فيرتـوى  ،ولـي
مــن شــأن الكــف المبســوطة أن توصــل المــاء إلــى الفــم  ،وإذا كانــت تلــك حــالهم فمــا دعــاؤهم األصــنام إال ــياو
وخسارة

 - 15وهللا ســبحانل يخض ــع إلرادت ــل وعظمت ــل كــل م ــن ف ــى الس ــموا

واألرو مــن أطـ ـوان وأن ــاس وج ــن ومالئك ــة

طــائعين  ،أو كــارهين لمــا ينــزل بهــم  ،حتــى ظاللهــم مــن طــول وقصــر حســب أوقــا

النهــار فــى الظهي ـرة وفــى

األصيل خا عة ألمر هللا ونهيل
مبين ــا  ،فق ــال ل ــل  :ق ــل له ــم  -أيه ــا النب ــى َ : -م ــن ال ــذى خل ــق
هادي ــا ً
 - 16أم ــر هللا نبي ــل أن يج ــادل المش ــركين ً
السموا واألرو  ،وهو الحاف لهما  ،والمسير لما فيهما ثم بين لهم الجـواب الصـحيح الـذى ال يحـارون فيـل ،
فقــل لهــم  :هــو هللا المعبــود بحــق دون س ـواه  ،فكــان حقــا علــيكم أن تعبــهوه

 -وحــهه  -ثــم قــل لهــم :

أوثانــا تعتبرونهــا آلهــة مــن غيــر أن تقــروا
أفتــرون األدلــة المثبتــة إلنشــائل– وحــهه – كــل شــىء وتتخــذون مــع ذلــك ً
فكيف تسوونها بالخالق المـهبر  ،إنكـم تسـوون بـين
نفعا وال ًار ،
بوحهانيتل  ،وهذه األوثان ال تملك لذاتها ً
الخالق لكل شىء ومن ال يملك شيًا ! فكنتم كمن
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يســوى بــين المتضــادين  ،فهــل يســتوى مــن يبصــر ومــن ال يبصــر وهــل تســتوى الظلمــة المتكاثفــة الحالكــة والنــور

المبين أيسوغون تلك التسـوية أم ذهـب بهـم فـرط
فتشابل عليهم أمر الخلق  ،كما

ـاللهم إلـى زعـم أن أوثـانهم شـركاء لـل فـى الخلـق والتـهبير،

لوا العبادة  ،قل لهم  ،أيها النبى  :هللا -وحهه -هو الخـالق لكـل مـا فـى الوجـود

 ،وهو المتفرد بالخلق والعبادة  ،الغالب على كل شىء

 - 17وأن نعمل تعالى مرئيـة لكـم  ،وأصـنامكم ال تـأثير لهـا فـى هـذه الـنعم  ،فهـو الـذى أنـزل علـيكم األمطـار مـن
الســحاب  ،فتســيل بهــا األنهــار والوديــان كــل بالمقــهار الــذى قــهره هللا تعــالى إلنبــا

الــزرو  ،وإثمــار الشــجر

واألنهار فى جريانها تحمل مـا ال نفـع فيـل ويعلـو علـى سـطحها  ،فيكـون فيهـا مـا فيـل نفـع فيبقـى  ،ومـا ال نفـع فيـل

يذهب ومثل ذلك الحق والباطل  ،فاألول يبقى والثانى يذهب  ،ومن المعادن التى يصهرونها بالنـار مـا يتخـذون

منها حلية كالذهب والفضة  ،ومنافع ينتفعون بها كالحهيه والنحاس  ،ومنهـا مـا ال نفـع فيـل يعلـو السـطح  ،وأن مـا

ال نفع فيل يرمى وينبـذ  ،ومـا فيـل النفـع يبقـى  ،كـذلك األمـر فـى العقائـه  :مـا هـو

ـالل يـذهب  ،ومـا هـو صـهق

يبقى وبمثل هذا يبين هللا سبحانل الحقائق  ،ويمثل بعضها ببعض لتكون كلها وا حة بينة

()1

 - 18وإن الناس فى تلقيهم للههى قسمان  :قسم أجاب دعوة هللا الخالق المهبر  ،فلهم العاقبـة الحسـنى فـى الـهنيا
واآلخرة  ،وقسم لم ُيجب دعوة الذى أنشأه  ،وهؤالء لهم العاقبة فى اآلخرة  ،ولو ثبت لهم ملـك كـل مـا فـى األرو
جميعا ومثلل معل  ،ما استطاعوا أن يهفعوا عن أنفسهم العاقبة السي ة  ،ولكن أنـى يكـون لهـم ذلـك الملـك ولـذلك
ً
طان لهم حساب يسوؤهم وينتهون بل إلى جهنم وب

القرار والمستقر

 - 19إن المهتــهين والضــالين ال يســتوون  ،فهــل يكــون الــذى يعلــم أن مــا نــزل عليــك مــن هللا الــذى ربــاك وكونــك
واصطفاك ألداء رسالتل  ،هو الحق الذى ال شك فيـل
الذى ال يبصر

هـل يكـون كمـن

ـل عـن الحـق  ،حتـى صـار كـاألعمى

إنل ال يهرك الحق وما يتذكر عظمة هللا إال أصحاب العقول التى تفكر

________

( )1بين هللا هنا تشبيهين بالحق هما الماء الصافى والمعهن الصافى ينتفع بهما  ،ويبين شـبيهين للباطـل همـا زبـه المـاء وزبـه المعـادن

عاليـا
المذابة ال نفع منها  ،فقال  " :انزل من السحاب ًا
مطر فسالت ميـاه أوديـة بمقـهارها فـى الصـغر والكبـر فحمـل المـاء السـائل زب ًـها ً
على وجل الماء يسـمى غثـاء  ،ومـن بعـض المعـادن التـى يوقـه النـاس عليهـا فـى النـار كال ـذهب والفض ـة والن ـحاس والرصـاص طـالبين

عاليـا فـوق سـوائل المعـادن يسـمى خبيثًـا كهـذا المـذكور مـن
عمل حلية أو متاو ينتفع بل كاألوانى وغيرها زبه مثل زبـه المـاء فـى طونـل ً
الماء وزبهه والمعهن وزبهه بين هللا للناس الحق والباطل فـالحق كالمـاء الصـافى والمعـهن الصـافى  ،والباطـل كالزبـه الصـافى والـذى ال
ينتفع بل فأما الزبه الناشىء عن السيل والمعادن فيذهب مرميا بل  ،وأما ما ينفع النـاس مـن المـاء والمعـادن فيبقـى فـى األرو للنفـع

دائما فيبصرهم بالخير والشر
 ،كهذين المثالين فى الجالء والو وح يبين هللا األمثال للناس ً

ولما بين هللا سبحانل وتعـالى شـأن كـل مـن الحـق والباطـل شـرو يبـين حـال أهـل كـل منهمـا  ،فقـال  :للـذين أجـابوا ربهـم بالطاعـة

المثوبة فى اآلخرة وفى الجنة ونعيمها  ،والذين لم يجيبوا لو ملكوا أموال الهنيا وملكوا معها مثلها لبـذلوه ليـهفعوا عـن أنفسـهم عـذاب هللا
ولكنل ال يقبل منهم إذا فرو وملك
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 - 20أول ـك الـذين يـهركون الحـق  ،هـم الـذين يوفـون بعهـه هللا تعـالى علـيهم بمقتضـى الفطـرة والتكـوين وبمقتضـى

توثيــق عقــودهم وعهــودهم  ،وال يقطعــون المواثيــق التــى عقــهوها باســم هللا بيــنهم وبــين العبــاد  ،وال بالميثــاق األطبــر

الذى عقهه بالفطرة والتكوين  ،وجعلهم يهركون الحق ويؤمنون  ،إال أن يضلوا فى يقينهم

 - 21وأول ــك المؤمنــون مــن دأبهــم المحبــة والطاعــة  ،إنهــم يعقــهون المــودة مــع النــاس ويخصــون ذوى أرحــامهم ،

ويؤيهون والتهم فى الحق  ،وهم يعرفون حـق هللا فيخشـونل  ،ويخـافون الحسـاب الـذى يسـوؤهم يـوم القيامـة فيتوبقـون

الذنوب ما استطاعوا

 - 22وهم يصبرون على األذى يطلبون ر ـا هللا بتحملـل فـى سـبيل إعـالء الحـق  ،ويـؤدون الصـالة علـى وجههـا

ـذكر لـربهم  ،وينفقـون مـن المـال الـذى أعطـاهم هللا فـى السـر والعلـن مـن غيـر ريـاء  ،ويـهفعون
تطهير ألرواحهم وت ًا
ًا

السي ا

الجنة

بالحسنا

يقومون بها  ،وهـم بهـذه الصـفا

لهـم العاقبـة الحسـنة  ،باإلقامـة يـوم القيامـة بأحسـن دار وهـى

 - 23تلــك العاقبــة الطيبــة إقامــة مســتمرة فــى الجنــا

والنعــيم  ،يكونــون فيهــا هــم وآبــاؤهم الــذين صــلحت عقائــههم

ىء إليهم من كل ناحيـة
وأعمالهم  ،ومعهم أزواجهم وذرياتهم والمالئكة تحييهم وتج َ
 – 24وتقول لهم  :السـالم الـهائم لكـم بسـبب صـبركم علـى األذى وصـبركم فـى مكافحـة أهـوائكم  ،ومـا أحسـن هـذه
العاقبة التى صرتم إليها  ،وهى اإلقامة فى دار النعيم
 - 25وأن أوصــاف المــؤمنين الطيبــة تقابلهــا أوصــاف المشــركين الذميمــة

فالمشــركون ينقضــون عهــه هللا الــذى

أخــذه علــيهم بمقتضــى الفط ـرة ووثقــل  ،فيخــالفون فط ـرتهم وعقــولهم بعبــادتهم حجــارة ال تنفــع وال تضــر  ،وينكثــون
فى عهودهم مع العباد  ،ثم يقطعون مودتهم مع الناس وصـلتهم بـا ،

فـال يطيعـون أوامـره وال يفردونـل

بالعب ــادة ويفس ــهون ف ــى األرو باالعت ــهاء فيه ــا  ،وع ــهم إص ــالحها واالنتف ــاو به ــا  ،وهللا س ــبحانل ال يح ــب العب ــث
واالفساد

وفير  ،والمؤمنون فقراء
 - 26وإذا كان أول ك المشركون يرون أنهم قه أُوتوا ماالً ًا
ويضيقل على من يشاء  ،فهو يعطيل للمؤمن وغيـر المـؤمن
يعطى الرزق الوفير لمن يشاء إذا أخذ فى األسباب ،
عب
عفاء  ،فليعلمـوا أن هللا تعـالى

 ،فال تظنوا أن كثرة المال فى أيهيهم دليل على أنهم على الحق  ،ولكنهم يفرحون بمـا أوتـوا مـن مـال  ،مـع أن هللا
تعالى يعطى الهنيا لمن يحب ومن ال يحب ،

وما الحياة الهنيا إال متع عار ة

يلة فانية

 - 27وأن أول ك المشركين تذهب بهـم اللجاحـة فيقولـون  :هـال أُنـزل علـى النبـى مـن هللا معجـزة أخـرى فقـل
أيها النبى  : -إن السبب فـى عـهم إيمـانكم لـي
من يريه

–

نقـص المعجـزة  ،إنمـا هـو الضـالل  ،وهللا سـبحانل وتعـالى يضـل

دائما
اللل مادام يسير فى طريق الضالل  ،ويههى إلى الحق من يرجع إلى هللا ً

 - 28وأن هؤالء الذين يرجعون إلى هللا  ،ويقبلون على الحق  ،هم الذين آمنوا وهم الذين تسكن قلوبهم عنـه ذكـر
هللا تعالى بالقرآن وغيره  ،وإن القلوب ال تسكن وتطم ن إال بتذكر عظمة هللا وقهرتل وطلب ر اه بطاعتل
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 - 29وإن الذين أذعنوا للحق  ،وقاموا باألعمال الصالحة  ،لهم العاقبة الطيبة والم ل الحسن
 - 30كما أرسلنا إلى الما ين من األمم رسال بينوا لهم الحق  ،فضل من

ل واهتـهى مـن اهتـهى  ،وآتينـاهم

معج ـ از تــهل علــى رســالتهم  ،أرســلناك فــى أمــة العــرب وغيــرهم  ،وقــه مضــت مــن قــبلهم أمــم  ،وكانــت معجزتــك

الق ـرآن لتق ـرأه لهــم ق ـراءة تو ــح معانيــل وجاللــل  ،وهــم جاحــهون برحمــة هللا علــيهم بــإنزال الق ـرآن  ،فقــل لهــم  -أيهــا
ال إلـل ُيعبه

النبى  : -هللا هو الذى خلقنى ويحمينى ويرحمنى ،
وإليل مرجعى ومرجعكم

31

–

–

بحق

–

غيـره  ،أعتمـه عليـل

إنهــم يطلبــون معجـزة غيــر القـرآن مــع عظــم تــأثيره لــو طلبـوا الحــق وأذعنـوا لــل  ،فلــو ثبــت

–

وحـهه

–

كتابــا
أن ً

ُيق ـ أر فتتحــرك بــل الجبــال مــن أماطنهــا  ،أو تتصــهو بــل األرو  ،أو تخاطــب بــل المــوتى  ،لكــان ذلــك هــو الق ـرآن ،
ولكــنهم معانــهون  ،و

–

وحــهه

–

األمــر كلــل فــى المعجـ از

وجـزاء الجاحــهين  ،ولــل فــى ذلــك القــهرة الكاملــة  ،وإذا

طــانوا فــى هــذه الحــال مــن العنــاد  ،أفــال ييــأس الــذين أذعن ـوا للحــق مــن أن يــؤمن ه ـؤالء الجاحــهين  ،وإن جحــودهم

جميعا الهتهوا  ،وأن قهرة هللا ظاهرة بين أيهيهم  ،فال ي ازلـون تصـيبهم بسـبب
بإرادة هللا  ،ولو أراد أن يهتهى الناس
ً
أعمالهم القوارو الشهيهة التى تهلكهم  ،أو تنزل قر ًيبا منهم  ،حتـى يكـون الموعـه الـذى وعـه هللا بـل  ،وهللا تعـالى ال
يخلف موعهه

 - 32وإذا كـان أول ــك الجاحــهون قــه اســته أزوا بمــا تــهعو إليــل وبــالقرآن  ،فقــه ســخروا بالرســل الــذين أرســلوا قبلــك -

أيها النبى  -فال تحزن ألنى أمهـل الـذين جحـهوا ثـم آخـذهم فيكـون العقـاب الشـهيه الـذى ال يقـهر وصـفل وال تُعـرف
حالل

 - 33إن المشــركين

ــلوا فــى جحــودهم  ،فجعلـوا

شـركاء فــى العبــادة  ،فهــل مــن هــو حــاف م ارقــب لكــل نف ـ

محـ ت
ـص عليهــا مــا تكســب مــن خيــر أو شــر  ،تماثلــل هــذه األوثــان قــل لهــم  -أيهــا النبــى  : -صــفوهم بأوصــافهم
ُ
الحقيقيــة  ،أهــم أحيــاء أهــم يــهفعون الضــر عــن أنفســهم فــإن كانــت حجــارة ال تنفــع وال تضــر  ،فهــل تخــهعون

أنفسكم بأن يخبروا هللا بما تتوهمون أنل ال يعلمل فى هـذه األرو  ،أم تضـعونهم فـى مو ـع العبـادة بألفـاظ تتلـوى
بها ألسنتكم  ،بل الحقيقة أنل زين لهم تـهبيرهم وتمـويههم الباطـل  ،وبسـبب ذلـك صـرفوا عـن طريـق الحـق وتـاهوا ،
ومن يكن

اللهم مثلهم  ،فلن يههيل أحه  ،ألنل صرف نفسل عن سبيل الههاية

 - 34لهم العذاب فى الهنيا بالهزيمة واألسر والقتل  ،إن سار المؤمنون فـى سـبيل الحـق  ،ولعـذاب اآلخـرة النـازل

بهم ال محالة أشه وأدوم  ،وما لهم أحه يقيهم من عذاب هللا القاهر فوق كل شىء

 - 35وإذا كان لهؤالء هذا العذاب  ،فللمؤمنين الجنة ونعيمها  ،وقـه وعـهوا بهـا وحـال هـذه الجنـة التـى وعـه بهـا

أول ــك الــذين اســتقاموا علــى الحــق  ،وجعلـوا بيــنهم وبــين الباطــل وقايــة مــن اإليمــان أنهــا تجــرى مــن تحــت أشــجارها

المياه العذبة ثمراتها دائمة ال تنقطع  ،وظلها دائم وهذه عاقبة الذين اتقـوا الشـر أمـا الجاحـهون فعـاقبتهم دخـول
النار
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 - 36والــذين أعط ـوا علــم الكتــب المنزلــة مــن شــأنهم أن يفرح ـوا بالكتــاب الــذى أنــزل عليــك  :ألنــل امتــهاد للرســالة

اإللـهية  ،ومن يتخذون التهين تحزًبا  :ينكرون بعض ما أنزل إليك عـهاوة وعصـبية  ،فقـل  -أيهـا النبـى  : -إنـى
ما أمر إال بأن أعبه هللا ال أشرك فى عبادتل شيًا  ،وإلى عبادتل  -وحهه  -أدعو  ،وإليل  -وحهه  -مرجعى
وحاطمـا علـى الكتـب السـابقة
حاطمـا للنـاس فيمـا بيـنهم ،
 - 37و عمثل اإلنـزال للكتـب السـماوية  ،أنزلنـا إليـك القـرآن
ً
ً
بالصهق وقه أنزلناه بلغة عربية  ،فهو عربى  ،وال تساير المشركين أو أهل الكتـاب بعـه الـذى جـاءك مـن الـوحى
والعلم  ،ول ن سايرتهم فمـا لـك ناصـر ينصـرك مـن هللا  ،أو يقيـك منـل والخطـاب للنبـى  ،وهـو أولـى بـالمؤمنين ،

والتحذير لهم حقيقى  ،وللنبى لبيان أنل مع اصطفائل وعلو منزلتل قابل للتحذير

اجا وذريـة  ،ويطلبـون معجـزة غيـر القـرآن  ،فقـه أرسـلنا
 - 38وإذا كان المشركون يثيرون العجب من أن لك أزو ً
من قبلك رسال لهم أزواج وأوالد  ،فالرسول من البشر لل أوصاف البشـر  ،ولكنـل خيـر كلـل  ،ولـي لنبـى أن يـأتى

بمعج ـزة كمــا يحــب أو يحــب قومــل  ،بــل الــذى يــأتى بــالمعجزة هــو هللا  ،وهــو الــذى يــأذن لــل بهــا لكــل جيــل مــن
األجيال أمر كتبل هللا لهم يصلح بل أمرهم  ،فلكل جيل معجزتل التى تناسبل

 - 39يمحو هللا ما يشاء مـن شـرائع ومعجـ از  ،ويحـل محلهـا مـا يشـاء ويثبتـل وعنـهه أصـل الشـرائع الثابـت الـذى
ال يتغير  ،وهو الوحهانية وأمها

الفضائل  ،وغير ذلك

 - 40ول ـ ن أرينــاك بعــض الــذى نعــههم مــن ث ـواب أو عقــاب  ،أو توفينــاك قبــل ذلــك  ،ل أريــت هــول
بالمشركين  ،ولرأيت نعيم المؤمنين  ،ولي

مــا ينــزل

عليك هذا  ،إنما الذى عليك أن تبلُ الرسالة والحساب علينا وحهنا

 - 41وإن أمــا ار العــذاب والهزيمــة قائمــة  ،ألــم ينظــروا إلــى بأنــا نــأتى األرو التــى قــه اســتولوا عليهــا  ،يأخــذها
 وحـهه  -هـو الـذى يحكـممنهم المؤمنون جزءا بعـه جـزء وبـذلك نـنقص علـيهم األرو مـن حـولهم  ،وهللا
بالنصر أو الهزيمة  ،والثواب أو العقاب  ،وال راد لحكمل  ،وحسابل سريع فى وقتل  ،فـال يحتـاج الفصـل إلـى وقـت
طويل  ،ألن عنهه علم كل شىء  ،فالبينا

قائمة

()1

 - 42وقه دبر الذين من قبلهم التهبير السي لرسلهم  ،و سبحانل تهبير األمر كلل فـى حا ـر الكـافرين وقـابلهم

 ،وســيكون الج ـزاء علــى مــا يصــنعون  ،وهــو يعلــم مــا تعملــل كــل نف ـ

وإذا كــانوا يجهلــون أن العاقبــة الحس ــنة

للمؤمنين  ،فسيعلمون يوم القيامة  -بالرؤية  -لمن تكون العاقبة الحسنة باإلقامة فى دار النعيم

 - 43والغاية من المراء الذى يقوم بل الـذين جحـهوا ولـم يـذعنوا للحـق أن يقولـوا لـك  -أيهـا النبـى  -لسـت مرسـال
من عنـه هللا  ،فقـل لهـم  :حسـبى أن هللا هـو الـذى يحكـم بينـى وبيـنكم  ،والـذى يعلـم حقيقـة القـرآن  ،ومـا يـهل عليـل

من إعجاز باهر تُهركل العقول السليمة
_________

( )1تتضــمن هــذه اآليــة حقــائق وصــلت إليهــا البحــوث العلميــة األخي ـرة إذ ثبــت أن ســرعة دوران األرو حــول محورهــا وقــوة طردهــا
المركزى يؤديان إلى تفلطح فى القطبين وهو نقص فى طرفى األرو  ،وكذلك عرف أن سرعة انطالق جزئيا

الغا از

المغلفة للكرة

األر ية إذا ما جاوز قوة جاذبية األرو لها  ،فإنها تنطلـق إلـى خـارج الكـرة األر ـية وهـذا يحـهث بصـفة مسـتمرة فتكـون األرو
فى نقص مستمر ألطرافها  ،ال أرو أعهاء المؤمنين  ،وهذا احتمال فى التفسير تقبلل اآلية الكريمة
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ســورة إبراهيم
تحمل هذه السورة المكية اسم إبراهيم – نبى هللا وخليلل – الذى أقـام الكعبـة فـى مكـة المكرمـة بيتـاً لعبـادة هللا

 ،ودعا الناس إلى اإليمـان بـا  ،إلهـا واحـهاً  ،بيـهه – وحـهه – الخلـق واألمـر وفـى السـورة الكريمـة يشـكر إبـراهيم
ربل على نعمل التى ال تحصى  ،فهـو سـبحانل الـذى وهبـل علـى الكبـر إسـماعيل وإسـحاق  ،ويـهعو إبـراهيم ربـل أن

يبارك هذا الوادى الـذى أسـكن فيـل بعـض ذريتـل عنـه البيـت المحـرم  ،فيجعـل القلـوب تميـل إليـل  ،ويـرزق أهلـل مـن
الثم ار ليشـكروه علـى نعمـل آمنـين سـالمين والـهعوة التـى دعـا إبـراهيم النـاس إليهـا هـى  :ديـن هللا الواحـه  ،وهـى
التــى دعــا إليهــا األنبيــاء والرســل مثــل موســى – عليــل الســالم – ولق ـه تعــرو الرســل إلع ـراو الكفــار وألل ـوان مــن
المكــر والعــذاب  ،فصــبروا مــؤمنين بــأن نصــر هللا قريــب فــا ســبحانل وتعــالى يهــهى المــؤمنين الــذين عرف ـوا هللا

بعقولهم وقلوبهم  ،وتمسكوا بما عرفوا من حق  ،وهو يهخل المؤمنين جناتل  ،ويعاقب الكافرين الذين أصـروا علـى
الضالل بنار جهنم و رب هللا المثل لذلك بالكلمة الطيبة  ،فهى كالشجرة الطيبـة النافعـة التـى تضـرب بجـذورها
فى أعماق األرو  ،وترفع هامتها إلى السماء  ،وتثمر فى حينها بإذن هللا ثمرة مباركة أمـا الكلمـة الخبيثـة فهـى

طالشــجرة الخبيثــة التــى ال تنفــع النــاس  ،فــال جــذور ثابتــة لهــا ،

وال ثم ـرة لهــا يســتفيه منهــا النــاس  ،فهــى

طالشجرة المقتلعة التى ال خير فيها
 - 1ألف الم راء  :فى االبتهاء بهذه الحروف تنيل إلى إعجاز القرآن  ،مع أنـل مكـون مـن حـروف يتكلمـون بهـا
 ،وتنبيــل لالســتماو هــذا المــذكور فــى الســورة كتــاب منــزل إليــك يــا محمــه مــن عنــهنا  ،لتخ ـرج النــاس كافــة مــن
ظلما

الكفر والجهل إلى نور اإليمان والعلم بتيسير ربهم

 - 2طريق هللا الذى لل كل ما فى السموا
فالهالك بعذاب شهيه للكافرين

3

–

ومل ًكا  -إذا كان هذا هو حـال اإللــل الحـق ،
وما فى األرو  -خلًقا ُ

الــذين يفضــلون الحيــاة الــهنيا علــى اآلخ ـرة  ،ويمنعــون النــاس عــن ش ـريعة هللا  ،ويرغبــون أن تصــير الش ـريعة

بعيها عن الحق
معوجة فى نظر الناس لينفروا منها أول ك الموصوفون بما ذكر قه لوا الال ً
متكلمــا بلغــة قومــل الــذين بعثنــاه فــيهم لــيفهمهم مــا أتــى بــل ،
 - 4ومــا أرســلنا رس ـوال قبلــك  -يــا أيهــا النبــى  -إال
ً
فيفقهــوه ويــهركوه بســهولة  ،ولــي

عليــل هــهايتهم  ،فــا يضــل مــن يشــاء لعــهم اســتعهاده لطلــب

الحــق  ،ويهــهى

مــن يشــاء لحســن اســتعهاده  ،وهــو القــوى الــذى ال يغلــب علــى مشــي تل  ،والــذى يضــع األمــور فــى موا ــعها  ،فــال
يههى وال يضل إال لحكمة
الكفـر والجهـل إلـى نـور

مؤيها بمعجزاتنا  ،وقلنا لل  :أخرج قومك بنى إسرائيل من ظلما
 - 5ولقه أرسلنا موسى ً
وذكــرهم بالوقــائع والــنقم التــى أوقعهــا هللا بــاألمم قــبلهم إن فــى ذلــك التــذكير دالئــل عظيمــة علــى
اإليمــان والعلــم  ،ب
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وحهانية هللا  ،تهعو إلى اإليمان وإلى كل ما يتحقق بل كمال الصبر على البالء  ،والشكر على النعمـاء  ،وهـذه
صفة المؤمن

 - 6واذطر  -أيها النبى  -لقومك  ،لعلهم يعتبرون  ،وقت قول موسى لقومل تنفي ًذا ألمـر ربـك  :اذكـروا نعمـة هللا
عليكم  ،حـين أنجـاطم مـن قـوم فرعـون وهـم يـذيقونكم العـذاب األلـيم  ،بتكلـيفكم األعمـال الشـاقة  ،ويـذبحون أبنـاءطم

الــذكور  ،ويســتبقون نســاءطم ب ـال قتــل ذلــيال

مهانــا

 ،وفــى كــل مــا ذكــر مــن التعــذيب واإلنجــاء اختبــار مــن هللا

عظيم  ،ليظهر مقهار الصبر والشكر

 -7واذكروا – يا بنى إسرائيل – حين أعلمكم ربكم وقال  :وهللا إن شكرتم مـا وهبـتكم مـن نعمـة اإلنجـاء وغيرهـا ،
وبالثبا

على اإليمان والطاعة ألزيهنكم من نعمى  ،وإن جحهتم نعمى بالكفر والمعصية  ،ألعـذبنكم عـذابا مؤلمـا

 ،ألن عذابى شهيه للجاحهين

 -8وقــال موســى لقومــل – حينمــا عانــهوا وجحــهوا  : -إن تجحــهوا نعــم هللا وال تشــكروها باإليمــان والطاعــة  ،أنــتم
وجميــع مــن فــى األرو  ،فــإن ذلــك لــن يضــر هللا شــي ا  ،ألن هللا غنــى عــن شــكر الشــاطرين  ،مســتوجب الحمــه

بذاتل ،وإن لم يحمهه أحه

مضوا من قبلكم  ،قوم نوح وعاد وثمـود  ،واألمـم الـذين جـاءوا مـن بعـههم  ،وهـم ال
 -9ألم يصل إليكم خبر الذين َ
ـالحجج الوا ــحة عل ــى ص ــهقهم  ،فو ــعوا أي ــهيهم علــى أفــواههم
يعلمهــم إال هللا لكثـ ـرتهم  ،وق ــه ج ــاءتهم رس ــلهم ب ـ ُ

ستنكار  ،وقالوا للرسل  :إنا كفرنا بما ج ـتم بـل مـن المعجـ از واألدلـة  ،وإنـا لفـى شـك ممـا تـهعوننا إليـل
ًا
استغرًابا وا
من اإليمان والتوحيه  ،ألننا ال نطم ن إليل ونشك فيل
 - 10قالت الرسل ألقوامهم  -منكرين عليهم شكهم فى وجود هللا ووحهانيتـل  ،متعجبـين مـن ذلـك  -أفـى وجـود

هللا وألوهيتــل  -وحــهه  -شــك  ،وهــو خــالق الســموا

واألرو علــى غيــر مثــال يحتذيــل  ،وهــو يــهعوكم ليغفــر لكــم

بعض ذنوبكم التى وقعت منكم قبل اإليمان  ،ويؤخركم إلى انتهاء آجالكم ! قالـت األقـوام لرسـلهم تعنتًـا  :مـا أنـتم
إال بشر مثلنـا  ،ال فضـل لكـم علينـا يـؤهلكم للرسـالة تريـهون أن تمنعونـا بمـا تـهعوننا إليـل عمـا كـان عليـل آباؤنـا
بحجة وا حة مما نقترحل عليكم
من العبادة  ،فأتونا ُ
 - 11قالــت لهــم رســلهم  :مــا نحــن إال بشــر مــثلكم كمــا قلــتم  ،ولكــن هللا يصــطفى مــن يشــاء مــن عبــاده فيخصــهم

بحج ــة مم ــا تقترح ــون إال بتيس ــير من ــل  ،وعل ــى هللا  -وح ــهه -
ب ــالنبوة والرس ــالة  ،وم ــا ك ــان ف ــى ق ــهرتنا أن ن ــأتيكم ُ
فليتوكل المؤمنون ولنتوكل عليل بالصبر على معانهتكم
 - 12وأى عذر لنا فى ترك التوكل على هللا  ،وهو قه أرشـهنا إلـى سـبيلل ومنهاجـل الـذى شـرو لـل  ،وأوجـب عليـل

سلوكل فى الهين  ،وإنا لنؤكه توكلنا على هللا  ،ولنصبرن على أذاطـم لنـا بالعنـاد واقتـراح المعجـ از  ،وهللا  -وحـهه
 -هو الذى يتوكل عليل المتوكلون
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جميع ــا عــن مقاومــة ال ــهليل  ،وقــالوا
 - 13عمــه الكفــار المتحي ــرون إلــى القــوة  ،بع ــه أن عجــزوا
ً
ليكونن أحه أمرين  :إما أن نخرجكم من أر نا  ،وإما أن تهخلوا فى ديننا  ،فأوحى هللا إلى الرسـل قـائال  :لـنهلكن
لرســلهم :

الكافرين لظلمهم

ـكننكم أر ــهم مــن بعــه هالطهــم وذلــك اإلســكان للمــؤمنين حــق لمــن خــاف موقــف حســابى  ،وخــاف
ولنسـ ب
ُ - 14
وعيهى بالعذاب  ،فإن من غلب عليل الخوف أطاو

 - 15إن الرسل استنصروا على أقوامهم لما ي سوا من إيمانهم وطلبوا النصر من ربهم على الكافرين مـن أقـوامهم
 ،فنصرهم هللا وربحوا  ،وخسر كل متكبر عن طاعة هللا شهيه العناد

ويســقى فيهــا مــن مــاء كريــل  ،وهــو
 - 16وقــه اســتقبل الهزيمــة فــى الــهنيا  ،ومــن و ارئــل فــى اآلخـرة عــذاب جهــنم ُ ،
طالصهيه يسيل من أهل النار
 - 17يتكلـف شـربل كأنــل يبتلعــل مـرة أخــرى  ،وال يقــرب مــن استســاغتل ألنـل ال يمكــن أن يستســاح لكراهتــل وقذارتــل
ويحيل بل أسباب المو من الشهائه من كل جهـة  ،ومـا هـو فـى جهـنم بميـت فيسـتريح ممـا هـو فيـل  ،بـل يسـتقبل

عذابا أشه
فى كل وقت ً
الخيرين الكافرين الهنيوية وكسبهم فيها  -لبنائهـا علـى غيـر أسـاس مـن اإليمـان  -كحـال
 - 18إن حال أعمال ب
رماد اشته

لتفريقل الريح فى يوم شـهيه العواصـف  ،ال يقـهرون يـوم القيامـة علـى شـىء ممـا كسـبوا فـى الـهنيا مـن

ـر مــن الث ـواب  ،كمــا ال يقــهر صــاحب الرمــاد
تلــك األعمــال فــال يمكــنهم االنتفــاو بشــىء منهــا إذ ال يــرون لهــا أثـ ًا

المتطاير فى الريح على إمساك شىء منل  ،وهؤالء الضالون يحسبون أنهم محسنون  ،مـع أن أعمـالهم بعيـهة أشـه

البعه عن طريق الحق

 - 19ألــم تعلــم  -أيهــا المخاطــب  -أن هللا تعــالى خلــق الســموا

واألرو لتقومــا علــى الحــق بمقتضــى حكمتــل ،

ـادر عل ــى إهالطك ــم أيه ــا الك ــافرون  ،واإلتي ــان بخل ــق جهي ــه غي ــركم يعترف ــون بوج ــوده
وم ــن ق ــهر عل ــى ه ــذا ك ــان ق ـ ًا

ووحهانيتل إذا شاء

 - 20وما ذلك اإلذهاب واإلتيان على هللا بمتعذر وال بمتعسر
ـور ال شـك فيـل كأنـل واقـع اآلن
جميعا من قبورهم للرائين  -ألجل حسـاب هللا تعـالى  -ظه ًا
 - 21وسيظهر الكفار
ً
فعــال  ،فيقــول ــعفاء ال ـرأى مــن األتبــاو للقــادة المســتكبرين  :إنــا كنــا لكــم تــابعين فــى تكــذيب الرســل ومحــاربتهم

واإلع ـراو عــن نصــائحهم  ،فهــل أنــتم اليــوم دافعــون عنــا مــن عــذاب هللا بعــض الشــىء قــال المســتكبرون  :لــو

ههانا هللا إلى طريق النجاة ووفقنا لل ألرشهنا ودعوناطم إليل  ،ولكن
ألنفسنا  ،ونحن وأنتم اآلن سواء علينا الجزو والصبر  ،لي

 - 22ويقــول إبلــي

ـللنا فأ ـللناطم  ،أى اخترنـا لكـم مـا اخترنـاه

لنا مهرب من العذاب

 -حــين يقضــى هللا األمــر بتنعــيم الطــائعين وتعــذيب العاصــين  -لمــن اتبعــل  :إن هللا تعــالى

وعها حًقا بالبعث والجزاء فأنجزه  ،ووعهتكم وع ًـها بـاطال بـأن ال بعـث وال جـزاء فـأخلفتكم وعـهى  ،ومـا كـان
وعهكم ً
لى عليكم قوة أقهركم بها على اتباعى  ،لكن دعوتكم بوسوستى إلى الضاللة فأسرعتم إلى طاعتى  ،فـال تلومـونى
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بوسوستى  ،ولوموا أنفسكم على إجابتى وما أنا اليوم بمغيثكم مـن العـذاب  ،ومـا أنـتم بمغيثـى إنـى جحـه

اليـوم

إشراطكم إياى مع هللا فى الهنيا حيث أطعتمونى كما يطيع العبه ربل  :إن الكافرين لهم عذاب مؤلم

 - 23وأُدخل فى اآلخرة الذين صهقوا وعملوا األعمال الصالحة جنـا

تجـرى مـن تحـت قصـورها األنهـار خالـهين

فيها بإذن هللا تعالى وأمره  ،تحيتهم فيها من المالئكة تفيه األمن واالطم نان

 - 24ألــم تعلــم  -ايهــا اإلنســان  -كي ـف

ــرب هللا مــثال لكلمــة الحــق الطيبــة  ،وكلمــة الباطــل الخبيثــة  ،فجعــل

الكلمة الحسنة الفائهة مثل شجرة حسنة المنفعة  ،أصلها

السماء

ـارب بجـذورها فـى األرو  ،وأفنانهـا مرتفعـة إلـى جهـة

 - 25تعطــى ثمرهــا كــل وقــت عينــل هللا ل إلثمارهــا بــإرادة خالقهــا  ،كــذلك كلمــة التوحيــه ثابتــة فــى قلــب المــؤمن ،
وعملــل يصــعه إلــى هللا  ،وينــال بركتــل وثوابــل كــل وقــت  ،ويبــين هللا األمثــال للنــاس  ،فيشــبل المعــانى بالمحسوســا

ليتعظوا فيؤمنوا

 - 26الكلمــة الباطلــة الخبيثــة شــبيهة بشــجرة خبيثــة  ،كأنهــا اقتلعــت  ،وكأنهــا ملقــاة علــى األرو ألنهــا لــي

ثبا

فيها  ،كذلك كلمة الباطل داحضة ال ثبا

بحجة
لها ألنها لم تعا ه ُ

لهــا

ويبعــه هللا الكــافرين عنــل لســوء
 - 27يثبــت هللا الــذين آمنـوا علــى القــول الحــق فــى الحيــاة الــهنيا وفــى يــوم القيامــة ُ ،
وال راد لقضائل
استعهادهم  ،ويفعل هللا ما يشاء من تثبيت بعض وإ الل آخرين  ،ال معقب لحكمل
كفر بـا تعـالى
 - 28ألم تنظر  -أيها السامع  -إلى المشركين الذين و عوا مكان شكر نعمة هللا بمحمه ودينل ًا
وأنزلوا أتباعهم  -بإ اللهم إياهم  -دار الهالك
 - 29وهى جهنم يقاسون حرها وقبح المقر جهنم
 - 30وجعل ـوا

 -الواحــه األحــه  -أمثــاالً مــن األصــنام فــى العبــادة  ،لتكــون عاقبــة عملهــم إ ــالل النــاس عــن

سبيل هللا  ،وقل  -أيها النبى  -ألول ك الضالين  :تمتعوا بشهواتكم فإن مرجعكم إلى

النار !

 - 31قــل  -يــا محمــه  -لعبــادى الصــادقين الــذين آمنـوا وأحســنوا  :أقيمـوا الصــالة  ،وأنفقـوا بعــض

مــا رزقنــاطم

فى وجوه البر  ،مسرين ومعلنين  ،وفى كل خير  ،من قبل أن يأتى يوم ال انتفاو فيل بمبايعة وال صهاقة
 - 32هللا  -وحهه  -هو الذى أنشأ السـموا

ار ،
ومـا فيهـا  ،واألرو ومـا فيهـا  ،وأنـزل مـن السـحاب مـاء مـهرًا

ف ــأخرج بس ــببل رزًق ــا لك ــم ه ــو ثمـ ـ ار ال ــزرو أو الش ــجر  ،وس ــخر لك ــم الس ــفن لتج ــرى ف ــى البح ــر تحم ــل أرزاقك ــم
وتجارتكم بإذنل ومشي تل  ،وسخر لكم األنهار العذبة لتنتفعوا بها فى رى األنف والزروو

 - 33وس ــخر لك ــم الش ــم

والقم ــر دائب ــين  ،لإل ــاءة وإص ــالح النب ــا

والحيـ ـوان  ،وس ــخر لك ــم اللي ــل لل ارح ــة ،

والنهار للسعى
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 - 34وهيأ لكم كل ما تحتاجون إليل فى حياتكم مما شأنل أن يطلب سواء أطلبتموه أم ال  ،وإن تعهوا مـا أنعـم هللا
ب ــل عل ــيكم ال يمك ــنكم حص ــر أنواع ــل  ،فض ــال ع ــن أفـ ـراده إن الجاح ــه ال ــذى قاب ــل ال ــنعم ب ــالجحود لش ــهيه الظل ــم

والجحود

 - 35واذكر  -أيها النبى  -لقومك  ،ليعتبروا فيرجعوا عن إشراطهم  ،قول أبيهم إبراهيم بعه بناء الكعبـة  :يـا رب
اجعل هذا البله الذى فيل الكعبة ذا أمن من الظالمين  ،وأبعهنى وأبنائى عن عبادة األصنام
 - 36ألن األصــنام تســببت فــى إ ــالل كثيــر مــن النــاس بعبــادتهم لهــا َف عمــن تبعنــى مــن ذريتــى  ،وأخلــص لــك
العبادة  ،فإنل من أهل دينى  ،ومن عصانى  -بإقامتل على الشرك  -فأنت قادر علـى ههايتـل ألنـك كثيـر المغفـرة

والرحمة
 - 37يا ربنا إنى أسكنت بعض ذريتى فى وادى مكـة الـذى ال ينبـت زرًعـا  ،عنـه بيتـك الـذى حرمـت التعـرو لـل
قلوبـا خيــرة
والتعـاون بشـأنل  ،وجعلـت مـا حولـل ً
آمنـا ربنـا فــأطرمهم ليقيمـوا الصـالة بجـوار هـذا البيـت  ،فاجعـل ً
مــن النــاس تميــل إلــيهم لزيــارة بيتــك  ،وارزقهــم مــن الثمـ ار بإرســالها إلــيهم مــع الوافــهين  ،ليشــكروا نعمتــك بالصــالة

والهعاء

 - 38ربنـا  ،إنـل يســتوى عنـه علمـك سـرنا وعالنيتنـا  ،فأنـت أعلــم بمصـالحنا  ،وأرحـم بنــا منـا ،

ومـا يخفــى

ـار
ـغير فــى األرو وال ف ـى الســماء  ،فــال حاجــة بنــا إلــى الــهعاء  ،ولكننــا نــهعوك إظهـ ًا
عليــك شــىء ولــو كــان صـ ًا
للعبودية  ،ونخشع لعظمتك  ،ونفتقر إلى ما عنهك
 - 39الحمــه

الــذى أعطــانى  -مــع كبــر ســنى  ،واليــأس مــن الولــه  -إســماعيل ثــم إســحاق إن ربــى لســميع

دعائى  ،مجيب لل

 - 40رب وفقنـى ألداء الصــالة علــى وجههــا  ،ووفـق ألدائهــا كــذلك األخيــار مــن ذريتـى  ،ربنــا تقبــل دعــائى قبــول

المستجيب

الهى وللمؤمنين يوم يتحقق الحسـاب  ،ويكـون مـن بعـهه
 - 41ربنا اغفر لى ما فرط منى من الذنوب  ،واغفر لو ب
الجزاء
 - 42وال تظنن  - :أيها الرسول  -ربك غـافالً عمـا يعمـل الظـالمون مـن محاربـة اإلسـالم وأهلـل  :بـل هـو عـالم

بمخالفتهم  ،وقهر تـأخير عقـوبتهم ليـوم عسـير  ،تبقـى فيـل أبصـارهم مفتوحـة ،

 ،فال ترته إليهم من هول ما ترى

ال يسـيطرون عليهـا

 - 43وهــم مســرعون نحــو الــهاعى  ،رافعــو رؤوســهم إلــى الســماء  ،ال ترجــع أعيــنهم إلــى إرادتهــم  ،وقلــوبهم خاليــة

لي

فيها تفكير من شهة الخوف

 - 44وبين  -أيهـا النبـى  -للنـاس أهـوال يـوم القيامـة الـذى يـأتيهم فيـل العـذاب فيقـول الـذين ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر
والمعاصــى  :ربنــا بع
أخــر العــذاب عنــا  ،وردنــا إلــى الــهنيا  ،وأمهلنــا إلــى أجــل مــن الزمــان قريــب  ،نتــهارك مــا فرطنــا
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بإجابـة دعوتــك إلـى التوحيــه واتبـاو الرســل فيقـال لهــم  :أتقولـون اليــوم هـذا ونســيتم أنكـم حلفــتم مـن قبــل فـى الــهنيا
أنكم إذا متم ال تزول عنكم هذه النعمة  ،إن كان بعث يوم القيامة

 - 45وسكنتم فى الهنيا فى مساطن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من األمم قبلكم  ،وظهـر لكـم بمشـاههة
آثارهم كيف عاقبناهم فلم تنزجروا  ،وبينا لكم صفا

ما فعلوا وما حل بهم  ،فلم تعتبروا

 - 46وقــه دبــر ه ـؤالء المشــركون تــهبيرهم إلبطــال الــهعوة  ،وعنــه هللا علــم مكــرهم ومــا كــان مكــرهم لتــزول منــل
الشريعة الثابتة ثبا

الجبال

 - 47فــال تظــن  -أيهــا الرســول  -أن هللا تعــالى ُمخلــف رســلل مــا وعــههم بــل مــن النصــر  ،ألنــل غالــب ال يمنعــل
أحه عما يريه  ،شهيه االنتقام ممن كفر بل وعصى رسلل
 - 48فينتقم منهم يوم القيامة حين نجعل األرو غيـر األرو الموجـودة اآلن  ،ونجعـل السـموا
طذلك  ،ويخرج الخالئق من قبورهم لحكم هللا الذى ال شريك لل وال غالب لل

غيـر السـموا

 - 49وترى الكافرين يوم القيامة مشهودين بالقيود مع شياطينهم
 - 50مطلية جلودهم بسائل من القطران ،كالمالب
 - 51يفعــل بهــم ذلــك  ،ليجــزى هللا كــل نف ـ

على أجسادهم  ،وتعلو النار وجوههم وتجللها

مــنهم بمــا كســبتل فــى الــهنيا  ،وهللا س ـريع الحســاب يــوم القيامــة وال

يشغلل عنل شىء
 - 52هذا القرآن هو الـبالح لنصـحهم وإلنـذارهم وتخـويفهم مـن عـذاب هللا  ،وليعلمـوا إذا خـافوا وتـأملوا أنـل ال إلــل
إال إلـل واحه  ،وليتذكر أصحاب العقول عظمة ربهم  ،فيبتعهوا عما فيل هالطهم
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الحجــــر
تنبيهــا إلــى أن
ســورة الحجــر ســورة مكي ـة وهــى تشــتمل علــى تســع وتســعين آيــة  ،ابتــهأ بــالحروف الصــوتية ً
ـز لكـم  ،ألن منزلـل هـو هللا  -سـبحانل
القرآن مكون مـن الحـروف التـى تتكـون منهـا كلمـاتكم  ،ومـع ذلـك كـان معج ًا
تنبيهـا للمعر ـين عـن القـرآن الـذى يـهعوهم إلـى االسـتماو ،
وتعالى  ، -وتتكون تلك الحروف بأصواتها الممهودة ً
فعساهم ينتفعون ويههيهم هللا تعالى
والسـورة الكريمـة تبــين العبـر بمــا نـزل بــاألمم السـابقة  ،واإلشـارة إلــى أخبـار األنبيــاء السـابقين  ،ومــا لقيـتهم بــل
أممهم  ،وتشير إلى آيا

ارســيا

هللا فى الكون من سماء مرفوعة ذا

بروج محفوظة  ،وأرو ممهـهة مبسـوطة  ،وجبـال

 ،وريــاح حاملــة للمــاء  ،ومــا يلقــح األشــجار  ،وتشــير إلــى المعركــة األولــى فــى الخليقــة بــين إبلــي

اللعــين

وآدم وزوجـل  ،واسـتمرار هـذه المعركـة بـين الخيـر والشـر إلـى أن تنتهـى هـذه الـهنيا  ،ثـم عاقبـة الشـر يـوم القيامــة ،

وعاقبة الخير  ،وبعه ذلك قـص َّللا سـبحانل قصـص النبيـين إبـراهيم ولـوط  ،وأصـحاب الحجـر  ،وتشـير إلـى منزلـة
القرآن وحال المشركين فـى تلقيـل  ،ومـا يجـب علـى النبـى إزاء جحـودهم وهـو أن يعلـن رسـالتل ويجهـر بهـا  ،ويعبـه
هللا حتى يأتيل األمر اليقين

 - 1تلك آيا

الكتاب المنزل المقروء المبين الوا ح

 - 2يود ويتمنى الذين جحهوا بأيا

قه أسلموا فى الهنيا وأخلصوا دينهم

َّللا سبحانل وتعالى كثي ار عنهما يرون عذاب يوم القيامـة ،

أن لـو كـانوا

 - 3ولكنهم اآلن غافلون عما يستقبلهم فى اآلخرة مـن عـذاب  ،فـهعهم بعـه تبلـيغهم وإنـذارهم  ،لـي لهـم ه َـم ُى إال
أن يــأطلوا ويســتمتعوا بمــالذ الــهنيا  ،ويصــرفهم أملهــم الكــاذب  ،فمــن المؤكــه أنهــم ســيعلمون مــا يســتقبلهم عنــهما
يرونل رأى العين يوم القيامة

 - 4وإذا كانوا يطلبون إنزال العذاب الهنيوى كما أهلك َّللا الذين من قبلهم  ،فليعلمـوا أن َّللا اليهلـك مهينـة أو أمـة
إال ألجل معلوم عنهه

 - 5ال يتقهمون عليل وال يتأخرون عنل

 - 6وإن من ُقبح حالهم وشهة غفلتهم أن ينادوا النبـى متهكمـين قـائلين  - :أيهـا الـذى ُن َـزل عليـل الكتـاب للـ عبذطر -
إن بك جنونا مستم ار  ،فلي النهاء بنزول الذكر عليل إال للتهكم
 - 7ولفرط جحودهم يقولون بعـه ذلـك الشـتم والـتهكم  :هـال أتيتنـا بـهل الكتـاب المنـزل بمالئكـة تكـون لـك حجـة إن
طنت صادقاً معهوداً فى الصادقين

 - 8وقــه أجــابهم َّللا تعالــت كلماتــل  :مــا ُننــزل المالئكــة إال ومعهــم الحــق المؤكــه الثابــت الــذى ال مجــال إلنكــاره ،
فإن كفروا بل فإنهم ال يمهلون  ،بل ينزل بهم العذاب الهنيوى فو اًر
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 - 9وإنل ألجل أن تكون دعوة النبى بالحق قائمة إلى يوم القيامة  ،لم ننـزل المالئكـة  ،بـل أنزلنـا القـرآن المسـتمر

تذكيره للناس  ،وإنا لحافظون لل من كل تغيير وتبهيل أو زيادة أو نقصان حتى تقوم القيامة

 - 10وال تحزن  -أيها الرسول األمين  -فقه أرسلنا قبلك رسالً فى طوائف تتعصب للباطل مثل تعصـبهم  ،ولقـه
مضوا مع األولين الذين هلكوا لجحودهم

 - 11وما كان شأن الذين سبقوهم فى تعصبهم للباطل إال أن يستهزئوا برسلهم رسوال رسـوال  ،كمـا يسـتهزئون بـك
 ،فتلك سنة المبطلين

 - 12كما أدخلنا القرآن فى قلوب المؤمنين فأ اءها  ،أدخلنا الباطل فـى قلـوب الـذين اتسـموا بـاإلجرام  ،فانقلبـت
األو او فى قلوبهم  ،إذ تأصل الباطل فى نفوسهم

 - 13ال يؤمن المجرمون بل وقه مضت طريقة َّللا تعالى فى إمهالهم حتى يروا عذاب يوم القيامة المؤلم
 - 14إن هؤالء يطلبون أن تنزل عليهم المالئكة  ،وال تظن  -أيها النبى  -أنهـم يؤمنـون

لـو نزلـت ،

بل لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيل يصعهون  ،يرون العجائب ويرون المالئكة

 - 15مــا آمن ـوا  ،ولقــالوا  :إنمــا حبســت أبصــارنا عــن النظــر  ،وغطيــت ـ بــل إن مــا كــان هــو

سحرنا  ،فال جهوى فى آية آية مع الجحود فى قلوبهم

 - 16وإننا قه جعلنا فى السماء نجوماً لتكون مجموعا
ينظرون متأملين معتبرين مستهلين بها على قهرة مبهعها

متعهدة مختلفـة األشـكال والهي ـا

الســحر  ،وقــه

 ،وزيناهـا بـذلك للـذين

 - 17ولكن حفظناها من كل شيطان جهير بالرجم والطرد من رحمة َّللا تعالى

 - 18من يحاول من هؤالء الشياطين أن يسترق االستماو إلـى الكـالم الـذى يجـرى بـين سـكان هـذه النجـوم  ،فإنـا

نلحقل بجرم سماوى وا ح َبين

 - 19وخلقنـا لكـم األرو ومهـهناها حتـى صـار كالبسـاط الممـهود  ،وو ـعنا فيهـا جبـاالً
لكــم فيهــا مــن كــل أنـواو النبــا

ثابتـة  ،وأنبتنــا

ومقــه اًر بمقــهار
مــا يحفـ حيــاتكم  ،وجعلنــاه ُمقــه ار بأزمــان معينــة فــى نمــوه وغذائــل ُ ،

حاجتكم ومقهار كميتل  ،وفى أشكالل فى الخلق والطبيعة

()1

 - 20وجعلن ــا ف ــى األرو أس ــباب المعيش ــة الطيب ــة لك ــم  ،ففيه ــا الحج ــارة الت ــى تبن ــون منه ــا
والحيوان الذى تنتفعون بلحمل أو جلهه أو ريشل  ،والمعادن التى تخرج من

المس ــاطن ،

بطنها  ،وغير ذلك  ،وكما

أن فيها أسباب المعيشة الطيبة  ،ففيها المعيشة أيضا لمن يكونون فى واليتكم من عيـال وأتبـاو  ،فـا  -وحـهه -

هو يرزقهم وإياطم
_______

( )1تقــرر هــذه اآليــة حقيقــة علميــة لــم تعــرف إال بعــه اله ارســا

المعملي ـة للنبــا

 ،وهــى أن كــل صــنف مــن النبــا

الوجهة الظاهرية تمائالً تاما  ،وفى التكوين الهاخلى نجه أن التناسق تام والتوازن دقيق فـى كافـة أجهـزة النبـا
الخاليا لتحقيق الغرو الذى وجه

من أجلل وقه تختلف من نوو آلخر ولكنها ثابتة للصنف الواحه

تتمائــل أف ـراده مــن

المختلفـة  ،وكـذلك بـين
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 - 21وما من شىء من الخيـر إال عنانـا كـالخزائن المملـوءة  ،مـن حيـث تهي تـل وتقهيمـل فـى وقتـل ،

إلى العباد إال بقهر معلوم حهدتل حكمتنا فى الكون

 - 22وقــه أرســلنا الريــاح حاملــة باألمطــار وحاملــة بــذور اإلنبــا

ومـا ننزلـل

 ،وأنزلنــا منهــا المــاء وجعلنــاه ســقيا لكــم  ،وأن

ذلك خا ع إلرادتنا  ،وال يتمكن أحه من التحكم فيل حتى يصير عنهه كالخزائن

()1

 - 23وإنا  -وحهنا ُ -نمه األشياء بالحياة  ،ثم ننقلها إلى المو إذ الوحود كلل لنا
 - 24وكل منكم لل أجل محهود  ،نعلمل نحن  ،فنعلم الذين يتقهمون فى المو والحياة  ،والذين يتأخرون

 - 25وأن المتق ــهمين والمت ــأخرين س ــيجمعون ف ــى وق ــت واح ــه  ،وسيحاس ــبهم ويج ــازبهم َّللا  ،وإن ذل ــك مقتض ــى
حكمتل وعلمل  ،وهو الذى يسمى الحكيم العليم
 - 26وإننـا فـى خلقنــا للعـاملين فـى هــذه األرو خلقنـا طبيعتـين  :جلقنــا اإلنسـان مـن طــين يـاب
()2

عليل

 - 27وعالم الجن خلقناه من قبل حين خلق أصلل إبلـي

اإلنسانى

مـن النـار ذا

بصـو إذا نقــر

الحـ اررة الشـهيهة النافـذة فـى مسـام الجسـم

 - 28واذكر  -أيها النبى  -أصل الخلق  ،إذ قال خالقك رب العالمين للمالئكة إنى مبـهو بشـ اًر خلقتـل مـن طـين
 ،لل صو إذا نقر عليل  ،هو متغير اللون لل صورة

ياب

 - 29فإذا أطملتل خلقاً ونفخت فيل الروح التى هى ملكى  ،فانزلوا بوجوهكم ساجهين لل تحية وإطراما
 - 30فسجهوا جميعاً خا عين ألمر هللا
_______

( )1سبقت هذه اآلية ما وصل إليل العلم من أن الرياح عامل هام فى نقـل حبـوب اللقـاح إلـى األعضـاء المؤنثـة فـى النبـا
عقه الثمار  ،كما أنل لم يعرف إال فى أوائل القرن الحالى أن الرياح تلقح السحاب بمـا ينـزل بسـببل المطـر إذ أن نوبـا
التى تتجمع عليها جزي ـا

النوبا

بخـار المـاء لتكـون نقطـا مـن المـاء ناميـة داخـل السـحب هـى المكونـا

الرياح إلى مناطق إثـارة السـحاب  ،وقـوام هـذه النوبـا

طلها الزمة لالمطار

ليـتم بـذلك

التكـاثف  ،أو

األولـى مـن المطـر تحملهـا

أمـالح البحـار ومـا تـذروة الريـاح مـن سـطح األرو واألطاسـيه واألتربـة ونحوهـا

لقه ثبت فى العلم حهيثاً أن للمطر دورة مائيـة  ،تبـهأ بتبخرالميـاه مـن سـطح األرو والبحـر ثـم تعـود إليـل مـرة ثانيـة علـى نحـو مـا

سلف ذكره  ،فإذا ما نزل المطر استقى منل كل حى على األرو كما تستقى منل األرو نفسها ،

بعه ذلك يتسرب من األحياء ومن األرو إلى التبخر  ،ثم تبهأ الهورة ثانية بالتبخر وهكذا دواليك

وال يمكـن الـتحكم فيـل ألنـل

ومن هذا يستبين معنى اآلية فى قولل تعالى  وما أنتم له وازنين  أى مانعيل من النزول مـن وال التسـرب إليهـا علـى صـورة

البخار

( )2الصلصـال والحمـأ صـور مـن الطـين تتفـق معـل فـى التركيـب  ،ألنهــا تتكـون كيمائيـاً مـن عناصـر التربـة ُمضـافاً إليهـا المـاء وهــى
المادة التى يتكون منها اإلنسان  ،كما ذكر فى اآليا المختلفة من القرآن الكريم
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 - 31لكن إبلي

أبى واستكبر أن يكون مع المالئكة الذين خضعوا ألمر هللا

 – 32عنه إذ قال َّللا تعالى  :ياإبلي
 - 33قـال إبلـي

اللون مصور

 ،ما الذى سوح لك أن تعصى وال تكون مع الخا عين الساجهين

 :مـا كـان مـن شــأنى أن أسـجه إلنسـان خلقتـل مـن طـين يــاب

لـل صـو إذا نقـر  ،وهـو متغيــر

 - 34قـال هللا تعــالى  :إذا كنـت متمــردا خارجــا علـى طــاعتى  ،فـاخرج مــن الجنــة فإنـك مطــرود مـن رحمتــى ومــن
مكان الكرامة

 - 35وإنى قه كتبت عليـك الطـرد مـن الرحمـة والك ارمـة إلـى يـوم القيامـة  ،يـوم الحسـاب والجـزاء  ،وفيـل يكـون لـك
ولمن اتبعك العقاب
 - 36قــال إبلــي

 -وهــو المتمــرد علــى طاعــة هللا – يــا خــالقى أمهلنــى وال تقبضــنى إلــى يــوم

يبعث الناس أحياء بعه موتهم

القيامــة  ،يــوم

 - 37قال هللا تعالى  :إنك من المؤجلين الممهلين

 - 38إلى وقت قهرتل وهو معلوم لى  ،ومهما يطل فهو محهود
 - 39قـال إبلــي

المتمــرد العاصـى  :يــا خــالقى الـذى يبقينــى  :لقــه أرد

ألزينن لبنى آدم السوء  ،وألعملن على

لـى الضــالل فوقعــت فيـل  ،وبســبب ذلــك

اللهم أجمعين

 - 40ولن ينجو من إ اللى إال الذين أخلصوا لك من العبـاد  ،ولـم أتمكـن مـن االسـتيالء علـى نفوسـهم لعمرانهـا
بذكرك

 - 41إن خلوص العباد الذين أخلصوا دينهم هو طريـق مسـتقيم بحـق علـى ال أتعـهاه  ،ألنـى

إ اللهم

 - 42قــال َّللا تعــالى  :إن عبــادى الــذين أخلصـوا لــى ديــنهم لــي

ال أسـتطيع

لــك قــهرة علــى إ ــاللهم  ،لكــن مــن اتبعــك مــن

الضالين الموغلين فى الضالل لك سلطان على نفوسهم

 - 43وإن النار الشهيهة العمبقة هى ما يوعهون بل أجمعين من عذاب أليم
 - 44ولي

للنار الشهيهة باب واحه  ،بل لها أبواب سبعة لكثرة المستحقين لها  ،لكل بـاب طائفـة مختصـة بـل -

ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأمع شرهم

 - 45هذا جزاء الذين يتبعون الشيطان  ،أما الذين عجز الشيطان عن إغـوائهم ألنهـم يجعلـون بينـل وبـين نفوسـهم

حجابا  ،فلهم حهائق عظيمة وعيون جارية
 - 46يقول لهم ربهم  :ادخلوا هذه الجنا

باطم نان آمنين فال خوف عليكم  ،وال تحزنون على أوقاتكم

 - 47وإن أهل اإليمان يعيشون فى هذا النعيم طيبة نفوسهم  ،فقه أخرجنا ما فيها مـن حقـه  ،فهـم جميعـاً يكونـون
إخوانا يجلسون على عأسرتة تتقابل وجوههم بالبشر والمحبة  ،وال يتهابرون كل ينقب عما وراء اآلخر
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 - 48ال يمسهم فيها تعب  ،وهى نعيم دائم ال يخرجون منها أبها
 - 49أخبر  -أيها النبى األمين  -عبادى جميعاً أنى كثير الغفران والعفو لمن تـاب وآمـن وعمـل صـالحاً  ،وأنـى
طثير الرحمة بهم

 - 50وأخبرهم أن العذاب الـذى أنزلـل بالعصـاة الجاحـهين هـو العـذاب المـؤلم حقـا  ،وكـل عـذاب غيـره ال يعـه إلـى

جواره

 - 51ونب ـ هم  -أيهــا النبــى  -فــى بيــان رحمتــى الخاصــة فــى الــهنيا  ،وعــذابى للعصــاة فيهــا  ،عــن الضــيف مــن
المالئكة الذين نزلوا على إبراهيم

 - 52اذكر  -أيها األمين  -إذ دخلوا عليل فخاف منهم  ،فقالوا لل  :أمنا واطم نانا فقـال لهـم إنـا خـائفون مـنكم
إذ فاجأتمونا وج تم فى غير وقت للضيف عادة  ،وال نعلم ما وراءطم

 - 53قالوا  :ال تخف واطم ن  ،فإنا نبشرك بمولود لك يؤتيل هللا تعالى فى مستقبل حياتل علما

عظيما

()1

 - 54قال  :كيف تبشرونى بمولود يولـه لـى مـع أنـل قـه أصـابتنى الشـيخوخة بضـعفها  ،فعلـى أى وجـل تبشـروننى
بهذا األمر الغريب !

 - 55قالوا بشرناك باألمر الثابت الذى ال شك فيل  ،فال تكن ممن ييأسون من رحمة هللا

 - 56قال إبراهيم  :إنى ال أيأس مـن رحمـة هللا  ،فإنـل ال ييـأس مـن رحمـة هللا إال الضـالون الـذين
عظمتل وقهرتل
 - 57قال  ،وقه اسـتأن

الذين أرسلكم هللا

بهـم  :إذا كنـتم قـه بشـرتمونى بهـذه البشـرى  ،فمـاذا يكـون مـن شـأنكم

ال يـهركون
بعـهها  ،أيهـا

 - 58قالوا  :إنا أرسـلنا هللا تعـالى إلـى قـوم أجرمـوا فـى حـق هللا وحـق نبـيهم وحـق أنفسـهم  ،مـن شـأنهم اإلجـرام -
هم قوم لوط  -فسنهلكهم

 - 59ولم يسلم من اإلجرام وعذابل إال أهل لوط  ،فإن هللا تعالى قه أمرنا بأن ننجيهم أجمعين
 - 60وال يستثنى من أهلل إال امرأتل  ،فإنها لم تتبع زوجها  ،بل كانت مع المجرمين الذين استحقوا العذاب
 - 61ولما نزل أول ك المالئكة الذين أرسلهم هللا تعالى إلنزال ماتوعه بل  ،بأرو لوط وآلل
بشر
 - 62قال لهم لوط  :إنكم قوم تنكركم نفسى وتنفر منكم  ،مخافة أن تمسونا ً
 - 63قــالوا  :ال تخــف منــا  ،فمــا ج نــاك بمــا تخــاف  ،بــل ج نــاك بمــا يســرك  ،وهــو إن ـزال العــذاب بقومــك الــذين
طذبوك  ،وكانوا يشكون فى صهقل أو ينكرونل

_________

وا ح هنا أن التبشير لي بإسماعيل عليل السـالم  ،إذ أن اسـماعيل كـان قـه ُولـه مـن قبـل  ،وكـان هـو وأمـل هـاجر بمكـة  ،ومـا ذكـر
المرتل وحين ذ كان بإسحاق ألنل ابن إبراهيم من زوجتل سارة
هنا من التبشير كان إلبراهيم و أ
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 - 64وج ناك باألمر الثابت الذى ال شك فيل وهو إنزال العذاب  ،وإن صهق الوعه من صفاتنا بأمر هللا
65

–

وما دام العذاب نازالً بهم  ،فسر ليالً مع أهلك الذين كتبت نجاتهم  ،بعه مرور قطع من الليل

 - 66وق ــه أوح ــى هللا س ــبحانل وتع ــالى إل ــى ل ــوط  :أن ــا حكمن ــا وق ــهرنا أن هـ ـؤالء المج ــرمين

يستأصلون عنه دخول الصباح  ،وال يبقى منهم أحه

ه ــالكون ،

 - 67ولما أصبح أروا المالئكـة فـى صـورة جميلـة مـن صـور البشـر  :ففرحـوا بهـم رجـاء أن يفعلـوا معهـم جـريمتهم
الشنيعة  ،وهى إتيان الرجال

 - 68خشى لوط أن يفعلوا فعلتهم الشنيعة فقال  :إن هؤالء

يوفى فال تفضحونى بفعلتكم القبيحة

 - 69وخافوا هللا تعالى  ،فال ترتكبوا فاحشتكم  ،وال توقعونى فى الخزى والذل أمامهم

 - 70قال أول ك المجرمون  :أو لم ننهك أن تسنضيف أحها من النـاس ثـم تمنعنـا مـن أن نفعـل معهـم مـا نشـتهى
!

 - 71ق ــال نب ــى هللا ل ــوط  -ين ــبههم إل ــى الطري ــق الطبيع ــى الش ــرعى  -هـ ـؤالء بن ــا
تزوجوهن إن كنتم راغبين فى قضاء الشهوة

القري ــة وه ــم

بن ــاتى ،

 - 72بحق حياتك  -أيها النبى  -األمين  ،إنهم لفى غفلة عما سينزل بهـم  ،جعلـتهم كالسـكارى  ،إنهـم لضـالون
متحيرون ال يعرفون ما يسلكون

 - 73وبينما هم فى هذه السكرة الغافلة  ،استولى على ألبابهم صو شهيه اإلزعاج وقه أشرقت الشم
 - 74ولقــه نفــذ َّللا ســبحانل حكمــل فقــال  :جعلنــا عــالى مــهائنهم ســافلها بانقضا ــها  ،وأنزلنــا عليــل طينــا متحج ـ ار
طان ينزل كالمطر  ،فهورهم تهـهمت  ،وإن خرجـوا إلـى العـراء اسـتقبلتهم تلـك األمطـار مـن الحجـارة  ،وبـذلك أحـيل

بهم

 - 75إن فــى هــذا الــذى نــزل بقــوم لــوط لعالمــة بينــة تــهل علــى تنفيــذ َّللا وعيــهه  ،يعرفهــا الــذين يتعرفــون األمــور
ويــهركون نتائجهــا مــن ســماتها فكــل عمــل موصــوف بــاإلجرام متســم بــل  ،لــل مثــل هــذه النتيجــة فــى الــهنيا وفــى

اآلخرة
 - 76وأن هذه المهينة آثارها قائمة ثابتة  ،وهـى واقعـة علـى طريـق ثابـت يسـلكل النـاس ويعرفونـل ويعتبـر بهـا مـن
أراد األعتبار

 - 77وأن فــى بقائهــا قائمــة علــى طريــق وا ــح لــهليال علــى تنفيــذ َّللا تعــالى وعيــهه  ،يهركــل المؤمنــون المــذعنون

للحق
 - 78ومثــل تكــذيب قــوم لــوط  ،كــذب أصــحاب الغيضــة العظيمــة ذا
الظلم فى عقائههم ومعامالتهم

الثمـ ار رســولهم  ،وكــانوا ظــالمين شــهيهى

 - 79فأنزلنا نقمتنا عليهم  ،وإن أثارهم بطريق وا ح َبين يعتبر بهم من يمر بهيارهم إن كان من أهل اإليمان
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 -80ولقه كذب مثل السابقين أصحاب الحجر رسولهم الذى أرسل إليهم  ،وكـانوا لهـذا مكـذبين كـل المرسـلين ألن
رسالة هللا واحهة

()1

 - 81بينا لهم الحجج الهالة على قهرتنا ورسالة رسولنا  ،فكانوا معر ين عنها ال يفكرون فيها

 - 82وكانوا قوما ذوى منعة وعمران  ،فكانوا يصنعون بيوتهم فى الجبال ومن الجبال  ،كانوا بها مطم نـين علـى
أنفسهم وأموالهم

 - 83فلما كفروا وجحهوا أتنهم أصوا

مزعجة منذرة بالهالك  ،فأهلكوا فى وقت الصباح

 - 84وما دفع عنهم الهالك الذى نزل بهم ما كانوا يكسبون من أموال  ،ويتحصنون بل من حصون
 - 85مــا أنشــأنا الســموا

واألرو ومــا بينهمــا  -مــن فضــاء  ،ومــا فيهمــا مــا أنــاس وحي ـوان ونبــا

وجمــاد ،

وغيرهــا ممــا ال يعلمــل اليشــر  -إال بالعــهل والحكمــة والصــالح والــذى ال يتفــق معــل اســتمرار الفســاد وعــهم نهايتــل ،

ولــذا كــان اليــوم الــذى يكــون فيــل انتهــاء الشــر آتي ـا ال محالــة  ،واصــفح  -أيهــا

النبــى -الك ـريم عــن المشــركين

بالنسبة للعقاب الهنيوى  ،وعاملهم بالصبر على أذاهم  ،والهعوة بالحكمة معاملة الصفوح الحليم

 - 86إن َّللا الذى خلقك  -أيها النبى  -ورباك هـو الكثيـر الخلـق  ،العلـيم بحالـك وحـالهم  ،فهـو حقيـق بـأن تكـل

إليل أمرك وأمرهم  ،وهو الذى يعلم األصلح لك ولهم
 - 87ولقه آتيناك  -أيها النبى األمين  -سبع آيا

من القرآن  ،هى الفاتحة التى تكررها فى كـل صـالة  ،وفيهـا

الضراعة لنا  ،وكمال طلب الههايل  ،وأعطينـاك القـرآن العظـيم كلـل  ،وفيـل الحجـة واإلعجـاز  ،فأنـت بهـذا  :القـوى

الذى يجهر منل الصفح

 - 88ال تنظر  -أيها الرسـول  -نظـرة تمـن ورغبـة إلـى مـا أعطينـاه مـن ُمتَـع الـهنيا أصـنافاً مـن الكفـار المشـركين
واليهود والنصارى والمجوس  ،فإنل مستصغر بالنسبل لما أوتيتل من كمال االتصال بنا ومن القرآن العظيم  ،وال
تحــزن علــيهم بســبب اســتمرارهم علــى غــيهم َ ،وأعَلــن جانبــك وتوا ــع وارفــق بالــذين معــك مــن المــؤمنين  ،فــإنهم قــوة
الحق وأهل َّللا
 - 89وق ــل  -أيه ــا النب ــى  -للجاح ــهين جميعـ ـاً  :إن ــى أن ــا المن ــذر لك ــم بع ــذابى الش ــهيه  ،والمب ــين إن ــذارى باألدل ــة
القاطعة المعجزة

 - 90وإن هذا مثل إنذار أول ك الذين قسـموا القـرآن إلـى شـعر وكهانـة وأسـاطير وغيرهـا  ،ولـم يؤمنـوا بـل مـع قيـام

الحجة عليهم
_______

( )1أصحاب الحجر هم ثمود والحجر واد بين المهينة والشام

أنظر التعليق العلمى على اآلية رقم  73من سورة األعراف
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 - 91الذين جعلوا القرآن بهذا التقسيم قطعاً متفرقة  ،وهو كل ال يقبل التجزئة فى إعجازه

وصهقل

 - 92وإذا كانت تلك حالهم  ،فوالذى خلقك وحفظك ورباك لنحاسبنهم أجمعين يوم القيامة
 - 93على أعمالهم من إيذاء وجحود واستهزاء

 - 94فاجهر بهعوة الحق وال تلتفت إلى ما يفعلل المشركون ويقولونل

 - 95وإن أول ــك المشــركين  -الــذين يســخرون مــن دعوتــك  -لــن يتمكن ـوا منــك ولــن يســتطيعوا
بينك وبين دعوتك

 - 96آول ــك المشــركون قــه

أن يحول ـوا

ــعفت مــهاركهم فجعل ـوا مــع َّللا آلهــة أخــرى مــن األوثــان  ،وســوف يعلمــون نتــائج

شركهم حين ينزل بهم العذاب األليم
 - 97وإنا لنعلم ما يصيبك من

يق وألم نفسى بما يقولونل من ألفاظ الشرك واالستهزاء واالستهانة

 - 98ف ــإذا أص ــابك ذل ــك الض ــيق ف ــافزو إل ــى هللا تع ــالى واتج ــل إلي ــل  ،وك ــن م ــن الخا ــعين الضــارعين إلي ــل ،
واستعن بالصالة فإن فيها الشفاء

 - 99والت ــزم عب ــادة هللا ال ــذى خلق ــك وه ــو حافظ ــك حت ــى ي ــأتى األم ــر المس ــتيقن  ،ينتهـ ـى أجل ــك وتلح ــق ب ــالرفيق
األعلى
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النحــــــل

ابتهأ

هــذه الســورة مكيــة  ،ماعــها اآليــا

السموا

الــثالث األخي ـرة منهــا فإنهــا مهنيــة وعــهد آياتهــا ثمــان وعشــرون ومائــة

السـورة الكريمـة بتأطيـه وعيـه هللا تعـالى للمشـركين  ،وبيـان قهرتـل سـبحانل وتعـالى علـى تنفيـذه  ،بـهليل خلقـل
واألرو  ،ثم بيان نعمل على الناس كافة بخلقل اإلبل  ،وإنباتل الزرو  ،ومـا خلـق فـى البحـر مـن أسـماك

تؤكل  ،وجواهر للزينة ثم أشار إلـى مـا تسـتوجبل هـذه الـنعم مـن شـكره سـبحانل  ،ووجـوب عبادتـل وحـهه واسـتقبال

المشــركين للــهعوة إلــى الوحهاني ــة  ،وافت ـرائهم عل ـى الق ـرآن الكـ ـريم  ،وادعــاء أنــل مــن أس ــاطير األولــين ثــم أشــار
سبحانل إلـى عـذاب المشـركين يـوم القيامـة  ،ونعـيم المـؤمنين  ،ثـم ذكـر سـبحانل إنكـار المشـركين للبعـث ولجـاجتهم

فى اإلنكـار  ،ويسـتنكر سـبحانل جحـودهم ببيـان قهرتـل  ،ويؤكـه وعـهه للمتقـين ووعيـهه لهـم  ،ثـم يقـرب البعـث ببيـان
قهرتل عليهم  ،وخضوو الوجود كلل لل سبحانل  ،وبيان أنل سبحانل هو الـذى يكشـف ويبـين خ ارفـا

المشـركين فـى

ـر  ،وســوء رأيهــم فــى الم ـرأة طفلــة وام ـرأة وأشــار ســبحانل إلــى الرســل
ـا

نفعــا وال
اعتقــادهم القــهرة فــيمن ال يملــك ً
الســابقين  ،وســاق ســبحانل العبــر فــى خلقــل وتكوينــل لاشــياء ومــا فيهــا مــن نعــم لإلنســان  ،وتفــاو األرزاق مــن أن

يكــون للغنــى فضــل علــى الفقيــر  ،ونعمــل علــى اإلنســان فــى خلقــل ذك ـ ار أو أنثــى واإلنســال بــالزواج منهمــا وأخــذ
يضرب سـبحانل األمثـال لبيـان قهرتـل  ،ثـم وجـل األنظـار إلـى عظـم المخلوقـا

الهالـة علـى عظمـة الخـالق وفـائض

نعمل  ،ومقابلة المشركين لهذه النعم الجليلة وبعه أن بين مطالب اإلسالم فى العهل وصلة الرحم بالوفـاء بالعهـه
وإعجاز القرآن  ،وكفر المشركين بل وافتـرائهم عليـل  ،أشـار سـبحانل إلـى حـال المشـركين يـوم القيامـة وبـين كيـف

طانوا يحلون ويحرمون من غير ُحجة  ،وأشار إلى اليهود الذين يقاربون المشركين  ،وبين أنل يجـب أال يعـاقبوا إال
بالمثل وأن على المؤمنين أن يصبروا وأن يلتزموا التقوى واإلحسان
 - 1تأطـهوا  -أيهــا المشـركون  -أن مــا توعــهكم هللا بـل يــوم القيامـة واقــع قريــب الوقـوو ال شــك فيـل  ،فــال تســتهزئوا

باســتعجال وقوعــل  ،تن ـزه هللا عــن أن يكــون لــل ش ـريك ُيعبــه مــن دونــل  ،وعمــا تشــركون بــل مــن آلهــة ال تقــهر علــى
شىء
 - 2ينزل المالئكة بما يحيى القلوب من وحيل على من يختاره للرسالة من عباده  ،ليعلموا الناس أنل ال إلــل ُيعبـه
بحق إال أنا فابتعهوا عما يغضبنى ويعر كم للعذاب  ،والتزموا الطاعا

 - 3خلق السموا

لتكون وقاية لكم من العذاب

واألرو بمقتضـى الحكمـة  ،تنـزه هللا عـن أن يكـون لـل شـريك يتصـرف فـى شـىء مـن ملكـل ،

أو يستحق أن يعبه مثلل

 - 4خلق كل فرد من أفراد اإلنسان من مادة سائلة ال تماسك فيها وهى النطفة  ،فإذا بل إنسان قـوى مجـادل عـن
نفسل  ،مكافح لخصومل  ،مبين لحجتل
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 - 5وقه تفضل َّللا عليكم  -أيها العباد  -فخلق لكـم اإلبـل والبقـر والضـأن والمعـز لتتخـذوا مـن أصـوافها وأوبارهـا
وأشعارها ما تستهف ون بل  ،ومن لحومها تأطلون ما يحف حياتكم

 - 6ولكــم فيهــا بهجــة وســرور  ،حــين ترونهــا راجعــة مــن مراعيهــا مــاى البطــون والضــروو  ،وحــين تــذهب إلــى
الحقول والمراعى تُسرو الخطا إلى غذائها

 - 7وتحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بله لـم تكونـوا مسـتطيعين الوصـول إليـل بـهونها إال بتحميـل أنفسـكم أقصـى جهـهها
ومشقتها

إن ربكم الذى هيأ ذلك لراحتكم لشهيه الرأفة بكم  ،واسع الرحمة لكم

 - 8وخلق لكم الخيل والبغـال والحميـر لتركبوهـا  ،فتتخـذوا منهـا زينـة تُـهخل السـرور علـى قلـوبكم  ،وسـيخلق مـاال
تعلمــون اآلن مــن وســائل الركــوب وقطــع المســافا  ،ممــا ســخره َّللا لبنــى اإلنســان  ،إذا اســتخهم عقلــل وفكــر بــل
واهتهى إلى استخهام كل القوى

 - 9وعلى َّللا بمقتضى فضلل ورحمتـل أن ُيَبـين لكـم الطريـق المسـتقيم الـذى يوصـلكم إلـى الخيـر ومـن الطريـق مـا
هو مائل منحرف ال يوصل إلى الحـق  ،ولـو شـاء هـهايتكم جميعـا لهـهاطم وحملكـم علـى الطريـق المسـتقيم  ،ولكنـل
خلق لكم عقوال تهرك  ،وإرادة توجل وترككم الختياركم

 - 10هو الذى أنزل من جهة السماء ماء لكم منل شراب  ،وبعضل ينبت منل الشجر  ،وفى هذا الشجر ترسلون
أنعامكم لتأطل منل  ،وتمهكم باللبن واللحوم  ،واألصواف واألوبار واألشعار

 - 11ينبــت لكــم بالمــاء الــذى ينــزل مــن الســماء الــزرو الــذى نخــرج منــل الحبــوب والزيتــون والنخيــل واألعنــاب ،

وغيرها من كل أنواو الثم ار التى تأطلونها غير ما ذكـر  ،إن فـى إيجـاد هـذه األشـياء لعالمـة هاديـة لقـوم ينتفعـون

بعقولهم ويفكرون فى القهرة التى أوجهتها

 - 12وسخر لكم الليل إذ جعلل مهي ا لراحتكم  ،والنهار إذ جعلل مناسـبا لسـعيكم وحـركتكم وأعمـالكم  ،والشـم

إذ تمهكم بالهفء والضوء  ،والقمر لتعرفـوا بـل عـهد السـنين والحسـاب  ،والنجـوم مسـخ ار بـأمر َّللا تهتـهوا بهـا فـى

الظلما

 ،إن فى ذلك لعالما

وأدلة لقوم ينتفعون بما وهبهم َّللا من عقل يهرك

 - 13وبجـوار مــا خلقــل لكــم فــى الســماء وهيــأه لمنــافعكم  ،خلــق لكــم علــى ســطح األرو كثيـ ار مــن أنـواو الحيـوان
والنبـا

والجمـاد  ،وجعـل فــى جوفهـا كثيـ ار مــن المعـادن المختلفـة األلـوان واألشــكال

والخـواص  ،وجعـل كــل

ذلــك لمنــافعكم إن فــى ذلــك كلــل ألدلــة وا ــحة كثي ـرة لقــوم يتــهبرون فيهــا فيتعظــون  ،ويعرفــون مــن خاللهــا قــهرة

خالقهم ورحمتل بهم

 - 14وه ــو ال ــذى ذل ــل البح ــر وجعل ــل ف ــى خ ــهمتكم لتص ــطادوا ولت ــأطلوا من ــل لح ــم األس ــماك طري ــا

طازج ــا ،

وتستخرجوا منل ما تتحلـون بـل كالمرجـان واللؤلـؤ وتـرى  -أيهـا النـاظر المتأمـل  -السـفن تجـرى فيـل شـاقة مياهـل

تحمل األمتعة واألقوا

سخره َّللا لذلك لتنتفعوا بما فيـل وتطلبـوا مـن فضـل َّللا الـرزق عـن طريـق التجـارة وغيرهـا

هيأه لكم  ،وذلك لخهمتكم
ولتشكروه على ما َ
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 - 15وجعــل َّللا فــى األرو جبــاال ثابتــة تحفظهــا أن تضــطرب  ،وجعــل فيهــا أنهــا ار تجــرى فيهــا الميــاه الصــالحة
للشرب والزرو  ،وطرقا ممههة لتهتهوا بها فى السير إلى مقاصهكم

 - 16وجعــل عالمــا

ترشــه النــاس فــى أثنــاء ســيرهم فــى األرو  ،وهــم فــى ذلــك يسترشــهون فــى أثنــاء ســيرهم

بالنجوم التى أودعها السماء إذا عميت عليهم السبل والتبست معالم الطرق

()1

 - 17هــل يســتوى فــى نظــر العقــل الســليم التســوية بــين القــادر والعــاجز فيجعــل مــن يخلــق هــذه األشــياء كمــن ال

يستطيع خلق أى شىء أتعمون  -أيها المشركون  -عن آثار قهرة َّللا فال تعتبروا وتشكروا عليها َّللا
 - 18وإن تحاولوا عه أنعم َّللا عليكم فلن يمكنكم إحصاؤها  ،إن َّللا كثير المغفرة واسع

الرحمـة  ،فتوبـوا إليـل

وأخلصوا العبادة لل  ،يغفر لكم ويرحمكم

 - 19وَّللا يهرك بعلمل الشامل ماتخفون وما تظهرون  ،ال يخفى عليل شىء من سركم وجهركم

 - 20هذا الخالق المنعم العالم بكل شىء ،هو  -وحهه  -المستحق للعبـادة  ،أمـا األصـنام التـى تعبـهونها  ،فهـى
عاجزة ال تستطيع أن تخلق شي ا  ،ولو كان ذبابا

 - 21وهى جمادا

ميتة ال ح

بل هى نفسها مخلوقة ربما صنعتموها بأيهيكم

لها وال حركة  ،وال تهرى متـى تكـون القيامـة والبعـث

لعابـهيها  ،فـال يليـق

بكم  -أيها العقالء  -بعه هذا أن تظنوا أنها تنفعكم فتشركوها مع َّللا فى العبادة
 - 22وقه و ح بكل هذه الهالئل أن إلهكم الذى يجب أن تعبهوه وحهه إلل واحـه ال شـريك لـل  ،ومـع ذلـك فالـذين
ال يؤمنون بالبعث والحساب قلوبهم منكرة لوحهانيتل  ،منعهم االستكبار عن اتباو الحق والخضوو لل

 - 23الشـك أن َّللا يعلـم مـا يسـرون ومـا يعلنـون مـن عقائــه وأقـوال وأفعـال  ،وسيحاسـبهم علـى كـل ذلـك ويعــاقبهم
على استكبارهم  ،ألنل سبحانل ال يحب المستكبرين عن سماو الحق والخضوو لل

 - 24وإذا س ل هؤالء الكفار المسـتكبرون  :أى شـىء أنزلـل ربكـم علـى محمـه قـالوا فـى عنـاد  :هـذا الـذى يـزعم

أن َّللا أنزلل عليل ما هو إال أباطيل وخرافا

سطرها السابقون فنقلها وصار يرددها

 - 25قــالوا ذلــك  ،ليصــهوا النــاس عــن اتبــاو رســول َّللا  ،لتكــون عاقبــة أمــرهم أنهــم يعــذبون ي ـوم القيامــة عــذاب
اللهم كامال  ،وعذاب بعض الناس الذين خـهعوهم وغـرروا بهـم حتـى

ـلوا دون علـم

أو بحـث تنبـل

 أيها السامع  -لقبح ما ارتكب هؤالء من ذنوب ما أشه عقابهم عليها - 26وقه سبق هؤالء الكافرين المتكبرين أمثال لهم  ،دبروا المكائه ألنبيائهم  ،واحتالوا فى إ ـالل النـاس فأبطـل
َّللا كيههم  ،ودمر بالدهم ونزل بهم عذاب النار فى الهنيا من حيث ال يتوقعون

_______

( )1انظر التعليق العلمى على اآلية  97من سورة األنعام
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 - 27ثــم فــى اآلخ ـرة حيــث يبعــث النــاس ويحاســبون علــى أعمــالهم  ،ويــوقفهم َّللا موقــف الخــزى والعــار  ،حــين
يفضــحهم ويظهــر مــا كانــت تخفيــل صــهورهم  ،ويقــول لهــم  :أيــن هـؤالء الــذين اتخــذتموهم شــركاء لــى فــى العبــادة

وكنتم تحاربوننى ورسلى فى سبيلهم أين هـم حتـى يمـهوا لكـم العـون كمـا كنـتم تزعمـون  ،فـال يسـتطيعون جوابـا ،
وحين ذ يقول الذين يعلمون الحق من األنبياء والمؤمنين والمالئكة  :إن الخزى اليوم والعذاب المسىء واقعـان علـى

الجاحهين

 - 28الخــزى علــى الكــافرين الــذين اســتمروا علــى كفــرهم حتــى قبضــت المالئكــة أرواحهــم  ،وهــم ظــالمون ألنفســهم
بالشرك وبارتكاب السوء  ،واستسلموا بعه طوال العناد إذ علموا حقيقة جرمهم  ،وقالوا كـذبا مـن شـهة دهشـتهم  :مـا

طنا فى الهنيا نعمل شـي ا مـن المعاصـى  ،فتقـول لهـم المالئكـة واألنبيـاء  :كـال  ،إنكـم كـاذبون  ،وقـه ارتكبـتم أفظـع
المعاصى وَّللا سبحانل محيل بكل صغيرة وكبيرة مما كنتم تعملونل فى دنياطم  ،فال يفيهكم إنكاركم

 - 29ويقـال لهــم بعــه ذلــك  ،مـ لكم دخــول النــار والعــذاب فيهــا عــذابا مؤبــها ال ينقطــع  ،وقبحــت جهــنم دا ار ومقامــا
لكل متكبر على االنقياد إلى الحق واإليمان باَّلل ورسلل

 - 30وقيل للذين أمنوا باَّلل وابتعهوا عما يغضبل من قول أو فعل أو عقيـهة  :مـا الـذى أنزلـل ربكـم علـى رسـولل
قــالوا  :أنــزل عليــل الق ـرآن

في ـل خيــر الــهنيا واآلخ ـرة للنــاس جميعــا  ،فكــانوا بــذلك مــن المحســنين وَّللا ســبحانل

يكاف المحسنين بحياة طيبة فى هذه الحياة الهنيا  ،ويكاف هم فى اآلخـرة بمـا هـو خيـر وأحسـن ممـا نـالوه فـى الـهنيا
ولنعم الهار التى يقيم فيها المتقون فى اآلخرة

 - 31وهــى جنــا

ثابتــة لإلقامــة  ،تجــرى مــن تحــت قصــورها وأشــجارها األنهــار  ،لهــم فيهــا

مــن النعــيم  ،ومثــل هــذا الج ـزاء الحســن  ،يجــزى َّللا كــل المتقــين الــذين آمن ـوا بــل  ،واتق ـوا

عملهم

 - 32وهم الذين تقبض أرواحهم المالئكة  ،وهم طاهرون مـن دنـ

مــا يشــاءون

مــا يغضــبل  ،وأحســنوا

الشـرك والمعاصـى  ،وتقـول المالئكـة تطمينـا

لهــم  :أمــان مــن َّللا لكــم  ،فــال يصــيبكم بعــه اليــوم مكــروه  ،وأبشــروا بالجنــة تــهخلونها بســبب مــا قــهمتم مــن أعمــال
صالحة فى دنياطم

 - 33هـؤالء هــم المتقـون الــذين اسـتعهوا آلخـرتهم  ،وذلــك جـزاؤهم أمــا المشـركون  ،فــإنهم بعنـادهم وبقــائهم علــى
شركهم  ،ال ينتظرون إال المالئكـة تقـبض أرواحهـم  ،وهـم ظـالمون ألنفسـهم بالشـرك وعمـل الشـر  ،ويـأتيهم عـذاب

جميعا ومثل مـا فعـل هـؤالء الكفـار المعانـهون  ،فعـل الـذين سـبقوهم فـى ذلـك مـع أنبيـائهم فعـاقبهم
ربك بإهالطهم
ً
ظالمــا لهــم حــين عــاقبهم  ،ولكــنهم هــم الــذين ظلم ـوا أنفســهم حــين عر ــوها لعــذاب هللا
هللا علــى فعلهــم  ،ولــم يكــن ً

بكفرهم

 - 34فأصابهم جزاء ما عملوا من سي ا

 ،وأحاط بهم العذاب الذى كانوا ينكرونل ويستهزئون بـل
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عنادا ومغالطة  :لو شاء هللا أن نعبهه  -وحهه  -ونطيعل فيما يأمر بل لما عبهنا غيره
 - 35وقال الذين أشركوا ً
 ،ولما حرمنا من عنهنا ما لم يحرمل  ،كالبحيرة والسائبة وهى حجة باطلة يستنهون عليها فى كفرهم وقه احتج
بها من سبقوهم من الكفار  ،بعه ما أرسلنا إليهم رسلنا  ،فأمروهم بالتوحيه وطاعة هللا  ،ونهوهم عن الشرك وعن
على

الحجة  ،وأدى رسلنا ما أمرناهم بتبليغل  ،وعلينا نحن حسابهم  ،ولي
تحريم ما َحرمل هللا  ،فقامت عليهم ُ
الرسل شىء بعه ذلك

 - 36ولق ــه بعثن ــا ف ــى ك ــل أم ــة رسـ ـوال ليق ــول له ــم  :اعب ــهوا هللا  -وح ــهه  -واجتنبـ ـوا ك ــل طاغي ــة مفس ــه  ،ف ــبلغهم
وأرشــههم  ،ففريــق اســتمع إلــى اإلرشــاد وتقبلــل  ،فهــهاه هللا بحســن اســتعهاده إلــى الطريــق

المســتقيم  ،وفريــق

أعــرو عــن ســماو الحــق فــانحرف عــن س ـواء الســبيل  ،فــأنزل هللا بــل العــذاب وإذا كنــتم فــى شــك مــن هــذا  -يــا
مشــركى مكــة  -فســيروا فــى األرو  ،قر ًيبــا مــنكم  ،فــانظروا وتــأملوا كيــف حــل بالمكــذبين  -مــن عــاد وثمــود وقــوم
الطا !
لوط  -عذاب هللا  ،وكيف كانت عاقبة أمرهم خسرًانا
وه ً
يصا  -أيها النبى  -على ههاية المشركين من قومك  ،باذال معهم أقصى مـا فـى جهـهك  ،فـال
 - 37إن تكن حر ً
 ،وهللا ال يجبــر علــى الههايــة مــن اختــاروا

تهلــك نفســك حزًنــا إذا لــم يتحقــق مــا تريــه  ،فقــه تحكمــت فــيهم الشــهوا
عظيمــا  ،وال يجــهون لهــم يــوم
ـذابا
الضــالل وتمســكوا بــل  ،ألنــل يتــركهم لمــا اختــاروا ألنفســهم  ،وســيلقون جـزاءهم عـ ً
ً
القيامة من ينصرهم ويحميهم من عذاب هللا
 - 38وقه أ اف المشركون إلى شركهم با إنكارهم ليوم القيامة  ،فأقسموا با غاية طاقتهم فى القسـم  ،وأطـهوا
جميعــا  ،ألنــل أخــذ العهــه علــى نفســل بــذلك ،
أن هللا ال يبعــث مــن يمــو وهــم كــاذبون فــى َق َسـ عـم عهم  ،وسـيبعثهم هللا
ً
ولن يخلف هللا عههه  ،ولكن أطثر الناس من الكفار ال يعلمون حكمـة هللا فـى خلـق هـذا العـالم وأنـل لـم يخلقـل عبثًـا

 ،وال عن حسابل فى اآلخرة ومجازاتل

جميعــا بعــه مــوتهم  ،فيظهـر لهــم حقــائق األمــور التــى اختلفـوا فيهــا،
 - 39وأن مــن عــهل هللا فــى خلقــل أن يبعــثهم
ً
ليعلم المؤمنون أنهم على حق  ،ويعلم الكافرون أنهم كانوا مخط ين فى اتخاذهم شركاء
 ،كاذبين فى قسمهم أن هللا ال يبعث من يمو  ،وليلقى كل من الفريقين جزاءه على علم بل وبأسبابل
 - 40ولي

بعث الناس يوم القيامة بعسـير علينـا حتـى يسـتبعهه هـؤالء الكفـار  ،ألننـا إذا أردنـا شـيًا

إيجاده إال أن نقول لل  :كن فيكون كما نريه

ال يحتـاج

إخالصـا لعقيـهتهم  ،مـن بعـه مـا وقـع علـيهم الظلـم
 - 41والمؤمنون الـذين هـاجروا مـن ديـارهم لوجـل هللا تعـالى  ،و
ً
عو ــهم فــى الــهنيا علــى إخالصـهم واحتمــالهم للعــذاب  ،حيــاة طيبــة حســنة ال تــأتى إال
والعـذاب مــن المشــركين ُ ،لن ب
بالجهاد  ،وسيكون أجرهم يوم القيامة أطبر  ،ونعـيمهم فـى الجنـة أعظـم  ،لـو كـان المخـالفون لهـم يعلمـون ذلـك لمـا
ظلموهم وظلموا أنفسهم
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 - 42وهؤالء المهـاجرون هـم الـذين صـبروا علـى مـا تحملـوه مـن عـذاب فـى سـبيل عقيـهتهم  ،وفو ـوا أمـرهم إلـى
هللا  -وحهه  -غير مبالين بما سواه  ،ومن أجل هذا أحسنا لهم الجزاء

 - 43وما أرسلنا إلى األمم السابقة قبل إرسالك إلى أمتـك  -أيهـا النبـى  -إال رجـاالً نـوحى إلـيهم بمـا نريـه تبليغـل
لهم  ،ولم نرسل مالئكة كما يريه كفار قومك  ،فاسـألوا  -أيهـا الكـافرون  -أهـل العلـم بالكتـب السـماوية  ،إن كنـتم

ال تعلمون ذلك  ،فستعرفون أن رسل هللا
جميعا ما كانوا إال رجاالً
ً
 - 44وقه أيهنا هؤالء الرسل بالمعج از والهالئل البينة لصهقهم  ،وأنزلنا عليهم الكتب تبين لهم شرعهم الـذى فيـل
ال مالئكة

مصلحتهم  ،وأنزلنا إليك  -أيها النبى  -القرآن لتبين للنـاس مـا اشـتمل عليـل مـن العقائـه واألحكـام  ،وتـهعوهم إلـى

التهبر فيل  ،رجاء أن يتهبروا فيتعظوا ويستقيم أمرهم

 - 45فكيـف يصــح بعــه كــل هــذا أن يتمـادى المشــركون فــى عنــادهم  ،ويــهبروا المكائـه للرســول هــل أغـراهم حلــم

هللا بهم فاعتقهوا أنهم فـى مـأمن مـن عـذاب هللا  ،فـال يخسـف بهـم األرو كمـا فعـل بقـارون أو يـأتيهم العـذاب

فجأة بصاعقة كما فعل بثمود وهم ال يهرون أين نزل

 - 46أو يهلكهم فى أثناء تنقلهم فى األرو للتجارة بعيهين عن مساطنهم فـال يسـتطيعون اإلفـال

مـن عقـاب هللا

 ،ألنل ال يعجزه شىء يريهه
 - 47أو ينــزل بهــم العــذاب فــى أنفســهم وأم ـوالهم رويـ ًـها رويــها  ،وهــم فــى كــل لحظــة فــى عــذاب مــن الخــوف منــل
والترقب لوقوعل  ،فال تتمادوا -أيها المشركون  -وتغتروا بتأخير عقـوبتكم  ،فقـه اقتضـت أرفـة هللا الشـاملة ورحمتـل
الواسعة أال يعاجلكم بالعقوبة فى الهنيا  ،كى تتفكروا وتتهبروا ألنل سبحانل رؤوف رحيم

 - 48أغفل هـؤالء الكفـار عـن آيـا

هللا حـولهم  ،ولـم ينظـروا ويتـهبروا فيمـا خلقـل هللا مـن األشـياء القائمـة  ،تنتقـل
ـار والقمـر لـيالً  ،وكـل ذلـك خا ـع ألمـر
نه ً ا

يمينا وتارة شماالً  ،تابعة فى ذلك لحركة الشـم
ظاللها  ،وتمته تارة ً
هللا  ،منقــاد ألحكــام تــهبيره لــو تــهبر المشــركون هــذا  ،لعلم ـوا أن خالقــل ومــهبره هــو  -وحــهه  -المســتحق للعبــادة
والخضوو  ،القادر على إهالطهم لو أراد
 - 49و  -وحهه  -ال لغيـره  -يخضـع وينقـاد جميـع مـا خلقـل فـى السـموا
ظهرها من مخلوقا

 ،وفى مقهمتهم المالئكة يخضعون لل وال يستكبرون عن

ومـا دب علـى األرو ومشـى علـى
طاعتـل

()1

دائما على خوف من ربهم القادر القاهر  ،ويفعلون ما يأمرهم بل
 - 50وحالهم أنهم ً
 - 51وقال هللا  :ال تعبهوا اثنـين  ،وتجعلوهمـا إلــهين  ،ألن اإلشـراك فـى العبـادة تنـافى وحهانيـة الخلـق والتبكـون ،
إنما المعبود بحق إلـل واحه  ،فخافونى وال تخافوا غيرى
_______

( )1تسبق هذه اآلية ركب العلم فى تقرير وجود أحياء تهب على بعض الكواطـب فـى مجموعتنـا الشمسـية أو خـارج نطاقهـا  ،وهـذا مـا
يحاول العالم اآلن الوصول إلى حقيقتل
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وملكــا  ،وعبيـ ًـها  ،فحقــل  -دون غي ـره -
 - 52ولــل  -وحــهه  -مــا فــى الســموا واألرو خلًقــا ً ،
ويخضع لل  ،وتُرجى رحمتل  ،ويخاف عذابل
ويحمه ُ ،
ُ

أن ُيعبــه

 - 53وأى شىء جاءطم من النعم فهو من هللا  -وحهه  -ثم إذا لحقكم ما يضـركم فـال تتضـرعوا بـأعلى أصـواتكم
إال إليل

 - 54ثم إذا استجاب لهعائكم ورفع ذلك الضر عنكم  ،نسى بعضكم حق هللا عليل مـن التوحيـه وإخـالص العبـادة

لل  ،فيشركون بخالقهم ومربيهم ويعبهون معل غيره

 - 55ذلك يحهث منهم لتكـون عاقبـة أمـرهم إنكـار فضـلنا علـى مـا أعطينـاهم  ،فتمتعـوا  -أيهـا الكـافرون  -بمـا
ال تؤدون حق شكره  ،فسوف تعلمون عاقبة الكفر

 - 56ويجعــل المشــركون ألوثــانهم الت ـى يســمونها بغيــر علــم آلهــة نصــيبا يتقربــون بهــا إليهــا  ،مــن الــرزق الــذى
أعطيناهم إياه من الحرث واألنعام وغيرهما  ،ألسألكم وعزتـى  -أيهـا المشـركون  -عمـا كنـتم تختلقونـل مـن الكـذب

وتفترونل من الباطل  ،وأجازيكم عليل

 - 57ويجعلون

ما يكرهون  ،فيزعمون أن المالئكة بنا

ما يحبون  ،وهم الذكور من األوالد

 ،ويعبهونها  ،تنزه هللا عـن ذلـك  ،ويجعلـون ألنفسـهم

 - 58وهم إذا ُخعببر أحههم بأنل وله
 - 59يحاول االختفاء عن أعـين النـاس  ،لـ ال يـروا ك بتـل مـن األلـم الـذى أصـابل مـن وجـود المولـود الـذى أخبـروه
ظا يكظمل
لل أنثى  ،صار وجهل مسودا من الحزن وهو مملوءغي ً

حيا مع مـا يلحقـل مـن الهـوان علـى ذلـك فـى زعمـل ! أم يهفنـل فـى التـراب وهـو
بل  ،وتستولى عليل حيرة أيبقيل ً
حــى حتــى يمــو تحتــل تنبــل  -أيهــا الســامع  -لفظاعــة عمــل ه ـؤالء وقــبح حكمهــم الــذى ينســبون فيــل مــا

يكرهون أن ينسب إلى أنفسهم

 - 60الـذين ال يؤمنــون بــاآلخرة ومـا فيهــا مــن ثـواب وعقــاب الحــال التـى تســوء  ،وهــى الحاجـة إلــى االوالد الــذكور
وكراهة اإلنـاث  ،و الصـفة العليـا  ،وهـو الغنـى عـن كـل شـىء  ،فـال يحتـاج إلـى

الولـه  ،وهـو الغالـب القـوى

الذى ال يحتاج إلى معين
 - 61ولو يعجل هللا عقاب الناس بما ارتكبوا من ظلم  ،ما ترك على ظهـر األرو دابـة  ،ولكنـل بحلمـل وحكمتـل
يؤخر الظالمين إلى وقت عينل  ،وهو وقت انتهاء آجالهم  ،فإذا جاء هذا الوقت
ال يتقهمون عليل لحظة

 - 62وينســب المشــركون إلــى هللا مــا يكرهــون أن ينســب إلــيهم مــن البنــا

ال يتأخرون عنـل لحظـة كمـا

والشــركة  ،وتنطــق ألســنتهم الكــذب  ،إذ

يزعمــون مــع ذلــك أن لهــم فــى الــهنيا الغنــى والســلطان الــذى يقــيهم الغــذاب  ،وأن لهــم الجنــة كــذلك والحــق أن لهــم

النار  ،وأنهم مسوقون إليها قبل غيرهم
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جميعـا  ،فحسـن لهـم
 - 63تأطه  -أيها النبى  -أننا أرسلنا رسال إلى أمم من قبل بمثل ما أرسلناك بل إلى الناس
ً
الشـيطان الكفــر والشـرك والمعاصــى فكــذبوا رسـلهم  ،وعصــوهم  ،وصـهقوا الشــيطان وأطــاعوه  ،فهـو متــولى أمــورهم
فى الهنيا يزين لهم ما يضرهم  ،ولهم فى اآلخرة عذاب شهيه األلم

 - 64وما أنزلنا عليك القرآن إال لتبين بل للناس الحق فيما كـان مو ـع خالفهـم مـن الـهين  ،وليكـون ههايـة تامـة
 ،ورحمة عامة لقوم يؤمنون با وبالكتاب الذى أنزلل

 - 65وهللا أنزل من السماء ماء يحملل السحاب  ،فجعل األرو منبتة فيهـا حيـاة  ،بعـه أن كانـت قاحلـة ال حيـاة
()1

فيها إن فى ذلك لهليالً وا ًحا على وجود مهبر حكيم
 - 66وإن لكم  -أيها الناس  -فى اإلبل والبقر والغنم لموعظة تعتبـرون بهـا  ،وتنتقلـون بتـهبر عطائهـا إلـى العلـم
بالصــانع المبــهو الحكــيم  ،ونســقيكم مــن بعــض مــا فــى بطونهــا مــن بــين فضــال

التناول للشاربين

()2

ـافيا ســهل
الطعــام والــهم ً
لبنــا صـ ً

ـكر غيــر حســن ،
ـير مسـ ًا
 - 67ومــن ثمـ ار النخيــل واألعنــاب التــى أنعمنــا بهــا علــيكم ومكنــاطم منهــا تتخــذون عصـ ًا

حسنا  ،إن فى ذلك لعالمة دالة على القهرة والرحمة لقوم ينتفعون بعقولهم
طيبا ً
وطعاما ً
ً
 - 68وألهــم ربــك  -أيهــا النبــى  -النحــل أســباب حياتهــا  ،ووســائل معيشــتها  ،بــأن تتخــذ مــن الجبــال بيوتًــا فــى
طهوفها  ،ومن فجوا الشجر  ،ومن ع ارئش المنازل والكروم بيوتًا كذلك
 - 69ثم ههاها  -سبحانل  -لاطـل مـن كـل ثمـ ار الشـجر والنبـا

 ،وسـهل لهـا أن تسـلك لـذلك طرًقـا هيأهـا لهـا

ربها مذللة سهلة  ،فيخرج مـن بطونهـا شـراب مختلـف ألوانـل فيـل شـفاء للنـاس  ،إن فـى ذلـك الصـنع العجيـب ألدلـة

قوية على وجود صانع قادر حكيم  ،ينتفع بها قوم يستعملون عقولهم بالتأمل فيفوزون بالسعادة الهائمة

()3

مبكر  ،ومنكم من يبلـُ أرذل العمـر  ،فيرجـع بـذلك
 - 70وهللا خلقكم  ،وقهر لكم آجاال مختلفة  ،منكم من يتوفاه ًا
إل ــى ح ــال الض ــعف  ،إذ تأخ ــذ حيويت ــل ف ــى الض ــعف الت ــهريجى  ،فيق ــل نش ــاط الخالي ــا وته ــن العظ ــام والعض ــال
واألعصاب فتكون عاقبتل أن يفقه كل ما عليل إن هللا عليم بأسرار خلقل  ،قادر على تنفيذ ما يريهه

__________

( )1ينزل الماء من السماء إلى األرو ليذيب عناصرها التى تمتصها النباتا
( )2توجه فى

وتتحول إلى خاليا حية وأنسجة

روو الماشية غهد خاصة إلفراز اللـبن تمـهها األوعيـة الشـريانية بخالصـة مكونـة مـن الـهم والكيلـوز  ،وهـو خالصـة

طعما  ،ثم تقوم الغهد اللبنية باستخالص العناصر الالزمة لتكوين اللبن مـن هـذين السـائلين
الغذاء المهضوم  ،وكالهما غير مستساح ً
 :الهم والكيلوز  ،وتفرز عليها عصا ار خاصة تحيلها إلى لبن يختلف فى لونل ومذاقل اختالًفا تاما عن كل منهما
( )3يتركب عسل النحل من كميـة كبيـرة مـن الجلوكـوز والفرفتـوز وهـو أسـهل أنـواو السـكريا

فـى الهضـم  ،وثبـت فـى آخـر األبحـاث

مقويا  ،ويعطى
الطبية أن الجلوكوز مفيه فى كثير من األمراو ويعطى بطريق الحقن والفم والشرج  ،بصفتل ً
مختلف المعادن و ه التسمم الناش من أمراو األعضاء  ،مثل التسمم البـولى والصـفراء  ،وغيرهمـا  ،كمـا ثبـت أنـل يحتـوى علـى

نسبة عالية من الفيتامينا

ه التسمم فى

خصوصا فيتامين ب المركب
ً
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 - 71وهللا فضــل بعضــكم علــى بعــض فــى الــرزق فجعــل رزق الســيه المالــك أفضــل مــن رزق مملوكــل  ،فمــا
الــذين كثــر رزقهــم مــن الســادة بمعطــين نصــف رزقهــم لعبيــههم المملــوكين لهــم  ،حتــى يصــيروا مشــاركين لهــم فــى

الرزق على حـه المسـاواة  ،وإذا كـان هـؤالء الكفـار ال ير ـون أن يشـاركهم عبيـههم فـى الـرزق الـذى جـاء مـن عنـه
هللا  ،مع أنهـم بشـر مـثلهم  ،فكيـف ير ـون أن يشـركوا مـع هللا بعـض مخلوقاتـل فيمـا ال يليـق إال بـل تعـالى  ،وهـو

اس ــتحقاق العب ــادة

فه ــل تس ــتمر بع ــه ك ــل ه ــذا بص ــائر هـ ـؤالء المش ــركين مطموس ــة  ،فيجح ــهوا نعم ــة هللا عل ــيهم

بإشراطهم معل غيره

اجا لتسكنوا إليها  ،وجعل لكم مـن أزواجكـم بنـين وأبنـاء بنـين  ،ورزقكـم
 - 72وهللا جعل لكم من جن أنفسكم أزو ً
ما أباحل لكم مما تطيب بل نفوسكم أبعه ذلك يشـرك بـل بعـض النـاس فيؤمنـون بالباطـل  ،ويجحـهون نعمـة هللا
المشاههة  ،وهى التى تستحق منهم الشكر  ،وإخالص العبادة

()1

 - 73ويعبهون غير هللا من األوثان وهى ال تملك أن ترزقهم رزقا  -أَى رز تق  -ولو قليال سـواء كـان هـذا الـرزق
خارجـا مـن األرو كثمـر األشـجار والنبـا
آتيا من جهة السماء كالمـاء  ،أم
ً
تفعل شيًا من ذلك وال أقل منل

،

وال تسـتطيع هـذه اآللهـة أن

ـباها  ،وتبــرروا عبادتهــا بأقيســة فاســهة ،
 - 74وحيــث ثبــت لكــم عــهم نفــع غيــر هللا لكــم  ،فــال تــذكروا تعــالى أشـ ً
وتشــبيها غيــر صــحيحة تعبــهونها معــل إن هللا يعلــم فســاد مــا تعملــون  ،وســيجازيكم عليــل  ،وأنــتم فــى غفلــة ال

تعلمون سوء مصيركم

 - 75جعل هللا مـثال يو ـح فسـاد مـا عليـل المشـركون  ،بعبـه مملـوك ال يقـهر علـى فعـل شـىء  ،وبح بـر رزقـل هللا
طيبــا حــالال  ،فهــو يتصــرف فيــل  ،وينفــق منــل فــى الســر والجهــر هــل يســتوى العبيــه الــذين ال يقــهرون علــى
رزًقــا ً

شىء  ،واألحرار الذين يملكون ويتصرفون فيمـا يملكـون

إن هللا ملـك كـل شـىء  ،فهـو يتصـرف فـى ملكوتـل كمـا
وحــهه  ،والتنزيـل لــل وحـهه  ،ولــل

ويحمـه  ،الثنـاء كلــل حـق
يريـه  ،وغيـره ال يملــك أى شـىء فــال يسـتحق أن ُيعبــه ُ
العلــو وحــهه  ،ألن كــل خيــر صــهر عنــل  ،وكــل جميــل مــرده إليــل  ،وال يفعــل ه ـؤالء مــا يفعلــون عــن علــم  ،وإنمــا

تقليها لرؤسائهم  ،بل أطثرهم ال يعلمون  ،فيضيفون نعمل إلى غيره  ،ويعبهونل من دونل
يفعلون ما يفعلون ً
_______

( )1الـزواج رابطــة مقهســة  ،وهــو أصـل األسـرة التــى هــى نـواة األمــة والمجتمــع  ،والــزواج ظـاهرة مــن ظـواهر التنظــيم لفطـرة أودعــت فــى اإلنســان كمــا
أودعت فى غيره من أنواو الحيوان  ،ولوال الزواج الذى هو تنظيم مقـهرة الفطـرة المشـتركة بـين اإلنسـان والحيـوان لتسـاوى اإلنسـان مـع غيـره مـن أنـواو
الحي ـوان فــى ســبيل تلبيــة الفط ـرة عــن طريــق الفو ــى والشــيوو  ،وعنهئـ تـذ ال يكــون اإلنســان ذلــك المخلــوق الــذى ســواه هللا وأودو فيــل العقــل والفكــر ،

وفضلل على كثير من خلقل واستخلفل فى األرو
وإذا كان الو ع اإللـهى لإلنسان فى هذه الحياة يقضى بتنظيم الفطرة الخاصـة بـالزواج سـموا بـل عـن فو ـى الحيـوان  ،فـإن اإلنسـان مـن جهـة

أخرى مطبوو على حب البقاء  ،وإذا كان ال سبيل لل إلى بقائل بذاتل وهو يؤمن بذلك من صنع هللا فى آبائـل وأجـهاده وسـائر األحيـاء  ،فإنـل يـرى أن
وخلودا
ار
امتهادا لبقائل واستمرًا
سبيلل إلى البقاء إنما هو فى نسلل المعروف  ،بحيث يراه
ً
ً
اجـا  ،وجعــل لفـم مــن أزواجكـم بنــين وحفـدة ورزقفــم مــن
ولعـل مـن أو ـح مـا يمـا فطرتــل بـل قولـل تعــالى   :وع جعـل لفــم مـن أنفســكم أزو ً

الطيبات 
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أمـره  ،إذا

 - 76وجعل هللا مثال آخـر هـو رجـالن  :أحـههما أخـرس أصـم ال ُيفهـم غيـره َ :كـل علـى مـن يلـى
وجهــل ســيهه إلــى جهــة مــا ال يرجــع بفائــهة هــل يســتوى هــذا الرجــل مــع رجــل فصــيح قــوى الســمع يــأمر بــالحق
والعهل  ،وهو فى نفسل على طريق قويم ال عوج فيل إن ذلك األخرس الذى ال يسمع وال يتكلم وال يفهـم وال ُيفهـم

 ،هــو مثــل األصــنام التــى عبــهوها مــن دون هللا  ،فإنهــا ال تســمع وال تنطــق وال تنفــع  ،فــال يمكــن أن تســتوى مــع
السميع العليم الهاعى إلى الخير والحق  ،وإلى الطريق المستقيم

 - 77و  -وحــهه  -علــم مــا غــاب عــن العبــاد فــى الســموا

واألرو  ،ومــا أمــر مجــىء يــوم القيامــة  ،وبعــث

الناس فيل  ،عنه هللا فى السرعة والسهولة  ،إال كرد طرف العين بعـه فتحهـا بـل هـو أقـرب سـرعة مـن ذلـك إن

هللا عظيم القهرة ال يعجزه أى شىء

 - 78وهللا أخرجكم من بطون أمهـاتكم ال تـهركون شـيًا ممـا يحـيل بكـم  ،وجعـل لكـم السـمع واألبصـار واألف ـهة ،
()1
وسائل للعلم واإلدراك  ،لتؤمنوا بل عن طريق العلم  ،وتشكروه على ما تفضل بل عليكم
 - 79ألم ينظر المشركون إلى الطير مذلال

للطيران فى الهواء إلى السماء بمـا زودهـا هللا بـل مـن أجنحـة أوسـع

من جسمها تبسطها وتقبضها  ،وسخر الهواء لها  ،فمـا يمسـكهن فـى الجـو إال هللا بالنظـام الـذى خلقهـا عليـل إن

فى النظر إليها واالعتبار بحكمة هللا فى خلقها  ،لهاللة عظيمة ينتفع بها المستعهون لإليمان

()2

 - 80وهللا سبحانل وتعالى هو الذى جعلكم قادرين على إنشاء بيو لكم تتخـذون منهـا مسـاطن  ،وجعـل لكـم مـن

جلود اإلبل والبقر والغنم وغيرها أخبيـة تسـكنون فيهـا وتنقلونهـا فـى حلكـم وترحـالكم  ،وجعلكـم تتخـذون مـن صـوفها
فرشا تتمتعون بها فى هذه الهنيا إلى حين آجالكم
وشعرها ووبرها ً
 - 81وهللا جعــل لكــم مــن األشــجار التــى خلقهــا وغيرهــا ظــالال تقــيكم شــر الحــر  ،وجعــل لكــم مــن الجبــال كهوًفــا
ثيابا من الصوف والقطن والكتان وغيرها تصـونكم مـن حـ اررة الشـم
ومغا ار تسكنون فيها كالبيو  ،وجعل لكم ً

ودروعا من الحهيـه تصـونكم مـن قسـوة حـروب أعـهائكم  ،كمـا جعـل لكـم هـذه األشـياء  ،يـتم علـيكم نعمتـل بالـهين
،
ً
القيم  ،لتنقادوا ألمره وتخلصوا عبادتكم لل دون غيره

_______

( )1أثبت الطب الحهيث أن حاسة السـمع تبـهأ مبكـرة ج ًـها فـى حيـاة الطفـل فـى األسـابيع القليلـة األولـى  ،أمـا البصـر فيبـهأ فـى الشـهر
الثالث  ،وال يتم تركيـز اإلبصـار إال بعـه الشـهر السـادس  ،أمـا الفـؤاد وهـو اإلدراك والتمييـز  ،فـال يـتم إال بعـه ذلـك  ،وهكـذا فالترتيـب
الذى جاء

بل آيا

القرآن الكريم هو ترتيب ممارسة هذه الحواس لوظائفها

( )2الطيور تطير لعهة أشياء فى تكوينها  :أهمها شكل الجسم اإلنسيابى  ،والبسطة فى األجنحة المزودة بالريش  ،والعظام المجوفـة

الخفيفة  ،واألطياس الهوائية بين األحشاء  ،وهى متعلقة بالرئتين  ،وتمتل بالهواء عنه الطيران فيخف وزن الجسم
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 - 82فإن أعرو عنك  -أيها النبى  -الذين تهعوهم إلى اإلسالم  ،فال تبعة عليك فى إع ار ـهم  ،فلـي
إال التبليُ الوا ح  ،وقه فعلت

 - 83إن إعراو هؤالء الكفار لي

عليـك

ألنهم يجهلون أن هللا سبحانل هو مصـهر كـل الـنعم علـيهم  ،ولكـنهم يعملـون

عمل من ينكرها حيـث لـم يشـكروه عليهـا  ،وأطثـرهم جمـه علـى تقليـه اآلبـاء فـى الكفـر بـا  ،حتـى كـان أطثـرهم هـم

الجاحهون

 - 84وحذر  -أيها النبى  -كل كافر بربل ممـا سيحصـل  ،يـوم نبعـث مـن كـل أمـة نبيـا ليشـهه لهـا أو عليهـا بمـا
قابلت بل رسول ربها  ،وإذا أراد الكافر منهم أن يعتـذر ال يـؤذن لـل فـى االعتـذار ،

يمهه لشفاعتل  ،بأن يطلب منهم الرجوو عن سبب غضب هللا عليهم ،

وال يوجـه لهـم شـفيع

ألن اآلخرة ليست دار توبة

 - 85وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر عـذاب جهـنم  ،وطلبـوا أن يخففـل َّللا عـنهم  ،ال ُيجـاب لهـم طلـب  ،وال
يؤخرون عن دخول جهنم لحظة
 - 86وإذا رأى الذين أشركوا آلهتهم التـى عبـهوها وزعمـوا أنهـا شـركاء َّلل قـالوا  :يـا ربنـا هـؤالء شـركاؤنا الـذين كنـا

نعبههم مخط ين  ،فخفف عنا العذاب بإلقاء بعضل عليهم  ،فيجيـبهم شـركاؤهم قـائلين  :إنكـم  -أيهـا المشـركون -

لكاذبون فى دعواطم أننا شركاء  ،وأنكم عبهتمونا  ،إنما عبهتم أهواءطم ولسنا كما زعمتم شركاء
 - 87حين ـ ـ تـذ استسـ ــلم المشـ ــركون َّلل  ،وخضـ ــعوا لقضـ ــائل  ،وغـ ــاب ع ـ ـنهم مـ ــا كـ ــانوا يختلقونـ ــل مـ ــن

أن

معبوداتهم تشفع لهم  ،وتهفع العذاب عنهم

 - 88الــذين كفــروا ومنع ـوا غيــرهم عــن طريــق َّللا  ،وهــو طريــق الخيــر والحــق  ،زدنــاهم عــذابا فــوق العــذاب الــذى
استحقوه بالكفر  ،بسبب ما كانوا يتعمهونل من اإلفساد وإ الل العباد

 - 89وحذر  -أيهـا النبـى  -كفـار قومـك ممـا سيحصـل يـوم ُنحضـر مـن كـل أمـة شـهيهاً عليهـا  ،هـو نبيهـا الـذى
يكــون بــين أبنائهــا  ،ليكــون ذلــك أقطــع لعــذرها  ،ونجــىء بــك  -أيهــا النبــى  -شــهيهاً علــى ه ـؤالء الــذين كــذبوك ،
وعليهم أن يعتبروا من اآلن  ،قه نزلنا القرآن فيل بيان كل شىء مـن الحـق  ،وفيـل الههايـة  ،وفيـل الرحمـة والبشـرى

بالنعيم  ،للذين يذعنون لل ويؤمنون بل

 - 90إن َّللا يأمر عباده بأن يعهلوا فى أقوالهم وأفعالهم ،ويقصهوا إلى األحسـن مـن كـل

األمـور  ،فيفضـلوه

علـى غيـره ،طمــا يــأمر بإعطــاء األقــارب مــا يحتــاجون إليــل لــهعم روابــل المحبــة بــين األســر  ،وينهــى عــن فعــل كــل

خطي ة  ،خصوصاً الذنوب المفرطة فى القبح  ،وكل ما تنكره الشـرائع والعقـول السـليمة  ،كمـا ينهـى عـن االعتـهاء
علغ ــالغير  ،وَّللا س ــبحانل به ــذا ي ــذكركم وي ــوجهكم إل ــى الص ــالح م ــن أم ــوركم  ،لعلك ــم تت ــذكرون فض ــلل ف ــى حس ــن
توجيهكم  ،فتمتثلوا كالمل

 - 91وأوف ـوا ب ــالعهود الت ــى تقطعونه ــا عل ــى أنفس ــكم  ،مش ــههين َّللا علــى الوف ــاء به ــا  ،م ــا دام الوفــاء متســقا مــع
ماشــرعل َّللا  ،وال تنقض ـوا األيمــان ع
أو بالتصــميم عليهــا
بالحنــث فيهــا  ،بعــه تأطيــهها بــذكر َّللا  ،وبــالعزم
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وق ــه راعي ــتم ف ــى عه ــودكم وحلفك ــم أن َّللا يكف ــل وف ــاءطم  ،وأن َّللا رقي ــب ومطل ــع عل ــيكم  ،فكونـ ـوا عن ــه عه ــودكم
وخلف وبر ع
وحنث  ،فيحازيكم على ما تفعلون
وأيمانكم  ،ألن َّللا سبحانل يعلم ما يكون منكم من وفاء ُ
ب
 - 92وال تكونوا فى الحنث فـى أيمـانكم بعـه توكيـهها مثـل المـرأة المجنونـة التـى تغـزل الصـوف وتحكـم غزلـل  ،ثـم

تعود فتنقضل وتتركل محلوالً  ،متخذين أيمانكم وسيلة للتغرير والخهاو لغيركم  ،مع أنكـم مصـرون علـى الغـهر بهـم
أو لترجـون زيــادة القــوة بالغــهر ،
 ،ألنكـم أطثــر وأقــوى مـنهم  ،أو تنـوون االنضــمام ألعـهائهم األقــوى مــنهم ،
وإنما يختبركم َّللا  ،فإن آثرتم الوفاء كان لكم الغنم فى الهنيا واآلخرة  ،وإن اتجهتم إلى الغـهر كـان الخسـران
وليبين لكم يوم القيامة حقيقة ما كنتم عليل تختلفون فى الهنيا  ،ويجازيكم حسب أعمالكم

 - 93ولو شاء َّللا لجعلكم أمة واحهة فى الجن

واللون واإليمـان لـي

()1

بينهـا تخـالف  ،وذلـك بخلقكـم خلقـا آخـر

طالمالئكة ال اختيار لها  ،ولكن شـاء َّللا أن تختلفـوا فـى األجنـاس واأللـوان  ،وأن يجعـل لكـم اختيـا ار  ،فمـن اختـار

شهوا الهنيا وآثرها على ر ا َّللا تركل وما يريه  ،ومـن أراد ر ـا َّللا بالعمـل الصـالح س بـهل لـل مـا أراد وتأطـهوا
بعه ذلك أنكم ستسألون جميعا يوم القيامة عما كنتم تعملون فى الهنيا  ،وتجازون حسب أعمالكم
 - 94وال تسـلكوا ســبيل الغـهر  ،فتتخــذوا األيمــان سـبيالً للتغريــر والخهيعــة  ،فإنـل بســبب ذلــك تـزل األقــهام فتبتعــهوا
عــن المحجــة المســتقيمة  ،ويكــون فــى ذلــك إع ـراص عــن ســبيل َّللا فــى الوفــاء  ،وتكونــون قــهوة ســي ل فــى الغــهر ،

ويـرى النــاس فــيكم صــورة مشــوهة لإلســالم  ،فيعر ــون عنــل  ،وينـزل الســوء بكــم فــى الــهنيا لعــهم الثقــة فــيكم بســبب
صهطم عن طريق الحق  ،وينزل بكم عذاب مؤلم شهيه اإليالم
ب
 - 95وال تســتبهلوا بالوفــاء بــالعهود المؤكــهة متــاو الــهنيا  ،فهــو قليــل مهمــا كــان كثيـ ار  ،ألن مــا عنــه َّللا مــن جـزاء

المحافظين على العهه فى الهنيا  ،ومن نعيم اآلخرة الهائم  ،خيـر لكـم مـن كـل مـا يغـريكم بـنقض العهـود  ،فتـهبروا
ذلك وافهموه إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الصالح وغيـر الصـالح ،

دنياطم وأخراطم

وال تفعلـوا إال مـا فيـل صـالح لكـم فـى

______

( )1هاتان اآليتان تهالن على أن أساس العالقا بين المسلمين وغيرهم مع العهالة الوفاء بالعهـه  ،وأن العالقـا الهوليـة ال تُـنظم إال
بالوفـاء بالعهــه  ،وأن الــهول اإلســالمية إذا عقـه عهــهاً فإنمــا تعقــهه باسـم َّللا فهــو يتضــمن يمــين َّللا وكفالتـل  ،وتــهل اآليــة علــى ثالثــة
معان لو نفذتها الهولة لساد السلم

=

= أولها  :أنل ال يصح أن تكون المعاهها

عالقا

آحاد أم عالقا

جماعا

ودول

سبيالً للخهيعة وإال كانت غشاً  ،والغش غير جائز فى العالقا

اإلنسانية سواء كانـت

ثانيها  :أن الوفاء بالعهه قوة فى ذاتل  ،وأن من ينقض عههه يكون كمن ينقض ما بناه من أسـباب القـوة  ،فيكـون كالحمقـاء التـى

تفك غزلها بعه تقويتل وتوثيقل

ثالثها  :أنل ال يصح أن يكون الباعث على نكث العهه الرغبة فى القوة أو الزيادة فى رقعة األرو أو نحو ذلك
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 - 96فإن ما عنهكم  -أيها الناس  -من نعيم ينفه وينتهى مهما طال زمنل  ،ومـا عنـه َّللا مـن نعـيم اآلخـرة خالـه
ال ينقطــع  ،ولنكــاف ن الــذين صــبروا علــى مشــاق التكــاليف بمــا وعــهناهم بــل  ،مــن حســن الث ـواب المضــاعف علــى

أعمالهم  ،ينعمون بل نعيما دائما فى اآلخرة

 - 97أن من عمل عمالً صالحا فى هذه الهنيا  ،سواء أطان ذك اًر أو أنثى  ،منهفعا إلى هذا العمل الصـالح بقـوة
اإليمــان بكــل مــا يج ـب اإليمــان بــل  ،فإننــا البــه أن نحييــل فــى هــذه الحيــاة الــهنيا حيــاة طيبــة
تغمرهــا القناعــة والر ــا والصــبر علــى مصــائب الــهنيا  ،والشــكر علــى نعــم َّللا

نجزى هذا الفريق من الناس حسن الثواب المضاعف على أعمالهم فى الهنيا
 - 98وإن الذى يحمى النف

من نزعـا

ال تنغــيص فيهــا ،

فيهــا  ،وفــى اآلخ ـرة آلبــه أن

الهـوى هـو القـرآن  ،فـإذا تـهبر هـذا  -أيهـا

المـؤمن  -وأرد

أن تحيا بعيهاً عن تالعب الشيطان  ،وتفوز بطيب الحياة فى الـهارين  ،فـإنى أرشـهك إلـى أمـر يعينـك علـى هـذا ،
وه ــو قـ ـراءة القـ ـرآن  ،وإذا أرد

قـ ـراءة القـ ـرآن فاس ــتفتح قراءت ــل بال ــهعاء الخ ــالص إل ــى َّللا أن يمن ــع عن ــك وس ــاوس

الشيطان المطرود من رحمة َّللا  ،أخذ العهه على نفسل أن يغوى الناس ويوقعهم فى عصيان َّللا
عنــك وساوســل  ،إنـل لــي

بع َـه
 - 99فإنـك إن فعلــت هــذا مخلصـا َّلل  ،حمــاك َّللا منــل َ ،و ُ
عمر قلوبهم باإليمان باَّلل  ،واستمهاد العون منل  -وحهه  -واالعتماد عليل

لــل تـأثير علــى الـذين

 - 100إنما تأثير وخطره على الذين خلت قلوبهم من التعلق باَّلل وحبل فلم يكـن لهـم عاصـم مـن تـأثيره  ،فانقـادوا
لل كما ينقاد الصهيق لصهيقل  ،حتى أوقعتهم فى أن ُيشركوا باَّلل فى العبادة آلهة ال تضر وال تنفع

 - 101وإذا جعلنا معجزة لك بهل معجزة مسـاوية لنبـى سـابق  ،فج نـاك بـالقرآن معجـزة  ،رمـوك بـاالفتراء والكـذب

علــى َّللا  ،وَّللا -وحــهه  -هــو العلــيم علمــا لــي

فوقــل علــم بمــا ينــزل علــى األنبيــاء مــن معج ـ از  ،ولكــن أطثــرهم

ليسو من أهل العلم والمعرفة الصادقة

 - 102قل لهم مبينا منزلة معجزتك  -أيها النبى  -إن القرآن قه نزل على من ربـى مـع جبريـل الـروح الطـاهر ،
ب
مقترنا بالحق  ،مشتمال عليل  ،ليثبت بل قلوب المـؤمنين  ،وليكـون هاديـا للنـاس إلـى الصـواب ومبشـ ار بـالنعيم لكـل

المسلمين
 - 103إننــا لــنعلم مــا يقولــل كفــار مكــة  :إنــل ال ُيعلــم محمــها هــذا الق ـرآن إال رجــل مــن البشــر نعرفــل  ،هــو شــاب
رومى  ،وما ينزلل عليل ملك من عنه َّللا كما يقول قولهم  ،وهذا باطل  ،ألن الشاب الذى يقولون عنل أنـل يعلمـك
هــذا التعلــيم أعجمــى ال يحســن العربي ــة  ،والق ـرآن لغــة عربيــة وا ــحة

المكابرون عن محاطاتها  ،كيف يصح بعه ذلك أتهامكم
 - 104إن الذين ال يذعنون آليا

الفص ــاحة  ،إلــى ح ـه أنكــم عج ـزتم أيه ــا

َّللا التى عجـزوا عـن محاطاتهـا  ،وأصـروا مـع عجـزهم  ،علـى كفـرهم بهـا  ،ال

يههيهم َّللا  ،ولهم فى اآلخرة عذاب شهيه بسبب كفرهم وعنادهم
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 - 105إنما يجـرؤ علـى افتـراء الكـذب علـى َّللا مـن ال يؤمنـون ب يـا

َّللا  ،وأول ـك

 -البالغون فى الكذب نهايتل  ،ولست  -أيها النبى  -من هؤالء حتى يتهموك بما اتهموك بل

هـم  -وحـههم

 - 106إن الـذين ينطقـون بــالكفر بعـه اإليمــان علـيهم غضـب مــن َّللا إال مـن أطـره علـى النطـق بكلمــة الكفـر وهــو
عامر القلب باإليمان  ،فإنل ناج من غضب َّللا أما الذين تنشرح قلوبهم للكفر  ،وتتجاوب مـع قلـوبهم ألسـنتهم ،

فأول ك عليهم غضب شهيه من َّللا الذى أعه لهم عذابا عظيما فى اآلخرة

 - 107وذلــك الــذى اســتحقوه مــن غضــب َّللا وعذابــل إنمــا كــان بســبب حــبهم الشــهيه لنعــيم الــهنيا ومتاعهــا ال ازئــل

حتى صرفهم هذا الحب عن الحق  ،وأعماهم عن الخير  ،فتركهم َّللا وما يحبون من الكفر  ،ألنل قه جـر سـنتل
فى خلقل بترك أمثال هؤالء  ،وعهم ههايتهم لفسادهم  ،وتماديهم فى الباطل

 - 108ه ـؤالء هــم الــذين طبــع َّللا علــى قلــوبهم  ،فصــار ال تقبــل الحــق  ،وعلــى أســماعهم فلــم يعــودوا يســمعون

سـماو فهـم وتـهبر  ،كــأنهم صـم  ،وعلـى أبصــارهم فـال تـرى مـا فــى الكـون أمـامهم مــن عبـر ودالال

الغارقون فى الغفلة عن الحق  ،فال خير فيهم إال إذا أزالوا الغفلة من عقولهم

 ،وأول ـك هــم

 - 109وهؤالء ال شك أنهم  -وحههم  -هم الخاسرون لكل خير فى اآلخرة

 - 110ث ــم اعل ــم  -أيه ــا النب ــى  -أن رب ــك ُمع ــين وناص ــر لل ــذين ه ــاجروا م ــن مك ــة فـ ـ ار ار ب ــهينهم م ــن الض ــغل ،
وبأنفســهم مــن عــذاب المشــركين  ،ثــم جاهــهوا بمــا يملكــون الجهــاد بــل مــن قــول أو فعــل  ،وصــبروا علــى مشــاق
التكاليف  ،وعلى ما يالقونل فى سبيل دينهم  ،إن ربك من بعه مـا تحملـوا ذلـك لغفـور لمـا حصـل مـنهم إن تـابوا ،
رحيم بهم فال يؤاخذهم على ما أطرهوا عليل

 - 111اذكر لقومك  -أيها النبى  -محـذ اًر إيـاهم يـوم يـأتى فيـل كـل إنسـان ال يهمـل إال الـهفاو عـن

يشغلل عنها واله وال وله  ،وهو يوم القيامة  ،ويوفى َّللا فيل كل نفـ

ش اًر  ،وال يظلم ربك أحها

نفسـل  ،ال

جـزاء مـا كسـبت مـن أعمـال  ،خيـ اًر كانـت أو

 - 112وجعل َّللا سبحانل ألهل مكة مثالً يعتبرون بل هو قصة قرية مـن القـرى كـان أهلهـا فـى أمـن مـن العـهو ،
وطمأنينــة مــن

ـيق العــيش  ،يــأتيهم رزقهــم واســعاً مــن كــل مكــان  ،فجحــهوا نعــم َّللا

علــيهم  ،ولــم يشــكروه

بطاعتل وامتثال أمره  ،فعاقبهم َّللا بالمصائب التى أحاطت بهم من كـل جانـب  ،وذاقـوا مـ اررة الجـوو والخـوف بعـه
الغنى واألمن  ،وذلك بسبب تماديهم فى الكفر والمعاصى

 - 113ولقه جاءهم رسول منهم فكان يجب عليهم شكر َّللا على ذلـك  ،ولكـنهم كـذبوه عنـاداً وحسـهاً  ،فأخـذهم

العذاب حال تلبسهم بالظلم  ،وبسبب هذا الظلم

 - 114إذا كان المشركون يكفـرون بـنعم هللا فيبـهلها بؤسـا  ،فـاتجهوا  -أيهـا المؤمنـون  -إلـى الشـكر  ،وكلـوا ممـا

رزقكم َّللا  ،وجعلـل حـالال طيبـا لكـم  ،وال تحرمـوه علـى أنفسـكم  ،وأشـكروا نعمـة َّللا علـيكم بطاعتـل  -وحـهه  -إن
طنتم تخصونل حقا بالعبادة
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 - 115فإن َّللا لم يحرم علـيكم إال أطـل الميتـل  ،والـهم الـذى ينـزل مـن الحيـوان عنـه ذبحـل  ،ولحـم الخنزيـر  ،ومـا
ذبح لغير َّللا  ،فمن ألجأتل

رورة الجوو إلى تناول شـىء ممـا حرمـل َّللا علـيكم غيـر طالـب لـل  ،وال يتجـاوز فـى

أطلــل حــه إ ازلــة الضــرورة  ،فــإن َّللا ال يؤاخــذه علــى ذلــك  ،ألنــل ســبحانل غفــور لعبــادة يغفــر لهــم مــا يقعــون فيــل مــن

أخطاء ال يصرون عليها  ،رحيم بهم حين منعهم مما يضرهم  ،وأباح لهم ما يحف حياتهم

 - 116وإذا كــان َّللا قــه بــين حكــم الحــالل والح ـرام  ،فــالتزموا مــا بــين لكــم  ،وال تجــرؤوا علــى التحليــل والتح ـريم

انطالقاً وراء ألسنتكم  ،فتقولوا  :هذا حالل وهذا حرام  ،فتكون عاقبـة قـولكم هـذا  :أنكـم تفتـرون علـى َّللا الكـذب ،
وتنسبون إليل ما لم يقلل  ،إن الذين يفترون على َّللا الكذب ال يفوزون بخير وال فالح
 - 117وإذا كــانوا يجــرون بــذلك وراء شــهواتهم ومنــافعهم الهنيويــة فــإن تمــتعهم بهــا قليــل ازئــل  ،ولهــم فــى اآلخ ـرة
عذاب شهيه

 - 118ولم تحرم إال على اليهـود  -وحـههم  -مـا قصصـناه عليـك  -أيهـا النبـى  -مـن قبـل نـزول هـذه اآليـا

،

وه ــو ك ــل ذى ظف ــر  ،وش ــحوم البق ــر والغ ــنم  ،إال م ــا حمل ــت ظهوره ــا  ،أو الحواي ــا أو م ــا اخ ــتلل بالعظ ــام وم ــا

ظلمنــاهم بهــذا التح ـريم  ،ولكــنهم الــذين ظلم ـوا أنفســهم  ،لتســببهم فيــل بســبب تمــاديهم وشــراهتهم وعــهم وقــوفهم عنــه
الحالل
 - 119ث ــم إن ال ــذين عملـ ـوا الس ــوء تح ــت ت ــأثير ط ــيش وغفل ــة ع ــن ت ــهبر العواق ــب  ،ث ــم ت ــابوا م ــن ذل ــك ال ــذنب ،
وأصــلحوا نفوســهم وأعمــالهم  ،فــإن ربــك  -أيهــا النبــى  -يغفــر لهــم ذنــوبهم  ،ألنــل ســبحانل بعــه هــذه التوبــة كثيــر
التجاوز عن السي ا

 ،واسع الرحمة بالعباد

 - 120إن إبراهيم  -الذى تفخرون بل أيها المشركون أنتم واليهود  -كـان جامعـا لكـل الفضـائل  ،بعيـها عمـا أنـتم
عليل من باطل  ،خا عاً ألمر ربل ولم يكن مثلكم مشركا بل

 - 121وكــان شــاط ار لــنعم ربــل عليــل  ،ولهــذا كلــل اختــاره َّللا لحمــل رســالتل  ،ووفقــل لســلوك طريــق الحــق المســتقيم
الموصل للنعيم الهائم

 - 122وجعلنا لل فى الهنيا ذك ار حسنا على كل لسان  ،وسيكون قطعـا فـى اآلخـرة فـى زمـرة الصـالحين المنعمـين
بجنا

َّللا ور وانل

 -123ثــم َأوحينــا إليــك  -أيهــا النبــى  -بعــه إب ـراهيم بقــرون عهيــهة  ،وأمرنــاك باتبــاو إب ـراهيم فيمــا دعــا إليــل مــن

التوحيه والفضائل والبعه عن األديان الباطلة  ،فإنل لم يكن من الذين يشركون مع َّللا آله ًة أخـرى كمـا يـزعم هـؤالء
المشركون
 - 124ولي

تعظيم يوم الجمعة  ،وترك تعظيم يوم السبت فى اإلسالم مخالفـاً لمـا كـان عليـل إبـراهيم كمـا يـهعى

اليهود  ،فإن تحريم الصيه يوم السبت احتراماً لل لم يكن من شريعة إبراهيم  ،وإنما فرو علـى اليهـود فقـل  ،ومـع
ذلك لم يحترموه بل خرج بعضهم على هذا التعظيم  ،وخالفوا أمر ربهم فكيـف يعيبـون علـى غيـرهم ممـن لـم يكلـف
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بتعظيمل عهم تعظيمل  ،مع أنهم  -وهم المكلفـون بـذلك  -خرجـوا عليـل وتأطـه
بينهم يوم القيامة فى األمور التى اختلفوا

فيها  ،ويجازى كال منهم بعملل

–

أيهـا النبـى

–

أن ربـك سيقضـى

 - 125أيها النبى  :ادو إلى طريق الحق الذى شرعل ربك مع قومك  ،واسـلك فـى دعـوتهم الطريـق الـذى يناسـب

طل واحه منهم  ،فـادو خواصـهم ذوى المـهارك العاليـة بـالقول الحكـيم المناسـب لقـولهم  ،وادو عـوامهم بمـا يناسـبهم

مـن إيـراد المـواع  ،و ـرب األمثــال التــى تـوجههم إلــى الحــق  ،وترشـههم مــن أقــرب طريـق مناســب لهــم  ،وجــادل
أصحاب الملل السابقة من أهل الكتب بالمنطق والقول اللـين  ،والمجادلـة الحسـنة التـى ال يشـوبها عنـف وال عس َـباب
حتـى تـتمكن مـن إقنـاعهم واسـتمالتهم هـذا هـو الطريـق لـهعوة النـاس إلـى َّللا علـى اخـتالف ميـولهم  ،فاسـلك هــذا
الطريق معهم  ،واترك أمرهم بعه ذلك إلى ربك الذى يعلم من غرق فـى الضـالل مـنهم وابتعـه عـن طريـق النجـاة ،
من سلم طبعة فاهتهى وآمن بما ج ت بل

 - 126وإن أردتــم عقــاب مــن يعتــهى علــيكم  -أيهــا المســلمون  -فعــاقبوه بمثــل مــا فعــل بكــم ،

وال

تتجاوزوا هذا المثل  ،وتأطهوا أنكم لو صـبرتم  ،ولـم تقتصـوا ألنفسـكم  ،لكـان خيـ ار لكـم فـى الـهنيا واآلخـرة  ،فعـاقبوا
ألجل الحق  ،وال تعاقبوا ألجل أنفسكم

 - 127واصبر أنت  -أيها النبى  -فإن ذلك يسهل عليك كثي ار مـن مشـقا

الحيـاة  ،ويعـالج

مشـاطلها  ،وال

تحزن على عهم استجابة قومك لهعوتك  ،وإيمـانهم بـك  ،وال يضـق صـهرك مـن مكـرهم وتـهابيرهم لخنـق دعوتـك ،
فإنك لن يضرك شىء من فعلهم  ،وقه أديت ما عليك واتقيت ربك
 - 128فإن ربك مع الذين اتقوا غضب هللا باجتناب نواهيل  ،وأحسنوا
وينصرهم فى الهنيا ويجزيهم خير الجزاء فى اآلخرة

أعمـالهم باإلقبـال علـى طاعتـل  ،يعيـنهم
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اإلســـراء
تشــتمل هــذه الســورة الكريمــة علــى إحــهى عش ـرة آيــة ومائــة  ،وهــى ســورة مكيــة إال اآليــا

 57ومــن آيــة  73إلــى  ، 80فمجمــوو اآليــا

المهنيــة اثنتــا عش ـرة آيــة  ،ابتــهأ

، 33 ، 32 ، 26

الســورة بتســبيح هللا تعــالى  ،ثــم

ذكر اإلسراء  ،ثم رسالة موسى  ،وما كان مـن بنـى إسـرائيل ثـم أشـار إلـى منزلـة القـرآن الكـريم فـى الههايـة ،
وإلـى اآليــا

الكونيــة فــى الليــل والنهــار ومــا يكــون للنــاس يــوم القيامــة مــن جـزاء علــى مــا يقــهمون مــن أعمــال فــى

الهنيا وبين سبحانل أسباب فساد األمم  ،وحال األفراد فى مساعيهم ونتائج أعمالهم فـى اآلخـرة  ،وجـاء
من بعه ذلك بإطرام الوالهين  ،وحال الناس بالنسبة ألمـوالهم  ،وجـاء
 ،ثم رد سبحانل مفتريا

اآليـا

بـأوامر عشـرة فيهـا بنـاء المجتمـع الفا ـل

الحجج
المشركين بالنسبة للمالئكة ثم بين القرآن تصريفل فى ُ

ثم أشار سبحانل إلى ما يستحق من تحميه  ،وإلى جحود المشـركين  ،وقـهم سـبحانل وصـايا للمـؤمنين  ،وبـين
معاملتل تعالى للكافرين فى الهنيا وفـى اآلخـرة ثـم بـين سـبحانل أصـل الخليقـة اإلنسـانية والشـيطانية وهـهد سـبحانل
المشركين ب ياتل  ،وبين بعه هـذا سـبحانل الك ارمـة اإلنسـانية  ،وذكـر سـبحانل بعـذاب يـوم القيامـة  ،ثـم ذكـر محاولـة

المشركين لصرف النبى عـن دعوتـل وتثبيـت هللا تعـالى لـل  ،وقـه أوصـى هللا سـبحانل وتعـالى بعـه ذلـك النبـى بعـهة
وصــايا هاديــة  ،وأدعيــة

ــارعة  ،ثــم أشــار ســبحانل وتعــالى إلــى منزلــة الق ـرآن الك ـريم  ،وتكلــم ســبحانل عــن الــروح

وأشار إلى أسرارها  ،ثم ذكر سبحانل إعجاز القرآن وعجـز الجـن واإلنـ
وبــين ســبحانل قهرت ــل علــى أن يــأتى ب ي ــا

عـن أن يـأتوا بمثلـل  ،وموقـف النـاس منـل

أخــرى  ،ثــم ب ــين منزلــة الق ـرآن فيم ــا اشــتمل عليــل م ــن الحــق وحــال

دائما ويكبروه
المؤمنين الصادقين فى إيمانهم  ،وما ينبغى من أن يحمهوا هللا ً
يهـا عمــا ال يليــق بــل  ،وهــو الــذى ســار بعبــهه محمـ ًـها فــى جــزء مــن الليــل مــن المســجه الحـرام بمكــة إلــى
 - 1تنز ً
المســجه األقصــى ببيــت المقــهس  ،الــذى بــارك هللا حولــل لســكانل فــى أق ـواتهم  ،لعُنرَيــل مــن أدلتنــا مــا فيــل البرهــان
الكافى على وحهانيتنا وعظم قهرتنا  ،إن هللا  -وحهه  -هو السميع البصير
 - 2وأن بيت المقهس كان يسكنل بنو إسرائيل من بعه موسى  ،حتى أفسهوا فيل  ،ف ُشبعرُدوا منل من قبل  ،مع أننا
معبودا تفو ون إليل أموركم
أعطينا موسى التوراة  ،وجعلنا فيها ههاية لهم  ،وقلنا لهم  :ال تتخذوا غير هللا
ً

 - 3أنتم  -أيها اإلسرائيليون  -ذرية المخلصين الذين كانوا مع نوح فى الفلك بعه إيمانهم  ،ونجينـاهم مـن الغـرق
على نعمتل

عبها كثير الشكر
نوحا قهوتكم كما جعلل أسالفكم  ،فإنل كان ً
اجعلوا ً
 - 4وأنفذنا بقضائنا إلـى بنـى إسـرائيل فيمـا كتبنـاه فـى اللـوح المكنـون أنهـم ُيفسـهون فـى بيـت المقـهس ال محالـة
مرتين  ،فى كل مرة منهما كان الظلم والطغيان  ،وترك أحكام التوراة  ،وقتل النبيـين  ،والتعـاون علـى اإلثـم وأنـل

ليبسل سلطانكم وتعلون مستكبرين ظالمين
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ـادا لنـا أصـحاب بطـش شـهيه  ،فأخـذوا يسـيرون
 - 5فإذا جاء وقت عقاب أوالهما سلطنا عليكم بسبب إفسـادكم عب ً
أن يكون
وعها البه
فى داخل الهيار  ،لم يتركوا جزءا منها ليقتلوكم  ،وكان وعه العقاب ً
 - 6ثم لما اسـتقام أمـركم  ،واهتـهيتم  ،وجمعـتم شـملكم  ،ورجعـتم عـن الفسـاد  ،رددنـا لكـم الغلبـة علـى الـذين بعثـوا
عليكم  ،ورزقناطم أمواالً وبنين  ،وجعلناطم أطثر مما كنتم عهدا

 - 7وقلنــا لهــم  :إن أحســنتم فــأطعتم هللا كــان إحســانكم ألنفســكم فــى الــهنيا واآلخ ـرة  ،وإن أســأتم بالعصــيان فــإلى

أنفســكم تســي ون فــإذا جــاء وقــت عقــاب الم ـرة اآلخ ـرة مــن َمرتــى إفســادكم فــى األرو  ،بعثنــا علــيكم أعــهاءطم ،
ليجعلوا آثار المساءة والذلة والك بة بادية على وجوهكم  ،وتكـون العاقبـة أن يـهخلوا مسـجه بيـت المقـهس  ،فيخربـوه
شهيها
طما دخلوه وخربوه أول مرة  ،وليهلكوا ما غلبوا عليل
ً
إهالطا ً
 - 8عســى ربكــم أن يــرحمكم بعــه المـرة الثانيــة إن تبــتم  ،وإن عــهتم إلــى الفســاد عــهنا إلــى العقوبــة  ،وجعلنـا جهــنم

ومحبسا
سجنا
للكافرين ً
ً
 - 9إن هذا القرآن يرشه الناس للسبيل التى هى أقوم السبل وأسلمها فى الوصول إلـى السـعادة الحقيقيـة فـى الـهنيا

 ،ويبشر المؤمنين با ورسولل الذين ُيذعنون للحق ويعملون األعمال الصالحا

باألجر العظيم يوم القيامة

عذابا شهيه األلم
 - 10وأن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعهدنا لهم فى جهنم ً
 - 11وأن فى طبع اإلنسان تعجالً فى الحكم على ما يقع مـن النـاس  ،وفـى أقوالـل وأفعالـل  ،فهـو يسـارو بالـهعوة
إلى الشر مسارعتل فى الهعوة إلى الخير  ،ويسارو فى دعـاء هللا تعـالى بـأن ينـزل الشـر علـى مـن يبـادر بالغضـب

عليل مسارعتل بالهعاء لل بالخير

 - 12وجعلنا الليل والنهار بهي اتهما وتعاقبهما عالمتين دالتين على وحهانيتنا وقهرتنا فأزلنا مـن الليـل الضـوء فـال

ـر ،
 ،تلـك العالمـة الكبـرى  ،وجعلنـا النهـار مبص ًا

ظالمـا ال تسـرى فيـل الشـم
يستبان فيل شىء  ،وكانت عالمتل
ً
وتــرى فيــل الشــم اآليــة الكبــرى لتتجه ـوا فــى ــوء النهــار إلــى التصــرف فــى معاشــكم  ،ولتعلمــوا بــاختالف الليــل
بيانـا وا ًـحا  ،لتقـوم علـيكم
والنهار عهد السنين وحسـاب األشـهر واأليـام  ،وكـل شـىء لكـم فيـل مصـلحة بينـاه لكـم ً
الحجة بعه تمام النعمة
ُ

مفتوحــا ،
كتابــا فيــل أعمالــل  ،يلقــاه
 - 13وألزمنــا كــل إنســان عملــل لــزوم القــالدة للعنــق  ،ونخــرج لــل يــوم القيامــة ً
ً
ليسرو فى قراءتل
 - 14ويق ــال ل ــل  :اقـ ـ أر بق ــهرة هللا  -ول ــو ل ــم يك ــن ف ــى ال ــهنيا قارًئ ــا  -كت ــاب أعمال ــك تكفي ــك نفس ــك الي ــوم حاس ــبة
ومحصية عليك عملك
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 - 15مــن اتبــع طريــق الحــق فإنمــا ينفــع نفســل  ،ومــن حــاد عنــل فإنمــا إثــم

ــاللل علــى نفســل  ،وال تتحمــل نف ـ

مذنبة فـوق ذنبهـا ذنـب نفـ أخـرى  ،ومـا صـح لنـا أن نعـذب أح ًـها علـى فعـل شـىء قبـل أن نبعـث إليـل رسـوالً مـن
لهنا يههى إلى الحق ويردو عن الباطل
 - 16وإذا قهرنا فى اللـوح المحفـوظ إهـالك أهـل قريـة حسـب اقتضـاء حكمتنـا سـلطنا المتـرفين فيهـا فأفسـهوا فيهـا ،

ـهمير
وخرجوا عن جـادة الحـق  ،وأتـبعهم غيـرهم مـن غيـر أن يتبينـوا  ،وبـذلك يحـق عليهـا كلهـا العقـاب  ،فنـهمرها ت ًا
شهيها
ً
ـر مــن أهــل القــرون مــن بعــه نــوح أهلكنــاهم بتمــردهم علــى أنبيــائهم  ،ويكفيــك بيــان ربــك وإعالمــل  ،ألنــل
 - 17وكثيـ ًا
علما دقيًقا كعلم من يبصر  ،وهو الخبير بذنوب عباده البصير بها  ،فال يخفى عليـل أفعـال أحـه
العالم بكل شىء ً
من العباد وسيجازيهم بما يستحقون
َ - 18من كـان يطلـب متـاو الـهنيا العاجلـة ويعمـل لـل متخـذا األسـباب  ،وال يـوقن بميعـاد  ،وال ينتظـر جـزاء الـهار
اآلخرة  ،عجلنا لل فى الهنيا ما نشاء تعجيلل من البسل والسـعة  ،وكـان هـذا لمـن نريـه التعجيـل لـل  ،ثـم أعـهدنا لـل

فى اآلخرة جهنم يقاسى حرها  ،وهو مذموم بما قهم  ،هالك مطرود من رحمة هللا

 - 19ومن أراد بعملل اآلخرة  ،ولها عمل  ،وهو مصهق با وجزائل  ،فأول ك كان عملهـم مقبـوالً عنـه هللا ينـالون

الثواب عليل

ممنوعـا مـن
 - 20وإنا نمه كال الفريقين إذا اتخذوا األسباب من عطاء ربك فى الهنيا  ،وما كان عطاء ربـك فيهـا
ً
كافر  ،ما داموا قه اتخذوا األسباب
مؤمنا كان أو ًا
أحه ،
ً
 - 21انظر بعين االعتبار كيف فضـلنا بعـض عبادنـا علـى بعـض فـى المـال والحيـاة والسـعة  ،إذا اتخـذوا أسـباب
ذلك فى الهنيا لحكمة نعلمها  ،وأن تفاوتهم فى الهار اآلخرة أطبر درجا

بها  ،فاآلخرة هى التى تكون فيها الرفعة الحقيقية والتفا ل الحقيقى

من تفاوتهم فى الـهنيا  ،فينبغـى االعتنـاء

مكتوبا عليك
موصوما باإلهانة  ،ويكون الخذالن
يكا فتصير
 - 22ال تجعل  -أيها المكلف  -مع هللا شر ً
ً
ً
تامــا  ،وإذا بلـُ الوالــهان أو أحــههما عنــهك  -أيهــا
 - 23وحكـم ربــك بــأال تعبــهوا إال إيــاه  ،وبـأن تبــروا الوالــهين بـ ًا
ـر ً

المخاطب  -حال الضـعف وصـا ار فـى آخـر العمـر فـال تتـأفف لمـا يصـهر منهمـا بصـو يـهل علـى الضـجر  ،وال
تزجرهما  ،وقل لهما  :قوال جميال عبلينا فيل إحسان وتكريم لهما
َ - 24وأَلعــن لهمــا جانبــك وتوا ــع لهمــا وكــن شــفيًقا عليهمــا  ،وقــل فــى شــأنهما  :رب ارحمهمــا كمــا رحمــانى حــين
ربيانى صغي ار
 - 25ربكــم  -أيهــا النــاس  -أعلــم مــنكم بمــا فــى

ــمائركم  ،ويحاســبكم عليــل بــالثواب أو العقــاب  ،فــإن تكون ـوا

قاصـهين الصـالح فـاعلين لــل ثـم كانـت مـنكم هفــوة ثـم أنبـتم إلــى هللا فـإن هللا سـبحانل يغفـر لكــم  ،ألنـل دائـم المغفـرة

للراجعين إليل
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 - 26وأعل ذا القربى حقل من البـر والصـلة  ،وذا الحاجـة المسـكين  ،والمسـافر الـذى انقطـع عـن مالـل  ،حقهمـا
كثير
تبذير ًا
من الزكاة والصهقة  ،وال تبعثر مالك فى غير المصلحة ًا
 - 27ألن المبذرين كانوا قرناء الشياطين  ،يقبلون وسوستهم حين بع
يسخرونهم للفساد واإلنفـاق فـى الباطـل  ،ودأب

دائما  ،وصاحبل مثلل
الشيطان أنل يكفر بنعمة ربل ً
 - 28وإن أرغمتك أحوالك المالية على اإلعراو عن هـؤالء المـذكورين  ،فلـم تعطهـم لعـهم وجـود مـا تعطـيهم فـى
حسنا يؤملهم فيك
الحال مع رجاء أن يفتح هللا عليك بل  ،فقل لهم  :قوال ً
ال تقــهر
 - 29وال تمسـك يــهك عــن اإلنفــاق فــى الخيــر  ،وتجعلهــا كأنهــا مربوطــة فــى عنقــك عب عغـ تبل مــن الحهيــه
منقطعــا ال
نادمــا أو
ً
ـذموما علــى اإلمســاك ً
علــى مــهها  ،وال تبســطها كــل البســل باإلسـراف فــى اإلنفــاق  ،فتصــير مـ ً
شىء عنهك بسبب التبذير واإلسراف
 - 30إن رب ـك يوســع الــرزق لمــن يشــاء مــن عبــاده ويضــيقل علــى مــن يشــاء مــنهم  ،ألنــل خبيــر بطبــائعهم بصــير
بحوائجهم  ،فهو يعطى كال منهم ما يتفق مع الحكمة إن اتخذ األسباب

 - 31وإذا كــان أمــر األرزاق بيــه هللا فــال يجــوز أن تقتل ـوا أوالدكــم خــوف فقــر متوقــع  ،ألنــا نحــن

ــامنون رزقهــم

عظيما
إثما
ً
ورزقكم  ،إن قتلهم كان ً
 - 32وال تقربوا الزنى بمباشرة أسبابل ودواعيل  ،ألنل رذيلة وا حة القبح  ،وب

طريًقا طريقل
قصاصــا أو
 - 33وال تقتل ـوا الــنف التــى حــرم هللا قتلهــا إال قــتال يكــون للحــق  ،بــأن تكــون الــنف مســتحقة للقتــل
ً
سلطانا على القاتل بطلـب القصـاص مـن القا ـى  ،فـال يجـاوز
مظلوما فقه جعلنا ألقرب قرابتل
عقوبة  ،ومن قتل
ً
ً
الحه فـى القتـل  ،بـأن يقتـل غيـر القاتـل  ،أو يقتـل اثنـين بواحـه  ،فـإن هللا نصـره وأوجـب لـل القصـاص والهيـة  ،فـال

يصح أن يتجاوز الحه

 - 34وال تتصرفوا فى مال اليتيم إال بالطريقة التى هى أحسن الطرق لتنميتل وتثميـره  ،واسـتمروا علـى ذلـك حتـى
يبلــُ رشــهه  ،وإذا بلــُ فســلموه لــل  ،وحــافظوا علــى كــل عهــه التزمتمــوه  ،فــإن هللا سيســأل نــاقض العهــه عــن نقضــل
ويحاسبل عليل

 - 35وأوف ـوا الكيــل إذا كلــتم للمشــترى  ،وزن ـوا لــل بــالميزان العــهل  ،فــإن إيفــاء الكيــل والــوزن خيــر

لكــم فــى

الهنيا  ،ألنل يرغب الناس فى معاملتكم  ،وأجمل عاقبة فى اآلخرة

 - 36وال تتبــع  -أيهــا المــرء  -مــا ال علــم لــك بــل مــن قــول أو فعــل  ،فــال تقــل  :ســمعت  ،وأنــت لــم تســمع  ،أو
علمت  ،وأنت لم تعلم  ،فإن نعم السمع والبصر والقلب يسأل صاحبها عما يفعل بكل منها يوم القيامة

متكبر مختاالً  ،فإنـك مهمـا فعلـت فلـن تخـرق األرو بشـهة وطأتـك  ،ولـن تبلـُ مهمـا
ًا
 - 37وال تمش فى األرو
تطاولت أن تحاذى بطولك قمم الجبال
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مكروها مبغو ً ا عنه ربك
 - 38كل ذلك المذكور من الوصايا  ،كان القبيح منل من المنهيا
ً
 - 39وهو ممـا أوحـاه إليـك ربـك مـن معرفـة الحـق بذاتـل  ،والخيـر للعمـل بـل  ،وال تجعـل مـع هللا إلــهاً غيـره فتلقـى
مطرودا من رحمة ربك
هالكا
ملوما عنه نفسك  ،وعنه غيرك ً
ً
فى جهنم ً
 - 40أنكــر ســبحانل علــى مــن قــالوا  :المالئكــة بنــا هللا  ،فقــال  :أفضــلكم ربكــم علــى نفســل  ،فخصــكم بــأقوى

عظيما
بهتانا
األوالد  ،وهم البنون  ،واتخذ هو لنفسل من المالئكة بنا بزعمكم إنكم فى قولكم هذا تفترون ً
ً
ـروبا مــن األمثــال والم ـواع واألحكــام  ،ليــتع ه ـؤالء المشــركون ،
 - 41لقــه بينــا فــى هــذا الق ـرآن أحســن بيــان ـ ً
شرودا عن الحق
ولكنهم لتحجر قلوبهم ال يزيههم ذلك التبيين إال
ً
 :لو كان مع هللا آلهة فى الوجود كمـا يقولـون لطلـب

إظهار إلبطال زعمهم الشركاء
ًا
 - 42قل  -أيها النبى -
هؤالء اآللهة طريًقا يصلون منل إلى صاحب الملك المطلق لينازعوه عليل

 - 43تنزه هللا تنزًها الئًقا بل  ،وتعالى جل شأنل عما يزعمون من أنل معل آلهة
 - 44إن السموا السبع واألرو ومن فيهن مـن المخلوقـا تنزهـل وتقهسـل  ،وتـهل بإتقـان صـنعها علـى تنـزه هللا
سبحانل عن كل نقص وكمال ملكل  ،وأنل ال شريك لل  ،وما من شىء من المخلوقا

فـى ملكـل الواسـع إال ينزهـل

حليمـا علـيهم
طذلك مع الثناء عليل  ،ولكن الكافرين ال يفهمون هذه األدلة الستيالء الغفلة على قلوبهم  ،وكـان هللا ً
غفور لمن تاب فلم يعاجلهم بالعقوبة
ًا
 - 45وإذا قـ أر

 -أيهـا النبــى  -القـرآن النـاطق بــهالئل الحـق جعلنـا بينــك وبـين الـذين ال يؤمنــون بالبعـث والجـزاء

ساتر لك عنهم  ،فال يرونك
حجابا ًا
حين إرادة الفتك بك
ً
 - 46وجعلنا بمقتضى حكمتك فى اإل الل والههايـة علـى قلـوبهم أغطيـة  ،ك ارهـة أن يفهمـوا القـرآن علـى حقيقتـل
صمما فـال يسـمعونل سـماو انتفـاو  ،ألنهـم أسـرفوا فـى العنـاد والمكـابرة  ،وإذا ذكـر ربـك فـى القـرآن
 ،وفى آذانهم
ً
منفردا عن ذكر آلهتهم رجعوا على أعقابهم نافرين عن استماعل
ً
 - 47نحن أعلم بما يستمعون القرآن متلبسين بل من االستهزاء والسخرية حـين اسـتماعهم إليـك  ،وهـم ذوو مسـارة
بمــا ذكــر  ،وذلــك قــول الظــالمين لغيــرهم فــى مســارتهم  :إن اتبعــتم فــأنتم ال تتبعــون

عقلل

مغلوبــا علــى
إال رجــال
ً

 - 48انظــر كيــف ذكــر لــك األشــباه فشــبهوك بالمســحور  ،والكــاهن  ،والشــاعر  ،فضــلوا بــذلك عــن منهــاج الحجــة
فال يستطيعون طريًقا إلى الطعن يمكن قبولل  ،أو فضلوا بذلك عن الههى فال يجهون طريًقا إليل
عظاما نخرة  ،وق
 - 49قال المنكرون للبعث  :أنبعث إذا صرنا
ً

جهيها فيل حياة
طعا متفرقة  ،فنكون خلًقا ً
حهيها وهو أصلب من الحجارة
 - 50فقل لهم  -يا أيها النبى  : -لو كنتم حجارة ال تقبل الحياة بحال  ،أو ً
إن هذا ما ال يهخل العقول
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 - 51أو خلًقا آخر غيرهما مما تنكر قلوبكم بقبولـل الحيـاة لبعثـتم  ،فسـيقولون  -مسـتبعهين  : -مـن يعيـهنا فقـل
تعجبــا ويقولــون اســتهزاء  :متــى البعــث الــذى
لهــم  :يعيــهكم هللا الــذى أوجــهكم أول مـرة  ،فســيحركون إليــك رؤوســهم
ً
فقل لهم  :أرجو أن يكون قر ًيبا

تعهنا بل
ُ
 - 52وسيكون يوم يبعثكم هللا فيل من قبوركم فتبعثون حامهين ربكم علـى كمـال قهرتـل وتظنـون أنكـم مـا لبثـتم فـى
زمنا قليال  ،تستقصرون المهة الطويلة فى جنب ما أنتم قادمون عليل
قبوركم إال ً
 - 53وقــل  -يــا أيهــا النبــى  -لعبــادى المــؤمنين  ،أن يقولـوا عنــه محــاربتهم المشــركين العبــا ار التــى هــى أحســن
لإلقنـاو  ،ويتركـوا الكـالم الخشـن الـذى يتسـبب عنـل الشــر والفسـاد  ،فـإن الشـيطان يفسـه بـين المـؤمنين والكــافرين ،

دائما عهو لإلنسان عببين العهاوة
ألنل ً
 - 54ربك ــم أعل ــم بعاقب ــة أم ــركم إن يش ــأ ي ــرحمكم ب ــالتوفيق لإليم ــان  ،أو إن يش ــأ يع ــذبكم بعهم ــل ،

وم ــا

ومـر
بشير للمصـهقين ون ًا
أرسلناك موكوال إليك أمرهم فتجبرهم على اإليمان  ،وإنما أرسلناك ًا
ـذير للمكـذبين  ،فـهارهم ُ

أصحابك باالحتمال منهم

 - 55وربك أعلم بكل من فـى السـموا

واألرو وبـأحوالهم فيختـار مـنهم لنبوتـل مـن يشـاء  ،وقـه اختـارك لرسـالتل

فال يصـح أن يسـتكثروا عليـك النبـوة  ،وهـؤالء األنبيـاء ليسـوا سـواء فـى الفضـل عنـهه  -جـل شـأنل  -بـل بعضـهم
أفضل من بعض  ،ولقه فضل بعض النبيين على بعض بالمعج از وكثرة التابعين  ،ال بالملك َ ،فَفضـل داود أنـل
أوتى الزبور  ،ال ألنل أوتى الملك فال عجب أن تنال الفضل العظيم بما أوتيت من القرآن

 - 56قل لهؤالء الذين يعبهون المخلوقين  ،ويزعمونهم آلهة مـن دون هللا  :ادعـوا مـن تعبهونـل إذا نزلـت بكـم شـهة
كشفا لضركم  ،وال تحويال لل عنكم
 ،أو خفتم نزولها  ،وسلوهم فى شأنها  ،فلن تجهوا منهم ً

 - 57وإن ه ـؤالء المخلــوقين الــذين يــهعوهم مــن يعبــههم يعبــهون هللا  ،ويطلبــون الهرجــة والمنزلــة عنــهه بالطاعــة ،
ويحــرص كــل مــنهم أن يكــون أقــرب إلــى هللا  ،ويطمعــون فــى رحمتــل  ،ويرهبــون عذابــل  ،إن عــذاب هللا ينبغــى أن

يحذر ويخاف !!
ـهيها بالقتـل وغيـره  ،فليحـذر
عذابا ش ً
 - 58وقه جر سنتنا أن نهلك كل قرية ظالمة بمن فيها  ،أو نعذب أهلها ً
طر فى كتابنا
ذلك قومك  ،فقه جرى بذلك قضاؤنا َ ،و ُس عب
 - 59لقـه اقتـرح عليـك قومـك أن تــأتيهم باآليـا
جر سنتنا مع من يقترح اآليـا

ثمــود  ،إذ اقترح ـوا آيــا

والمعجـ از  ،ولـم يقنعـوا بمــا آتـاهم ممـا يقنـع ذوى األلبـاب  ،وقــه

ثـم يجـاب إليهـا وال يـؤمن بهـا أن نستأصـلل بالعـذاب كمـا فعلنـا بـاألولين ومـنهم

 ،فكانــت الناقــة معج ـزة مضــي ة ني ـرة وا ــحة مجليــة للشــك والريــب فكفــروا بهــا  ،فكــان مــا

طــان مــن أمــرهم  ،وكــان مــن حكمــة هللا أال يجيــب قومــك إلــى مــا طلب ـوا خشــية أن يكفــروا بهــا  ،ويرجــى مــنهم َمــن

يؤمن أو يله َمن يؤمن واآليا

هابا
إنما نرسل بها إلى الناس
ً
تخويفا وإر ً
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 - 60واذكــر  -أيهــا النبــى  -حــين قلنــا لــك  :إن ربــك أحــاط بالنــاس  ،فهــم فــى قبضــة قهرتــل  ،فــببلعغهم وال تخــف

ـار للنـاس  ،يـزداد بـل
امتحانـا واختب ًا
أحها فهو يعصـمك مـنهم  ،ومـا جعلنـا مـا عاينتـل ليلـة اإلسـراء مـن العجائـب إال
ً
ً
 وهــى شــجرة الزقــوم التــى تنبــت فــىإيمــان المــؤمن وكفــر الكــافر  ،ومــا جعلنــا الشــجرة المذمومــة فــى الق ـرآن

أيضا  ،إذ قالوا  :النـار تحـرق الشـجر  ،فكيـف تنبتـل ونخـوفهم بهـا  ،فمـا يزيـههم
ًا
أصل الجحيم  -إال
اختبار لهم ً
تخويفنا إال تجاو از للحه الكبير
 - 61وأن هللا ليذكر بأصل الخلق والعهاوة بين آدم وإبلي
باالنحناء  ،فسجهوا على الفور  ،إال إبلي

فأنا خير منل

 ،إذ قـال للمالئكـة  :اسـجهوا آلدم سـجود تحيـة وتكـريم

منكر  :كيف أسجه لمـن خلقتـل مـن طـين  ،وأنـا مـن نـار ،
امتنع وقال ًا

 - 62قال إبلي  :أخبرنى يارب عن هذا الذى كرمتل على  ،بأن أمرتنى بالسجود لل لع َم كرمتـل علـى وأنـا خيـر
حيا إلى يوم القيامة ألهلكن ذريتل باإلغواء  ،إال قليال منهم ممن عصمتل وحفظتل
منل وعزتك ل ن أخرتنى ً

اجا  : -امض لشأنك الذى اخترتل لنفسك  ،فمن أطاعـك مـن ذريـة آدم فـإن
 - 63قال لل المولى -
ً
تههيها واستهر ً
افر كامال
جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاء و ًا
 - 64واسـتخف واســتنزل بــهعائك إلــى معصــية هللا مــن اســتطعت مـنهم  ،وافــرح جهــهك فــى جميــع أنـواو اإلغـراء ،

وشــاركهم فــى كســب األم ـوال مــن الح ـرام وصــرفها فــى الح ـرام  ،وتكفيــر األوالد وإغ ـرائهم علــى اإلفســاد  ،ع
وعــههم

المواعيه الباطلة كشفاعة آلهتهم  ،والكرامة عنه هللا بأنسابهم  ،وما يعه الشيطان أتباعل إال بالتغرير والتمويل

 - 65أما عبادى المخلصـون لـى فلـي
منل العون فى الخالص منك

ـر يسـتمهون
لـك علـى إغـوائهم قـهرة  ،لتـوكلهم علـى ربهـم  ،وكفـى بـل ناص ًا

 - 66ربكم هو  -وحهه  -الذى يجـرى لكـم السـفن فـى البحـر  ،لتطلبـوا مـن فضـلل األربـاح بالتجـارة وغيرهـا إنـل

دائم الرحمة بكم

 - 67وإذا أصابكم األذى وتعر تم للمخاطر فى البحر  ،غاب عنكم كل من تهعونل فـى حـوائجكم مـن األصـنام

 ،إال هللا  -وحهه  ، -فإنكم ال تذكرون سواه  ،فلما نجاطم من الغرق  ،وأخـرجكم إلـى البـر  ،أعر ـتم عـن توحيـهه
دائما جحه النعمة
وكفرتم النعمة  ،وشأن اإلنسان ً
جانبـا مـن البـر فهلكـتم تحتـل
 - 68وإذا نجوتكم بخروجكم إلى البر أفأمنتم من عذاب هللا كال إن شـاء قلـب بكـم ً
ظا مما يصيبكم
يحا شهيهة ترميكم بالحصى والحجر  ،فال تجهون حاف ً
 ،وإن شاء أرسل عليكم ر ً
 - 69أم أمنــتم أن يعيــهكم ربكــم فــى البحــر م ـرة أخــرى  ،فيرســل علــيكم قاصـًـفا مــن الـريح يكســر فلككــم فيغــرقكم
انتصار لكـم
ًا
بسبب جحودكم نعمتل حين أنجاطم أوال  ،ثم ال تجهوا لكم علينا من يطالبنا بما فعلنا
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 - 70ولقـ ــه ك رمنـ ــا أوالد آدم بحسـ ــن الق ـ ـوام والنطـ ــق وتخيـ ــر األشـ ــياء  ،وأعطينـ ــاهم الك ارمـ ــة والع ـ ـزة إن أطـ ــاعوا ،
وحملناهم فى البر على الهواب  ،وفى البحـر علـى السـفن  ،ورزقنـاهم مـن المسـتلذا

المخلوقا

عظيما
بالعقل والتفكير تفضيال
ً

 ،وفضـلناهم علـى كثيـر مـن

 - 71واذكــر  -أيهــا النبــى  -لقوم ـك يــوم نــهعو كــل جماعــة بشــعارهم الــذى يعرفــون بــل  ،أو زعــيمهم مــن رئــي

اتبعوه  ،أو نبى  ،أو كتاب  ،فيقال  :يا أهل موسى  ،يا أهل القرآن  ،وهكذا ليتسلموا كتـب أعمـالهم  ،فمـن أعطـى
طتاب أعمالل بيمينل  -وهم السعهاء  -فأول ك يقرأون كتابهم مبتهجين وال ينقصون من أجورهم أدنى شىء

 - 72وأما الفريق اآلخر فيغمل ما يرى  ،وتسه عليل مسـالك النجـاة  ،ويعمـى عـن كشـف

ـره  ،كمـا كـان أعمـى

فى الهنيا عن طريق الحق والرشاد  ،ومن كان فى الهنيا أعمى فهو أشه فى اآلخرة وأبعه عن سبيل الخير

 - 73وإن المشركين يتفننون فى محاولة صرفك عن القرآن لتطلب غيـره مـن المعجـ از  ،وتكـون كـالمفترى علينـا

صاحبا لهم  ،وإن هذه المحاوال
 ،وحين ذ يتخذونك
ً
ولكنك رسولنا األمين

قـه تكـرر وكثـر  ،وكـان مـن شـأنها أن تقربـك ممـا يريـهون

 - 74وقــه شــملك لطفنــا فصــرفناك عــن االســتجابة لهــم  ،وثبتنــاك علــى الحــق  ،ولـوال ذلــك ألوشــكت أن تميــل إلــى

يوما إذا دخلوا فى أوائل اإلسالم
استجابتهم ً
طمعا فى أن يكمل إيمانهم ً
 - 75ولو قاربت الركون إليهم لجمعنا عليك عذاب الهنيا و اعفناه  ،وعذاب اآلخـرة و ـاعفناه  ،ثـم ال تجـه لـك
نصير علينا يمنع عنك العذاب  ،ولكن ال يكون ذلك أبها ألنل ممتنع على رسولنا األمين
ًا
 - 76ولقــه حــاول كفــار مكــة  -وكــادوا أن يزعجــوك مــن أرو مكــة بعــهاوتهم ومكــرهم  -ليخرجــوك منهــا  ،ولــو

زمنا قليال  ،ثم يغلبون على أمرهم وتكون الكلمة
تحقق منهم ذلك ال يبقون بعه خروجك منها إال ً
 - 77وذلك كطريقنا فى الرسل قبلك من إهالك من أخرجوا نبيهم  ،ولن تجه لطريقنا تبهيال
 - 78أق ــم الص ــالة المفرو ــة م ــن أول زوال الش ــم
صلوا

م ــن وس ــل الس ــماء نح ــو الغ ــرب إل ــى ظلم ــة اللي ــل  ،وه ــى

الظهر والعصر والمغرب والعشاء  ،وأقم صالة الفجر التى تشههها المالئكة

 - 79وتيق من نومك فى بعض الليـل فتهجـه بالصـالة عبـادة ازئـهة علـى الصـلوا

الخمـ

خاصـة بـك  ،رجـاء

مقاما يحمهك فيل الخالئق
أن يقيمك ربك يوم القيامة ً
اجـا
يما فى كل مـا أدخـل فيـل مـن أمـر أو مكـان  ،وأخرجنـى منـل إخر ً
 - 80وقل  :يارب أدخلنى ادخاال مر ًيا كر ً
يما  ،واجعل من فضلك قوة تنصرنى بها على أعهائى
مر ًيا كر ً
منذر قومك  -المشـركين  -جـاء الحـق مـن التوحيـه والـهين الصـحيح والعـهل  ،وذهـب الباطـل والشـرك
 - 81وقل ًا
دائما
والهين الفاسه  ،إن الباطل مضمحل زائل ً
 - 82وكيــف ال يقــوى الحــق ونحــن ننــزل مــن الق ـرآن مــا هــو شــفاء لمــا فــى الصــهور مــن الشــك والريــب  ،وســبب
رحمة لمن آمن بل  ،وال يزيه الظالمين إال خسا ار لكفرهم بل
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 - 83وإن فى طبـع اإلنسـان الغـرور والقنـوط  ،فـإذا أنعمنـا عليـل بالصـحة والسـعة  ،أعـرو عـن ذكرنـا ودعائنـا ،
وتعاظما  ،وإذا مسل الشر كالمرو والفقر  ،كان شهيه القنوط من رحمة هللا
تكبر
وب ُع َه عنا بنفسل ًا
َ
ً
 - 84قــل  -أيهــا النبــى  -لكفــار قـريش  -رغبــة عــن إثــارة الشــر والجـهال  : -كــل منــا ومــنكم يعمــل ويســير علــى
علمــا لــي
طريقتــل  ،ف ـربكم علــيم ً
أ ل سبيال فيعاقبل بما يستحق

ـور  ،ومــن هــو
اتباعــا للحــق فيؤتيــل أج ـره موفـ ًا
فوقــل علــم بمــن هــو أو ــح طريًقــا و ً

 - 85ويسـألك  -يـا محمــه  -قومـك  -بإيعـاز مــن اليهـود  -عــن حقيقـة الـروح  ،قــل  :الـروح مـن علــم ربـى الــذى

استأثر بل  ،وما أوتيتم من العلم إال شيًا قليالً فى جانب علم هللا تعالى

 - 86ول ن أردنا أن نمحو من صهرك القرآن الذى أوحينا إليك لفعلنا ثم ال تجه من يقوم لك وينصرك
عظيما
 - 87ولكن أبقيناه رحمة من ربك ألن فضلل فى هذه المعجزة كان عليك
ً

متحهيا  :أن يأتوا بمثلل وإنهم ليعجزون  ،ول ن اجتمعت اإلن
 - 88قل لهم
ً
هذا القرآن فى نظمل ومعانيل  ،ال يستطيعون  ،ولو كانوا متعاونين بعضهم يظاهر بعضا

والجن وتعـاونوا علـى أن يـأتوا بمثـل

 - 89ولقـه نوعنــا منـاهج البيــان بوجـوه مختلفــة للنـاس فــى هــذا القـرآن مــن كـل معنــى هـو كالمثــل فـى غرابتــل فــأبى
أطثر الناس إال الجحود واإلنكار
والمعجـ از  ،فعـل المحجـوج المبهـو المتحيـر ،

الحجة  ،اقترحوا اآليا
 - 90ولما ظهر إعجاز القرآن ولزمتهم ُ
فقالوا  :لن نؤمن حتى تفجر لنا من أرو مكة عيًنا ال ينقطع ماؤها

كثير
تفجير ًا
ًا
 - 91أو يكون لك بمكة بستان من نخيل وعنب فتفجر األنهار وسطل
قطعــا كمــا زعم ــت أن هللا توعــهنا بــذلك  ،أو ت ــأتى بــا والمالئكــة نقــابلهم
 - 92أو تســقل الســماء فــوق رؤوس ــنا ً
معاينة ومواجهة

 - 93أو يكــون لــك بيــت مــن زخــرف مــن ذهــب  ،أو تصــعه فــى الســماء ولــن نصــهقك فــى هــذه الحــال

إال إذا

ج تنا بكتاب من هللا يقرر فيل صهقك نقرؤه  ،قل لهم  :أنزه ربى عن أن يتحكم فيل أحـه  ،أو يشـاركل فـى قهرتـل ،
بشر كسائر الرسل  ،ولم يأتوا قومهم ب ية إال بإذن هللا
ما كنت إال ًا
مقرونــا بــالمعج از إال زعمهــم جهــال مــنهم أن
 - 94ومـا منــع مشــركى مكــة أن يــذعنوا للحــق حــين جـاءهم الــوحى
ً
هللا تعالى ال يبعث رسلل من البشر بل من المالئكة
ردا علــيهم  :لــو كــان فــى األرو بــهل البشــر مالئكــة يمشــون فيهــا كــاآلدميين مســتقرين فيهــا  ،لنزلنــا
 - 95قــل ً
عليهم من السماء ملكا رسوال من جنسهم  ،ولكن المالئكة ال يكونون كالبشر  ،ولو كانوا لجاءوا فى صورة البشر

عالمــا
حاطمــا بينـى وبيـنكم مق ًا
 - 96وقـل  :إن أنكـرتم رسـالتى فكفـى بـا
ـرر صـهق رســالتى إلـيكم إنـل كـان بعبـاده ً
ً
بصير بأفعالهم وهو مجازيهم عليها
ًا
بأحوالهم
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ـار غيـره
 - 97وقل لهم  :من يههه هللا لحسن استعهاده فهو المهتهى  ،ومن يضللل لفساد طبعـل فلـن تجـه لـل أنص ًا
يههونهم فى الـهنيا  ،ونحشـرهم فـى اآلخـرة مسـحوبين علـى وجـوههم ال ينظـرون

وال ينطقـون وال يسـمعون ،

تلهبا واشتعاالً
ومكانهم الذى يأوون إليل جهنم كلما عف لهيبها زادها هللا ً
 - 98ذلك العذاب جزاؤهم بسـبب كفـرهم باألدلـة التـى أقمناهـا لهـم علـى الحـق  ،وقـولهم  :أنبعـث خلًقـا جهي ًـها بعـه

عظاما ورفاتًا
أن نصير
ً
 - 99أغفلـوا ولــم يعلمـوا أن هللا الــذى خلــق الســموا

واألرو  -مــع عظمهمــا  -قــادر علــى أن يخلــق مــثلهم مــن

والجــن  ،ومــن هــو قــادر علــى ذلــك كيــف ال يقــهر علــى إعــادتهم  ،وهــى أهــون عليــل  ،وقــه جعــل ســبحانل

اإلن ـ

إلعادتهم بعه المو أجال محهدا ال شك فى حصولل وهو يوم القيامة  ،ومع ذلك أبى الذين ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر
الحجة إال جحودا
 ،بعه إقامة هذه ُ
 - 100قل لهؤالء المشركين  :لو كنتم تملكون خـزائن رزق ربـى لبخلـتم خشـية الفقـر  ،ألن اإلنسـان مطبـوو علـى
شهة الحرص والبخل  ،وهللا هو الغنى الجواد  ،يمنح ما شاء لمن يشاء  ،وينزل من المعج از ما شاء ال مـا شـاء

الناس  ،وهو فى ذلك كلل حكيم عليم
 - 101ولـو أوتــى هـؤالء مــن اآليـا
آيا

()1

وا حا

مــا اقترحـوا لصــرفوها عـن وجههــا  ،ولــم يؤمنـوا بهـا  ،ولقــه آتينــا موســى تســع

ومع ذلك كفروا  ،وقال فرعون  :إنى ألظنك مسحو ار يا موسى

 - 102قال موسى  :لقه علمت يا فرعون أن الذى أنزل هذه اآليا
يقــهر عليهــا وهــى وا ــحا

ترجع عن عنادك

هـو رب السـموا

تبصــرك بصــهقى  ،ولكنــك تكــابر وتعانــه  ،وإنــى ألظنــك

واألرو  ،النـل هـو الـذى

هالكــا إذا لــم
يــا فرعــون ً

 - 103فتمادى فرعون فى طغيانل  ،فأراد أن يخرج موسى وبنى إس ارئيل مـن أرو مصـر  ،فأغرقنـاه مـع جنـوده

جميعا
ً

 - 104ونجينا موسى وقومل  ،وقلنا من بعه إغراق فرعون لبنـى إسـرائيل  :اسـكنوا األرو المقهسـة بالشـام  ،فـإذا

جاء وقت الحياة األخرى ج نا بكم من قبوركم مختلطين ثم نحكم بينكم بالعـهل

مؤيها بالحكمة اإللـهية التى اقتضت إنزالل  ،وهو فى ذاتـل ومـا نـزل إال مشـتمال علـى
 - 105وما أنزلنا القرآن إال ً

ـر مـن آمـن
الحق كلل  ،فعقائـهه هـى الصـحيحة  ،وأحكامـل هـى المسـتقيمة  ،ومـا أرسـلناك  -أيهـا النبـى  -إال مبش ًا
ونذير لمن كفر بالنار فلي عليك شىء إذا لم يؤمنوا
ًا
بالجنة ،
__________

( )1هذه اآليا

التسع :

 - 1العص ــا

 - 4الجراد والضفادو والقمل والهم
 - 7انبجاس الماء من الحجر

 - 2اليـه البيضـاء

 - 5الجهب ونقص الثمار

 - 8نتق الجبل كأنل ظلة

 - 3الطوفـ ـان

 - 6فلق البحــر

 - 9خطابل لربـل
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 - 106وقــه فرقنــا هــذا القـرآن ونزلنــاه منجمــا علــى مــهة طويلــة لتقـرأه علــى النــاس علــى مهــل ليفهمــوه  ،نزلنــاه شــيًا

مؤكها ال شبهة فيل
بعه شىء تنزيال
ً
 - 107قل لكفار مكـة تههي ًـها لهـم  :اختـاروا ألنفسـكم مـا تحبـون مـن اإليمـان بـالقرآن أو عهمـل  ،فـإن الـذين أوتـوا
العلــم الصــحيح واإلدراك الســليم مــن قبــل نزولــل  ،إذا يتلــى علــيهم يقعــون علــى الوجــوه

نعمتل

علــى

ـكر
ـجها  ،شـ ًا
سـ ً

 - 108ويقولون تنزه ربنا عن خلف الوعه الذى وعه بل من نعيم وعذاب  ،إن وعهه كان حاصال ال محالة

سجها باطين من خوف هللا  ،ويزيههم القرآن توا ًعا
 - 109ويقعون ثانيا على الوجوه ً
 - 110قل لهـؤالء المشـركين  :سـموا هللا باسـم هللا أو اسـم الـرحمن فـأى اسـم تسـمونل فهـو حسـن  ،وهـو تعـالى لـل
األسماء الحسنى  ،وال شبهة لكم فى أن تعهد األسماء يستوجب تعهد المسمى وإذا قـ أر القـرآن فـى صـالتك فـال

ترفــع صــوتك بــل  ،ل ـ ال يســمع المشــركون فيســبوك ويــؤذوك  ،وال تســر بــل فــال يســمع المؤمنــون  ،وكــن وســطا فــى
قراءتك

 - 111وقل الحمه الذى لم يتخذ ولـها لعـهم حاجتـل إليـل  ،ولـم يكـن لـل شـريك فـى الملـك  ،ألنـل
تعظيما يليق بل
ظم ربك
 منش ل  ،ولم يكن لل ناصر يعطيل عزة من ُذ عبل لحقل  ،وع عبً

 -وحـهه
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الفاـــــف
هــذه الســورة مكيــة ماع ـها اآليــة  38واآليــا التــى تبــهأ مــن  83إلــى  101ففيهــا عشــرون آيــة مهنيــة وقــه
ابتهأ بحمه هللا تعالى إلنزالل القـرآن الكـريم  ،وبيـان أن القـرآن هـو اإلنـذار والتبشـير  ،وفيـل إنـذار الـذين بعادعـوا أن
ولها  ،وفيها ذكر حرص النبى  -صلى هللا عليل وسـلم  -علـى إيمـان الـذين يـهعوهم بهعايـة هللا ثـم ذكـر قصـة
أهل الكهف الذين رقهوا ثم بعثوا بعه أن لبثوا فى كهفهم ثالثمائـة سـنين وازدادوا تسـعا  ،وهـم عـهد مـن أهـل الكتـاب

فروا من ظلم الحاطم الرومانى  ،ورقهوا فى الكهف تلك المهة ثم بعثوا للهاللة على قهرة هللا تعالى علـى البعـث بعـه
المو

ثم بعه ذلك أمره هللا بأن يتلو القرآن  ،وينذر بل ويبشر  ،ثم بيان حـال أهـل الجنـة فيهـا وأهـل النـار  ،و ـرب

هللا مثال لرجلين أحههما غنى يعتز بمالل وبنيل  ،والثانى يعتز بـا  ،وبـين سـبحانل أن واليتـل هـى الحـق  ،ثـم بـين

سبحانل زينة الحياة الهنيا الفانيـة  ،ثـم مـا يكـون يـوم القيامـة مـن نعـيم مقـيم

أو عـذاب ألـيم  ،ثـم ذكـر سـبحانل

قصة موسى مع العبه الصالح الذى أوتـى علمـا مـن هللا وفـى هـذه القصـة يصـور مـا يجهلـل اإلنسـان  ،ولـو كـان

نبيا مرسالً من أولى العزم من الرسل من قهرة هللا إال إذا آتاه هللا علمل ثم يجىء ذكر ذى القـرنين ووصـولل إلـى
ً
وما يكون فيـل  ،وجـزاء المـؤمنين  ،وعلـم هللا تعـالى وكلماتـل التـى
أقصى الشرق وبنائل للسه  ،ثم يوم القيامة
ال تنفه  ،وختمت السورة ببيان الطريق إلر ائل سبحانل

 - 1الثناء الجميل مستحق تعالى الذى أنزل على عبهه محمه القرآن  ،ولم يجعل فيـل شـيًا مـن االنحـراف عـن
الصواب  ،بل كان فيل الحق الذى ال ريب فيل

ـتقيما فــى تعاليمــل لينــذر الجاحــهين بعــذاب شــهيه صــادر مــن عنــهه  ،ويبشــر المصــهقين الــذين
قيمــا مسـ ً
 - 2وجعلــل ً
يعملون األعمال الصالحا بأن لهم ثو ًابا جزيالً
 - 3هو الجنة خالهين فيها أبها

وينذر على وجل الخصوص الذين قـالوا عـن هللا إنـل اتخـذ ولـها  ،وهـو المنـزه عـن أن يكـون كـالحوادث يلـه أو
ُ -4
ُيوله لل
 - 5ولــي

عنــههم علــم بــذلك وال عنــه آبــائهم مــن قبــل  ،فمــا أعظــم االفت ـراء فــى هــذه الكلمــة التــى تج ـ أروا علــى

إخراجها من أفواههم  ،ما يقولون إال افتراء لي

بعهه افتراء

أسفا وحزًنا على إع ار هم عن دعوتك غير مصهقين بهذا القرآن
 - 6ال تهلك نفسك  -أيها النبى ً -
 - 7إنا قه خلقنـاهم للخيـر والشـر  ،وصـيرنا مـا فـوق األرو زينـة لهـا ومنفعـة ألهلهـا  ،لنعـاملهم معاملـة المختبـر
ليظهر منهم األصلح عمال  ،فمن استهوتل الهنيا ولم يلتفت إلى اآلخرة

ل  ،ومن آمن باآلخرة اهتهى
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لمصيرون عنه انقضاء الهنيا ما فوقهـا مثـل أرو مسـتوية ال نبـا
 - 8وإنا
عب
بمظاهر الحياة

فيهـا  ،بعـه أن كانـت خضـراء عـامرة

 - 9لقــه أنكــر الــذين اســتهوتهم الــهنيا بزينتهــا البعــث مــع أن الوقــائع تثبــت الحيــاة بعــه الرقــود الطويــل  ،وهــذه قصــة
عجبـا وحـهها دون سـائر اآليـا
أهل الكهف فى الجبل واللوح الـذى رقمـت فيـل أسـماؤهم بعـه مـوتهم لـم تكـن ً
طان شأنها خارًقا للعادة  ،فلي أعجب من آياتنا الهالة على قهرتنا

 ،وإن

ار بـهينهم مـن الشـرك والمشـركين ،
 - 10اذكر حين صار هؤالء الفتيان إلى هذه المغارة وجعلوهـا مـأوى لهـم  ،فـرًا
ع
ويسر لنا من شأننا ههاية وتوفيًقا
فقالوا  :يا ربنا آتنا من عنهك مغفرة و ً
أمنا من عهونا  ،ب
اهم آمنين فى الكهف سنين عهيهة
 - 11فاستجبنا دعاءهم َف َأنمَن ُ
أمها طويالً  ،لتكون عاقبة ذلك إظهار ععلمنا من أصـاب مـن الفـريقين فـى
نياما ً
 - 12ثم أيقظهم هللا بعه أن ظلوا ً
تقهير مهة مكثهم

 - 13نحن نقص عليك  -أيها الرسول  -خبرهم بالصهق  :إنهم فتيان كانوا قبل العهود السـابقة علـى ديـن الحـق

يقينا
 ،صهقوا بوحهانية ربهم وسل قوم مشركين  ،وزدناهم ً

 - 14وثبتنا قلوبهم على اإليمان والصبر على الشهائه حين قاموا فى قـومهم  ،فقـالوا متعاهـهين  :ربنـا أنـت الحـق
رب السموا

واألرو لن نعبـه مـن غيـره إلــها  ،ولـن نتحـول عـن هـذه العقيـهة وهللا إذا قلنـا غيـر هـذا لكـان قولنـا

بعيها عن الصواب
ً
 - 15ثم قال بعضهم لبعض  :هؤالء قومنا أشركوا با غيره  ،هال يأتون على ألوهية مـن يعبـهونهم مـن دون هللا
كذبا بنسبة الشريك إليل
ظلما ممن افترى على هللا ً
ُ
بحجة ظاهرة إنهم لظالمون فيما فعلوا  ،وال أحه أشه ً
ار بـهينكم  ،يبسـل
 - 16وقال بعضهم لبعض  :ما دمنا قه اعتزلنا القوم فى كفرهم وشركهم فالجأوا إلى الكهف فـرًا

لكم ربكم من مغفرتل  ،ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون بل

()1

من مرافق الحياة

________

( )1لم يمكن على وجل التحقيق معرفة أصحاب الكهف وال زمانهم وال مكان الكهف الذى آوى إليل هؤالء الفتيـة  ،ومـع ذلـك فـال بـأس

وءا ولو خافتًا عليهم ولما كان القرآن الكريم قه نص على أنهم فتية آمنوا بربهم فالبه أنهـم وشـعبهم قـه
من القيام بمحاولة قه تلقى
ً
تعر وا ال طهاد دينى رأى هؤالء الفتية االعتصام بالكهف ويشير التاري ( القهيم ) إلى وقوو ا طهادا دينية فى الشرق القـهيم

مناسبا للمقام :
 ،حهثت فى أوقا مختلفة  ،ونذكر فيما يلى ا طهادين قه يكون أحههما
ً
أما أولهما فقه حهث فى عهه الملك السلوقى أنتيوخـوس ال اربـع الملقـب بنابيفـاني (حـوالى  184 - 176ق م) فإنـل لمـا اعتلـى

مولعـا أشـه الولـوو بالثقافـة اإلغريقيـة وحضـارتها  -فـرو علـى اليهـود بفلسـطين  -وكانـت فـى قبضـة
هذا الملك عرش سوريا  -وكان ً
ســوريا منــذ عــام  198ق م  -التــهين بهيانــة اإلغريــق وأبطــل ش ـريعتهم  ،ودن ـ " الهيكــل " بو ــعل تمثــال زوس معبــود اإلغريــق
األعظم على المذبح  ،وتقهيم الخنازير ذبائح لل  ،ثم إنل أحرق ما وجهه من نس التوراة
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= ففى

وء هذه الحقيقة التاريخية يبهو أن هؤالء الفتية يهود ويكون مكانهم فى فلسطين عامة  ،أو فـى أورشـليم ذاتهـا  ،ويكـون قـه

بعثوا حوالى عام 126م إبان حكم الـروم للشـرق  ،أى قبـل مولـه النبـى  -صـلى هللا عليـل وسـلم -

( حـوالى 571م ) بأربعمائـة

عاما تقر ًيبا
وخمسة وأربعين ً
أما اال طهاد الثانى فقه حهث فى عهـه اإلمب ارطـور الرومـانى هادريـانوس ( ، ) 138 - 117فهـذا اإلمب ارطـور قـه فعـل بـاليهود

تماما  ،وتفصيل ذلك أنل حهث فى عههه أن أعلن اليهود العصيان على اإلمبراطورية الرومانيـة
مثل ما فعل أنتيوخوس السالف الذكر ً
( الروم ) عام 132م  ،فطردوا الحاميا الرومانيـة واسـتولوا علـى أورشـليم  ،وسـكوا نقـودهم ذكـرى لتحريـر المهينـة المقهسـة  ،وقبضـوا
علــى زمــام األمــور ط ـوال ثــالث ســنوا

ـر تحــرك هادريــانوس وجيشــل  ،وقمــع الثــورة  ،وأخضــع فلس ـطين  ،واســتعاد أورشــليم ،
 ،وأخيـ ًا

تاما  ،وقه القى قوادها حتفهم  ،وبيع اليهود فى سوق النخاسة  ،وكان من نتائج ذلك أن عطل
وقضى على القومية اليهودية قضاء
ً
هادريانوس الشعائر اليهودية  ،وأبطل تعاليم اليهود وقوانينهم
وفــى

ــوء هــذه الحقيقــة التاريخيــة يبــهو أن ه ـؤالء الفتيــة يهــود  ،ويكــون مكــانهم فــى أى مكــان فــى الشــرق القــهيم أو فــى أورشــليم

عاما
نفسها  ،ويكون قه بعثوا حوالى عام 435م  ،أى قبل موله النبى  -صلى هللا عليل وسلم  -بمائة وثالثين
ً
تالؤما مع أصحاب الكهف  ،ألنل كان أشه قـوة  ،أمـا اال ـطهادا
ويبهو أن اال طهاد األول أطثر
ً
مع موله النبى  -صلى هللا عليل وسلم -

المسـيحية

فـال تـتالءم
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 - 17وقه كان فى الكهف فتحـة متسـعة فـى الجبـل  ،وهـى متجهـة إلـى الشـمال يجيـ هم منهـا النسـيم العليـل  ،وإذا
طلعت الشم

من الشرق عن يميـنهم مالـت أشـعتها عـنهم  ،وإذا غربـت عـن يسـارهم تجـاوزتهم ولـم تـهخل أشـعتها

فــى كهفهــم  ،فح ـ اررة الشــم

ال تــؤذيهم ونســيم اله ـواء يــأتيهم  ،وذلــك كلــل مــن دالئــل قــهرة هللا  ،ومــن يوفقــل هللا

إلدراطها يهتهى  ،ومن ال يوفقل فال مرشه لل من بعه

 - 18وتظـنهم  -أيهــا النــاظر منتبهــين وفــى الحقيقـة هــم نيــام  ،ونقلــبهم فــى نـومهم يمينــا مـرة ويســا ار مـرة لــنحف
أجسـامهم مــن تــأثير األرو  ،وكلــبهم الـذى صــاحبهم مــادا ذراعيــل بالفنـاء وهــو نــائم أيضـاً فـى شــكل اليقظــان  ،لــو

أطلعت  -أيها المخاطب  -عليهم وهم على تلك الحـال لفـرر مـنهم هاربـا  ،ولملـ قلبـك مـنهم فزعـا لهيبـتهم فـى
منامهم  ،فال يقع نظر أحه عليهم إال هابهم  ،كيال يهنو منهم أحه والتمسهم يه حتى تنتهى المهة
مـا الـزمن

بعضا عن مهة مكثهم نائمين  ،فقال واحـه مـنهم :
 - 19وكما أنمناهم أيقظناهم ليسأل بعضهم ً
يومـا أو بعـض يـوم  ،ولمـا لـم يكونـوا ُمسـتَيقنين مـن ذلـك قـالوا  :اتركـوا
الذى مكثتموه فى نـومكم
فقـالوا  :مكثنـا ً
األمر

 ،فهو األعلم بل  ،وليذهب واحه منكم بهذه العملـة الفضـية إلـى المهينـة وليتخيـر أطيـب األطعمـة فيـأتيكم

بطعام منل  ،وليكن حسن التفاهم  ،وال يظهرن أمركم ألحه من الناس

رجمـا بالحجـارة أو يعيـهوكم إلـى الشـرك بـالقوة  ،وإذا عـهتم إليـل فلـن تفلحـوا فـى الـهنيا
 - 20إنهم إن رأوكم يقتلوكم ً
واآلخرة
 - 21وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا أهل المهينة عليهم ليعلم المطلعون أن وعـه هللا بالبعـث حـق  ،وأن القيامـة ال
شــك فــى إتيانهــا فـ من أهــل المهينــة بــا واليــوم اآلخــر  ،ثــم أمــا

هللا الفتيــة فتنــازعوا فــى شــأنهم  :فقــال بعضــهم

بنيانـا ونتـركهم وشـأنهم فـربهم أعلـم بحـالهم  ،وقـال أصـحاب الكلمـة فـى القـوم لنتخـذن علـى
ابنـوا علـى بـاب الكهـف ً

مسجها للعبادة
مكانهم
ً
 - 22سيقول فريـق مـن الخائضـين فـى قصـتهم مـن أهـل الكتـاب  :هـم ثالثـة رابعهـم كلـبهم  ،ويقـول آخـرون  :هـم

خاليــا مــن الــهليل  ،ويقــول آخــرون  :هــم ســبعة وثــامنهم
خمســة سادســهم كلــبهم ظنــا ً
علما لي فوقل علم بعهدهم وال يعلم حقيقتل إال قليـل مـن النـاس أطلعهـم هللا علـى عـهدهم
المختلفين  :ربى عليم ً
طلــبهم قــل له ـؤالء

لينـا دون محاولـة إقنـاعهم  ،فـإنهم ال يقتنعـون وال
 ،فال تجادل هؤالء المختلفـين فـى شـأن الفتيـة إال جـهاال ظ ًا
ـاهر ً
ال مرية فيـل

أحها منهم عن نب هم  ،فقه جاءك الحق الذى
تسأل ً
 - 23وال تقولن لشىء تُق عهم عليل وتهتم بل  :إنى فاعل ذلك فيما يستقبل من الزمان

ـر فتــهارك نفســك بــذكر
 - 24إال قـوال مقترًنــا بمشــي ة هللا بــأن تقــول  :إن شــاء هللا  ،وإذا نســيت أمـ ًا
أمر وتعليقل على مشي ة هللا  :عسى أن يوفقنى ربى إلى أمر خير مما عزمت عليل وأرشه منل
عنه اعتزامك ًا

نياما ثالثمائة سنين زاد
 - 25وأن الفتية مكثوا فى كهفهم ً
_______

تسعا

هللا  ،وقــل

()1

( )1تشير هذه اآلية إلى حقيقة فلكية  ،وهى أن ثالثمائة سنة شمسية تقابلها ثالثمائة وتسع سنوا

قمرية  ،وقه سبقت اآلية علم الفلك
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 - 26وقل  -أيها الرسول  -للناس  :إن هللا  -وحـهه  -هـو العـالم بـزمنهم كلـل  ،إنـل سـبحانل هـو المخـتص بعلـم
الغيــب فــى الســموا

واألرو  ،فمــا أعظــم بص ـره فــى كــل موجــود  ،ومــا أعظــم ســمعل لكــل مســموو  ،ومــا أله ـل

أحها من خلقل
السموا واألرو من يتولى أمورهم غيره  ،وال يشرك فى قضائل ً
 - 27واق أر  -أيهـا الرسـول  -مـا أوحـى إليـك مـن القـرآن  ،ومنـل مـا أوحـى إليـك مـن نبـأ الفتيـة ،

وال تسـتمع

لما يهزأون بل من طلب تبهيل معجزة القرآن بمعجزة أخرى  ،فإنل ال مغيـر لمـا ينب ـل هللا بكلمـة الحـق فـى معج ازتـل
 ،فإنل ال يقهر أحه على تبهيلل  ،وال تخالف أمر ربك  ،فإنك حين ذ لن تجه غيره ملجأ يحفظك منل

 - 28واحتف  -أيها الرسـول  -بصـحبة صـحابتك مـن المـؤمنين الـذين يعبـهون هللا  -وحـهه  -فـى الصـباح وفـى

دائمــا  ،يريــهون ر ـوانل  ،وال تنصــرف عينــاك عــنهم إلــى الجاحــهين مــن الكفــار إلرادة التمتــع معهــم بزينــة
العشــى ً
الحياة الهنيا  ،وال تطع فى طـرد فقـراء المـؤمنين مـن مجلسـك مـن جعلنـا قلبـل غـافال عـن ذكرنـا  ،لسـوء اسـتعهاده ،

وصـار عبـ ًـها لهـواه  ،وصــار أمـره فــى جميــع أعمالــل بعيـ ًـها عــن الصـواب  ،والنهــى للنبــى نهــى لغيـره  ،وأن النبــى -
صلى هللا عليل وسلم  -ال يريه الحياة الهنيا وزينتها  ،ولكن كان اتجـاه النهـى إليـل لكـى يحتـرس غيـره مـن اسـتهواء
الهنيا  ،فإنل إذا فرو فيل إرادة الزينة لابهان لفرو كل إنسان فى نفسل ذلك ليحترس

 - 29وقل  -أيها الرسول  -إن مـا ج ـت بـل هـو الحـق مـن عنـه ربكـم  ،فمـن شـاء أن يـؤمن بـل فليـؤمن  ،فـذلك
خير لل  ،ومن شاء أن يكفر فليكفر فإنل لم يظلم إال نفسل إننا أعهدنا لمن ظلم نفسل

نار تحيل بهم كالسرادق وإن يستغث الظالمون بطلب الماء وهم فـى جهـنم يـؤ لهـم بمـاء كالزيـت العكـر
بالكفر ًا
مكانا لراحتهم
الشهيه الح اررة يحرق الوجوه بلهيبل َقُب َح هذا الشراب لهم  ،وقبحت جهنم ً
 - 30أما الذين آمنوا با وبهينل الحق الذى يوحى إليك  ،وعملوا ما أمرهم بل ربهم من األعمال الصـالحة  ،فإنـا
ال نضيع أجرهم على ما أحسنوا من األعمال
 - 31ه ـؤالء لهــم جنــا

يقيمــون فيهــا منعمــين أبــها  ،تنســاب األنهــار مــن بــين أش ـجارها وقصــورها  ،يتحلــون فيهــا

بمظاهر السعادة فى الهنيا  ،كاألساور الذهبية  ،ومالبسهم فيهـا الثيـاب الخضـر مـن الحريـر علـى اخـتالف أنواعـل

 ،متك ين فيها على السرر بين الوسائه والستائر  ،نعم الثواب لهم َ ،و َح ُسنت الجنة دار مقام و ارحـة  ،يجـهون فيهـا
طل ما يطلبون

 - 32بـ عبـين  -أيهــا الرســول  -فــى شــأن الكفــار األغنيــاء مــع المــؤمنين الفق ـراء مــثال وقــع فيمــا ســلف بــين رجلــين :
طـافر ومـؤمن  ،وللكـافر حـهيقتان مــن أعنـاب  ،وأحطناهمـا بالنخيـل زينـة وفائــهة  ،وجعلنـا بـين الجنتـين زرعـا ن ع
ضـ ًار
مثمر
ًا

ـر ينســاب
ـور  ،ولــم تــنقص منــل شــيًا  ،وفجرنــا نهـ ًا
 - 33وقــه أثمــر كــل واحــهة مــن الجنتــين ثمرهــا نا ـ ًـجا موفـ ًا
خاللهما
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 - 34وكان لصاحب الجنتـين أمـوال أخـرى مثمـرة  ،فهاخلـل الزهـو بتلـك الـنعم  ،فقـال لصـاحبل المـؤمن فـى غـرور
وهما يتناقشان  :أنا أطثر منك ماال وأقوى عشيرة ونصي ار

 - 35ثم دخل إحهى جنتيل مع صاحبل المؤمن  ،وهو مأخوذ بغروره فقال  :ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبها !
ـر مــن هــذه
 - 36ومــا أظــن القيامــة حاصــلة  ،ولــو فــرو ورجعــت إلــى ربــى بالبعــث كمــا تــزعم  ،وهللا ألجــهن خيـ ًا
الجنــة عاقبــة لــى  ،ألننــى أهــل للنعــيم فــى كــل حــال  ،فهــو يقــي الغائــب علــى الحا ــر  ،وال يعلــم أن الغائــب فيــل
الجزاء على اإليمان وفعل الخير

تـراب  ،ثـم مـن

مجيبا لل  :أتسوح لنفسك أن تكفـر بربـك الـذى خلـق أصـلك آدم مـن
 - 37قال صاحبل المؤمن
ً
نطفة مائية  ،ثم صورك رجال كامال  ،فإن اعتزز بمالك وعشيرتك  ،فاذكر ربك وأصلك الذى هو من الطين
 - 38لكن أقول  :إن الذى خلقنى وخلق هـذا العـالم كلـل هـو هللا ربـى  ،وأنـا أعبـهه  -وحـهه -
معل أحها

وال أشـرك

 - 39ولوال قلت عنـه دخولـك جنتـك والنظـر إلـى مـا فيهـا  :هـذا مـا شـاء هللا وال قـوة لـى علـى تحصـيلل إال بمعونـة
شكر كفيال بهوام نعمتك ثم قال لل  :إن كنت ترانى أقل منك ماال وأقل ولها ونصي ار
هللا  ،فيكون ذلك ًا
ـهر قــهره لهـا كصـواعق مــن
ـر مـن جنتـك فــى الـهنيا أو اآلخـرة  ،ويرسـل علــى جنتـك ق ًا
 - 40فلعـل ربـى يعطينـى خيـ ًا

السماء  ،فتصير أر ً ا ملساء ال ينبت فيها شىء  ،وال يثبت عليها قهم
غائر فى األرو ال يمكن الوصول إليل  ،فال تقهر على إخراجل لسقيها
 - 41أو يصير ماؤها ًا
 - 42قـه عاجـل هللا الكـافر  ،وأحاطـت المهلكـا

بثمـار جنتـل  ،وأهلكتهـا  ،وأبـاد

أصـولها  ،فأصـبح يقلـب كفيــل

وتحسر على ما أنفق فى عمارتها  ،ثم عاجلها الخراب  ،فتمنى أن لم يكن أشرك بربل أحها
ًا
نهما
ً
 - 43عنــه هــذه المحنــة لــم تكــن لــل عشــيرة تنصـره مــن دون هللا كمــا كــان يعتــز  ،ومــا كــان هــو بقــادر علــى نصـرة

نفسل
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طــــــــه
هــذه الســورة ســورة مكيــة إال آيتــين  :همــا اآليــة رقــم  ، 131 ، 130وعــهد آياتهــا  ، 135وقــه ابتــهأ

بحــرفين صــوتيين للتنبيــل علــى إعجــاز الق ـرآن  ،ولحمــل الســامعين علــى اإلنصــا

الســورة

وقــه ذكــر منزلــة الق ـرآن بعــه

هذين الحـرفين  ،وشـرفل بشـرف ُمَنبعزلـل  ،وهـو هللا سـبحانل وتعـالى  ،مالـك السـموا
وما هو أخفى من السر  ،ثم ذكر قصة موسى  -عليل السالم  -مع فرعون  ،وكيف ابتهأ بعث موسـى  -عليـل
واألرو  ،والـذى يعلـم السـر ،

ازر  ،ثــم كيــف التقيــا بفرعــون بعــه
عونــا لــل وم ـؤ ًا
الســالم  ، -وطلبــل أن يكــون أخــوه هــارون  -عليهمــا الســالم ً -
الهيبة من لقائل لعظم طغيانل وفى هذه األثناء بين هللا تعالى نشأة موسى  -عليل السالم -
وفيهما المجاوبة بين موسى وفرعـون  ،ثـم بـين موسـى  -عليـل السـالم  -والسـحرة  ،وحـال موسـى مـن خـوف

الهزيمة أمام السحرة  ،والتقاف عصاه لما ألقوا من حبال  ،ثم فيهـا كيـف انتهـى أمـر السـحرة  ،وإيمـانهم  ،وتعـذيب

فرعون لهم  ،ثم نجاة موسى مع بنى إسرائيل من فرعـون  ،وكيـف غـرق فرعـون  ،وقـه تـبعهم بعـه انفـالق البحـر ،

وكيف اتجـل موسـى إلـى الطـور  ،وقـه تـرك قومـل ليـذهب لمناجـاة ربـل  ،ففتـنهم السـامرى  ،ووسـوس لهـم أن يعبـهوا
ار  ،وقـه غضـب موسـى لمـا حـهث  ،وأخـذ
هيكل عجل ُع عم َل من الذهب  ،وكان مرور الهواء فى جوفل يحهث خـو ًا
برأس أخيل يجره إليل
ثم جاء فى السورة الكريمة ما أصاب السامرى  ،وقه أشار هللا سبحانل وتعالى إلى العبـر فـى قصـص موسـى

وغي ـره  ،وجــاء فــى آخــر الســورة بوصــايا كريمــة بالصــبر والعفــة والصــالة  ،ثــم بيــان تهافــت المشــركين فــى طلــبهم

معجـزة غيـر القـرآن  ،وأشـار سـبحانل إلــى حكمـة إرسـال الرســل  ،ثـم ختمـت الســورة الكريمـة باإلشـارة إلــى مـا يكــون

للكافرين من عذاب  ،وما يكون للمؤمنين من ثواب

 - 1بهأ هللا تعالى السورة بهذه الحروف  ،لتحهى المنكـرين واإلشـارة إلـى أن القـرآن ُم َكـون مـن هـذه الحـروف التـى
تتكلمون بها  ،ومع ذلك عجزتم عن اإلتيان بسورة قصيرة أو آيا من مثلل

ـببا فـى إرهـاق نفسـك أس ًـفا علـى إعـراو المعر ـين
 - 2إنا ما أوحينا إليك  -أيها الرسول  -هذا القـرآن ليكـون س ً
عنك
 - 3لكن أنزلناه تذكرة لمن يخاف هللا فيطيعل
 - 4قه نزل عليك هذا القرآن من عنه هللا القادر خالق األرو والسموا
 - 5عظيم الرحمة على ملكل استوى

 - 6لل  -وحهه  -سبحانل ملك السموا
من معادن وخي ار

الرفيعة العالية

وما فيها واألرو وما عليها  ،وملك ما بينهما  ،ومـا اختبـأ فـى األرو

297

 - 7وكمــا شــملت قــهرة هللا كــل شــىء قــه أحــاط علمــل بكــل شــىء  ،وإن ترفــع صــوتك  -أيهــا اإلنســان  -بــالقول ،
فإن هللا يعلمل  ،ألنل يعلم حهيثك مع غيرك ويعلم حهيث نفسك

 - 8هو هللا اإللـل الواحه المستحق للعبادة دون سواه  ،إذ هو المتصف بصفا
 - 9هل علمت  -أيها النبى  -خبر موسى مع فرعون

الكمال  ،ولل الصفا

الحسنى

ـار فــى مســيره لــيال مــن مــهين إلــى مصــر  ،فقــال عنــه ذلــك لزوجــل ومــن معهــا  :انتظــروا فــى
 - 10حــين أبصــر نـ ًا
نار  ،أرجو أن أحمل لكم منها جمرة تهف كم  ،أو أجه حول النار من يههينى إلى الطريق
مكانكم  ،إنى أبصر ًا
 - 11فلما بلُ مكانها  ،سمع صوتًا ُعل عويا يناديل  :يا موسى
يما للموقف ،فإنك بالوادى المطهر المبارك وهو "طوى"
 - 12إنى أنا هللا ربك  ،فاخلع نعليك تكر ً
 - 13وأنا هللا أصطفيك بالرسالة  ،فاصُ لما أوحيل إليك لتعلمل وتبلغل قومك

 - 14إننى أنا هللا اإللـل الواحه  ،ال معبود بحق سواى  ،ف من بى واعبهنى  ،وداوم على إقامة الصـالة لتظـل فـى
ذكر دائم بى

 - 15إن الســاعة  -التــى هــى موعــه لقــائى  ،وقــه أخفيــت موعــهها عــن عبــادى  ،وأظهــر لهــم
آتية ال محالة  ،لتحاسب كل نف

على ما عملت وتجزى بل

داللتهــا -

 - 16فال يصرفنك يا موسى عن اإليمان بالساعة واالستعهاد لها من ال يصهق بها  ،ومال مع هواه فتهلك
 - 17وما تلك التى تمسكها بيهك اليمنى

 - 18وأجــاب موســى  :إنهــا عصــاى أعتمــه عليهــا فــى مســيرى  ،وأســوق بهــا غنمــى  ،ولــى فيهــا منــافع أخــرى ،
طهفع أذى الحيوان

 - 19قال هللا سبحانل لموسى  :ارم بها على األرو

 - 20فرمى بها موسى  ،ففوج بها تنقلب حية تمشى

 - 21فارتاو منها  ،فطمأنل هللا قائال  :تَناولها دون خوف  ،فإننا سنعيهها عصا كما كانت
 - 22وأَد عخــل يــهك فــى جيــب ثوبــك مضــمومة إلــى جنبــك تخــرج بيضــاء ناصــعة مــن غيــر داء وقــه جعلناهــا لــك
معجزة ثانية على رسالتك
 - 23لعُن عريك بعض معجزاتنا الكبرى لتكون دليال على صهقك فى الرسالة

 - 24اذهب إلى فرعون وادعل إلى اإليمان با الواحه األحه  ،فإنل قه تجاوز الحه فى كفره وطغيانل
 - 25فتضرو موسى إلى ربل أن يشرح لل صهره  ،ليذهب عنل الغضب  ،وليؤدى رسالة ربل
وسهل لى أمر الرسالة ألؤدى حقها
 - 26عب
 - 27وفك ُعقهة لسانى ألبين
فهما دقيًقا ما أقول لهم
 - 28ليفهم الناس ً
ازر من أهلى
 - 29واجعل لى مؤ ًا
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 - 30هو أخى هارون
 - 31اشهد بل قوتـى

 - 32وأشركل معى فى تحمل أعباء الرسالة وتبليغها
كثير عما ال يليق بك
 - 33كى ُنَنبعزهك ًا
كثير
 - 34ونردد أسماءك الحسنى ًا

دائما بصير بنا  ،ومتكفل بأمرنا
 - 35يا ربنا  :إنك ً
 - 36نادى هللا رسولل موسى قائال  :قه أعطيتك ما سألت  ،وهذه منة عليك
 - 37ولقه سبق أن تفضلنا عليك بمنة أخرى دون سؤال منك

يما كانت فيل حياتك
إلهاما كر ً
 - 38حين ألهمنا أمك ً
يعا  -فى الصنهوق  ،وأن تلقى بـل فـى النيـل  ،لننجيـك مـن قتـل فرعـون ،
 - 39ألهمناها أن تضعك  -طفال ر ً
إذ كان يقتل من يوله فى بنى إسرائيل من الذكور  ،وسخرنا الماء علُيلقى الصنهوق بالشـاط  ،وشـاء إرادتنـا أن
وواليـة  ،ليحبــك كـل مـن يـراك  ،ولتربـى تربيــة
يأخـذ الصـنهوق فرعـون عـهوى وعــهوك  ،وأحببتـك حـب رحمـة
ظا برعايتى
طريمة ملحو ً

 - 40واعلم يا موسى سابق عنايتنـا بـك حـين مشـت أختـك ترقـب أمـرك  ،فلمـا صـر فـى قصـر فرعـون  ،ورأتهـم
يبحثــون لــك عــن ُمر ع ــع دلــتهم علــى أمــك  ،فرددنــاك إليهــا لتفــرح بحياتــك وعودتــك  ،ولتكــف عــن الحــزن والبكــاء ،
ولمـا كبــر وقتلـت خطــأ رجـال مــن قـوم فرعــون نجينـاك مــن الغـم الــذى لحـق بــك  ،وخلصـناك مــن شـرهم  ،فــذهبت
إلى مهين ومكثت فيها سنين عهة  ،ثم عه

من مهين فى الموعه الذى قهرناه إلرسالك

 - 41واصطفيتك لوحيى وحمل رسالتى

 - 42اذهب مع أخيك مؤيهين بمعجزاتى الهالة على النبوة والرسالة وال تض ُـعفا فـى تبليـُ رسـالتى  ،وال تغفـال عـن
ذكرى واالستعانة بى
 - 43اذهب مع أخيك هارون إلى فرعون  ،إنل كافر تجاوز الحه فى كفره وطغيانل

 - 44فادعواه إلى اإليمان بى فى رفق ولين  ،ارجـين أن يتـذكر مـا غفـل عنـل مـن اإليمـان  ،ويخشـى عاقبـة كفـره
وطغيانل

 - 45فتضرو موسى وهارون إلى هللا قـائلين  :يـا ربنـا إننـا نخشـى أن ُيبادرنـا فرعـون بـاألذى  ،ويتجـاوز الحـه فـى

اإلساءة

 - 46فطمأنهما هللا بقولل  :ال تخافا فرعون  ،إننى معكما بالرعاية والحفـ  ،سـميع لمـا يقـول  ،مبصـر لمـا يفعـل
 ،فال أمكنل من إيذائكما
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 - 47فاذهبا إلى فرعون فقوال لـل  :إننـا رسـوالن إليـك مـن ربـك  ،ج نـا نـهعوك إلـى اإليمـان بـل  ،وأن تطلـق بنـى
إسرائيل من األسر والعـذاب  ،قـه أتينـاك بمعجـزة مـن هللا تشـهه لنـا بصـهق مـا دعونـاك إليـل  ،وباألمـان مـن عـذاب

هللا وغضبل لمن اتبع ههاه

 - 48وإن هللا قه أوحى إلينا أن عذابل الشهيه واقع على من كذبنا وأعرو عن دعوتنا

 - 49قال فرعون فى طغيانل وجبروتل َ :ف َمن ربكما يا موسى
 - 50فأجابل موسى  :ربنا الذى منح نعمة الوجود لكل موجـود  ،وخلقـل علـى الصـورة التـى اختارهـا سـبحانل لـل ،
ووجهل لما خلق

()1

 - 51قال لرعون  :فما شأن القرون الما ية وما جرى لها
 – 52قــال موســى  :ععلـ ُـم هــذه القــرون عنــه ربــى  -وحــهه  -وهــى مســجلة فــى صــحائف أعمــالهم ،
عن علمل شىء منها وال ينساه

ال يغيــب

 - 53هو اإللـل المتفضل على عبـاده بـالوجود والحفـ  ،مهـه لكـم األرو فبسـطها بقهرتـل  ،وشـق لكـم فيهـا طرًقـا

تسلكونها  ،وأنزل المطر عليها تجرى بل األنهار فيهـا  ،فـأخرج سـبحانل أنـواو النبـا

المختلفـة المتقابلـة فـى ألوانهـا

وطعومها ومنافعها  ،فمنها األبيض  ،ومنها األسود  ،ومنها الحلو  ،ومنها المر
 - 54ووجل  -سبحانل  -عباده إلى االنتفاو بما أخـرج مـن النبـا

باألطـل ورعـى األنعـام  ،ونحـو ذلـك فـذكر

أن فى هذا الخلق وإبهاعل واإلنعام بل دالئل وا حة  ،يهتهى بها ذوو العقول إلى اإليمان با ورساالتل
ـردهم بعـه المـو لمـواراة أجسـامهم  ،ومنهـا يخــرجهم
 - 55ومـن تـراب هـذه األرو خلـق هللا آدم وذريتـل  ،وإليهـا ي ب
أحياء مرة أخرى للبعث والجزاء
البينــة المؤيــهة لرســالتل وصــهقل فــى كــل مــا أخب ـره بــل عــن هللا
 - 56ولقــه أرينــا فرعــون علــى يــه موسـى المعج ـ از
عب
أن يؤمن بل
وعن آثار قهرتل  ،ومع هذا فقه تمادى فرعون فى كفره  ،فك بذب بكل ذلك  ،وأبى
 - 57قال فرعون لموسى  :أج تنا لتخرجنا من أر نا  ،وتجعلها فى يه قومك بسحرك الذى َفتَنت الناس بل

موعها نلتقى فيل  ،وال يتخلف منا أحه
 - 58وإنا سنبطل سحرك من عنهنا  ،فاجعل بيننا وبينك
ً
 - 59فأجابل موسى  :موعهنا يوم عيهكم الذى تتزينون فيل مبتهجين بل  ،فيجتمع الناس فى ـحى ذلـك اليـوم ،

ليشههوا ما يكون بيننا وبينكم

 - 60فانصرف فرعون وتولى األمر بل  ،فجمع وسائل تـهبيره  ،وعلَيـة مـن السـحرة  ،وأدوا
فى الموعه بكل ذلك

السـحر  ،ثـم حضـر

___________

أودو هللا سبحانل وتعالى فى كل شىء صفاتل الخاصة التى تؤهلل ألداء وظيفتل التى ُخلق لها فى هذه الحياة
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 - 61قال لهم موسى يحذرهم هالك هللا وعذابل  ،وينهاهم عن اختالق الكـذب  ،بـزعمهم ألوهيـة فرعـون وتكـذيبهم
رســل هللا  ،وإنكــارهم المعجـ از  ،وهــهدهم بــأن هللا يستأصــلهم بالعــذاب إن اســتمروا علــى هــذا  ،ويؤكــه خسـران مــن

افترى الكذب على هللا

 - 62فذعروا من تحذير موسى  ،وتفاو وا س ار فيما بينهم متجاذبين وكل يشير برأى فيما يلقون بل موسى

 - 63وأجمعـ ـوا فيم ــا بي ــنهم عل ــى أن موس ــى وه ــارون س ــاحران  ،يعم ــالن عل ــى إخـ ـراجهم م ــن بالده ــم  ،ب ــإخراج
السلطان من أيهيهم  ،وذلك بالسحر ليتمكن بنو إسرائيل فيها  ،وليبطال عقيهتهم الطيبة فى زعمهم
 - 64فـ ت
طبعفين  ،لتكــون لكــم فــى نفــوس ال ـرائين
ـاجعلوا مــا تكيــهون بــل موســى أمـ ًا
ـر متفًقــا عليــل  ،ثــم احضــروا ُمص ـ َ
الهيبة والغلبة  ،وقه فاز اليوم من غلب
 - 65واجل السحرة موسى برأى واحه  ،وخيروه فى شموخ واعتزاز َ ،بين أن يبهأ فيلقى عصاه  ،أو أن يكونـوا هـم
البادئين
 - 66قـال موســى  :بــل ابتــهئوا  ،فــألقوا حبـالهم وعصــيهم  ،فتخيــل موســى مــن السـحر أنهــا انقلبــت ثعــابين تتحــرك
وتسير

 - 67فأح موسى بالخوف لع َما رآه من أثر السحر  ،ومن احتمال أن يلتب
 - 68فأدركل هللا بلطفل قائال  :ال تخش شيًا  ،إنك الغالب المنتصر على باطلهم
 - 69وألق العصا التى بيمينك لتبتلع ما زوروا من السـحر  ،إن صـنيعهم ال يجـاوز تمويـل السـحرة  ،وأن السـاحر
السحر على الناس بالمعجزة

ال يفوز أينما كان

 - 70فــألقى موســى عصــاه فــإذا بهــا تنقلــب حًقــا بقــهرة هللا حيــة كبي ـرة مخيفــة  ،وابتلع ـت كــل مــا أعــهوه  ،فلمــا رأى

السحرة تلك المعجزة بادروا إلى السجود موقنين بصهق موسى قائلين  :آمنـا بـا  -وحـهه -رب هـارون وموسـى ،

ورب كل شىء

 - 71قال فرعون  :كيف تؤمنون بل دون إذن منى إنل لرئيسكم الذى علمكم السحر  ،ولـي

عملـل معجـزة كمـا

بقطـع اليمنـى مـن واحـهة واليسـرى مـن األخـرى  ،وألصـلبنكم

طع بـن أيـهيكم وأرجلكـم مختلفـا
توهمتم  ،وههدهم  :ألَُق َ
فى جذوو النخل  ،وستعلمون أى اإللـهين أشه وأدوم زمنا  :أنا أم إلـل موسـى

 - 72ثبت السحرة على إيمـانهم  ،ودفعـوا تههيـه فرعـون بقـولهم  :لـن نبقـى علـى الكفـر معـك بعـه
الحق فى معجزة موسى  ،ولن نختارك على إلـل موسى الذى خلقنا  ،فافعل ما تريـه

مـا تبـين لنـا

أن تفعلـل إن سـلطانك

ال يتجاوز هذه الحياة القصيرة

 - 73فإننا مقيمون على اإليمان بربنا الحـق  ،ليتجـاوز لنـا عمـا سـلف مـن السـي ا

 ،وليغفـر لنـا ممارسـة السـحر

سلطانا وقهرة على الجزاء
الذى أطرهتنا على تعلمل والعمل بل  ،وربنا خير منك ثو ًابا  ،إذا أُطيع  ،وأبقى منك
ً
مجرمــا فج ـزاؤه جهــنم ال يمــو فيهــا فيســتريح مــن العــذاب  ،وال يحيــا
 - 74إن مــن يمــو علــى الكفــر ويلقــى هللا
ً
حياة يتمتع فيها بنعيم
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 - 75ومن يالقى ربل على اإليمان وصالح العمل فلل المنازل السامية
 - 76تلك المنازل هى اإلقامة فى جنا

النعيم تجرى بين اشجارها األنهار خالهين فيها  ،وذلك جزاء لمـن طهـر

نفسل باإليمان والطاعة بعه الكفر والمعصية

 - 77ثم تتابعت األحهاث بين موسى وفرعون  ،وأوحى هللا إلى رسولل موسى أن يخـرج ببنـى إسـرائيل مـن مصـر

يبسـا فـى المـاء  ،وطمأنـل أال يخـاف
ليال  ،وأن يضرب البحـر بعصـاه فتحـهث معجـزة أخـرى  ،إذ يفـتح لـل الطريـق ً
من إدراك فرعون لهم  ،وال أن يغرقهم الماء
 - 78فنفذ موسى ما أمر هللا بل  ،فخرج فرعون بجنوده وراءه  ،فـأدركهم عنـه البحـر  ،وسـار وراءهـم فـى الطريـق

التــى تفتحــت فــى البحــر لموســى وقومــل  ،وهنــا تحققــت المعج ـزة األخــرى  ،وهــى انطبــاق ميــاه البحــر علــى فرعــون
جميعا
وقومل  ،فأغرقتهم
ً

جميعا
 - 79وهكذا انحرف بقومل عن طريق الحق  ،وغرر بهم  ،فهلكوا
ً

 - 80يــا بنــى إس ـرائيل  ،قــه أنجينــاطم مــن عــهوكم فرعــون  ،وواعــهناطم بالنجــاة مــن عــهوكم علــى لســان موســى أن

طيبا من الحلو ولحم الطير الشهى
تصلوا آمنين إلى جانب الطور  ،ب
ونزلنا عليكم المن والسلوى رزًقا ً
 - 81كلـوا مــن هـذه الطيبــا التـى رزقــتم بهــا دون مجهـود  ،وال تظلمـوا  ،وال ترتكبـوا معصــية هللا فـى هــذا العــيش
الرغيه  ،حتى ال ينزل بكم غضبى  ،فإن من ينزل عليل غضبى ينحهر إلى أسفل الطبقا

من عذاب هللا

 - 82وإنى عظيم الغفران لمن رجع عن كفره  ،وأحسن اإليمـان  ،وأصـلح العمـل  ،واسـتمر علـى ذلـك حتـى يلقـى
هللا

 - 83ســبق موســى قومــل إلــى الطــور  ،ليظفــر بمناجــاة ربــل  ،فســألل هللا عــن الســبب الــذى أعجلــل بالحضــور دون

قومل

 - 84قال موسى  :إن قومى قريبون منى  ،الحقون بى  ،وإنما سبقتهم إليك يا رب رغبة فى ر اك
 - 85قال هللا لل  :إنا قه امتحنا قومك من بعه مغادرتك لهم ،فوقعوا فى فتنة ،إذ أ بلهم السامرى
ـر علـيهم -
 - 86فعـاد موســى إلـى قومــل فــى غضـب شــهيه وحـزن مــؤلم  ،وخاطــب قومـل  -منكـ ًا

بقولــل  :لقــه

وعهكم ربكم النجاة والههاية بنـزول التـوراة  ،والنصـر بـهخول األرو المقهسـة  ،ولـم يطـل علـيكم العهـه حتـى تنسـوا

وعــه هللا لكــم  ،أردتــم بســوء صــنيعكم أن ينــزل بكــم غضــب هللا بطغيــانكم الــذى حــذركم منــل  ،فــأخلفتم عهــهكم لــى

بالسير على سنتى والمجىء على أثرى

 - 87قال قوم موسـى معتـذرين  :لـم نتخلـف عـن موعـهك باختيارنـا  ،ولكننـا ُح عبملنـا حنـ خرجنـا مـن مصـر أثقـاال
من حلى القوم  ،ثم رأينـا  -لشـؤمها علينـا  -أن نـتخلص منهـا  ،فأشـعل السـامرى النـار فـى حفـرة ورمينـا فيهـا هـذه

األثقال  ،فكذلك رمى السامرى ما معل من الحلى
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مجسما من الذهب  ،يمر الريح فى جوفـل فيكـون لـل صـو يسـمع كخـوار البقـر
 - 88فصنع السامرى لهم عجال
ً
 ،لتتم الخهيعة بل  ،ودعاهم إلى عبادتل فاستجابوا  ،وقال هو وأتباعل  :هذا معبـودكم ومعبـود موسـى فنسـى أنـل

يسهل بالتأمل واالستهالل على أن العجل ال يكون إل ًـها

 - 89لقه عميت بصائرهم حين يعتبـرون هـذا العجـل إلـ ًـها ! أفـال يـرون أنـل ال يـرد علـى أقـوالهم  ،وال يسـتطيع أن
نفعا !
يهفع عنهم ًار  ،وال أن يجلب لهم ً

مقيما فيهم  -حين قيام هذه الفتنة  -ولقـه قـال لهـم قبـل رجـوو موسـى  -عليـل السـالم  : -يـا
 - 90وكان هارون ً
قــوم  ،لقــه وقعــتم فــى فتنــة الســامرى بهــذا الباطــل  ،وإن إل ــهكم الحــق هــو هللا الــرحمن دون س ـواه  ،فــاتبعونى فيمــا
أنصحكم بل  ،وامتثلوا رأيى باالمتناو عن هذه الضاللة
 - 91قالوا  :سنظل مستمرين على عبادة هذا العجل إلى أن يعود موسى إلينا !

متأثر بما علمل ورآه من قومل  :يـا هـارون  ،أى سـبب منعـك أن تكفهـم عـن الضـاللة إذ أريـتهم
 - 92قال موسى ًا
وقعوا فيها
 - 93ولم تقم مقامى بنصحهم كما عهه

إليك  ،أفال تتبعنى فيما عهه

بل إليك أم هل عصيت أمرى

 - 94قــال هــارون لموســى  :يــا ابــن أمــى  :ال تعــاجلنى بغضــبك  ،وال تمســك بلحيتــى وال ب أرســى لقــه خفــت إن
إليك

شيعا وأحزًابا أن تقول لى  :فرقت بين بنى إسرائيل  ،ولم تخلفنى فيهم كما عهه
شهد عليهم فتفرقوا ً
خطبا ووقعت فيل !
 - 95قال موسى  -عليل السالم  -للسامرى  :ما هذا األمر الخطير الذى ُيعه ً
 - 96قال السامرى لموسى  :عرفت من حـذق الصـناعة ع
وحَيلعهـا مـا لـم يعلمـل بنـو إسـرائيل  ،وصـنعت لهـم صـورة
تمويهـا علـى النـاس  ،وكـذلك
عجل لل هذا الصو  ،وقبضت قبضة من أثر الرسول فألقيتهـا فـى جـوف العجـل ،
ً
َزينت لى نفسى أن أفعل ما فعلت
 - 97قــال موســى للســامرى  :اخــرج مــن جماعتنــا  ،وابعــه عنــا  ،وإن ج ـزاءك فــى الــهنيا أن تهــيم علــى وجهــك ،
وينفر الناس منك  ،حتى ال تكون بينك وبينهم صلة  ،فال يقربك أحه  ،وال تقترب أنت من أحـه  ،وإن لعـذابك فـى

ـهدا ال تسـتطيع الفـرار منـل  ،ونـهد موسـى بـل وبإلــهل قـائال  :انظـر اآلن مـاذا نصـنع بإلــهك الـذى
اآلخرة موع ًـها مح ً
عكفت على عبادتل  ،وفتنت الناس بل  ،لنحرقنل ثم لنذوره فى البحر ذروا
 - 98وقام موسى بإنجاز ما قال  ،ثم اتجـل إلـى بنـى إسـرائيل بعـه هـذه العبـرة قـائال لهـم  :إن إلــهكم الواحـه  ،هـو

الذى ال ُيعبه بحق سواه  ،وقه أحاط علمل بكل شىء مما كان ومما سيكون
 - 99كما قصصنا عليك  -أيها الرسول  -نبأ موسى  ،نخبرك بالحق عـن األمـم السـابقة  ،وقـه أنزلنـا عليـك مـن
كتابا فيل تذكير لك وألمتك  ،بما فيل صالح دينكم ودنياطم
عنهنا ً
 - 100من انصرف عن تصهيقل واالهتهاء بل فإنل يضل فـى حياتـل  ،ويـأتى يـوم القيامـة حـامال إثـم مـا صـنع ،
ويجازى بالعذاب الشهيه

 - 101ويخله فى هذا العذاب  ،وب

هذا الحمل السي يوم القيامة
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 - 102اذكر  -أيها الرسول  -ألمتك اليوم الذى نأمر فيل الملك أن ينف فـى الصـور نفخـة اإلحيـاء والبعـث مـن

عبا وفزًعا
القبور  ،ونهعوهم إلى المحشر  ،ونسوق المجرمين إلى الموقف زرق الوجوه ر ً
 - 103يتهامسون فيما بينهم فى ذلة وا طراب عن قصـر الحيـاة الـهنيا  ،حتـى كـأنهم لـم ينعمـوا بهـا  ،ولـم يلبثـوا
فيها إال عشرة أيام

خافيا  ،فنحن أعلم بما يتهامسون بل  ،وبما يقول أقربهم إلى تصـوير شـعورهم نحـو الـهنيا
 - 104ولي تهامسهم ً
بأنها لم تكن إال كيوم واحه

 - 105ويسألك المنكرون للبعث  -أيها الرسول  -عن مصير الجبال يوم القيامـة الـذى تتحـهث عنـل  ،ف ع
ـأجبهم

بأن هللا يفتتها كالرمل  ،ثم يطيرها بالرياح فتكون هباء

 - 106فيهو أماطنها من األرو بعه نسفها ملساء مستوية

تفاعا  ،كأنها لم تكن معمورة من قبل
 - 107ال تبصر فى األرو انخفا ً ا وال ار ً
 - 108يــوم القيامــة يتبــع النــاس بعــه قيــامهم مــن قبــورهم دعــوة الــهاعى إلــى المحشــر مستســلمين ،

يمينا وال شماالً  ،وتخشع األصوا
يستطيع أحه منهم أن يعهل عنل ً
إال صو خفى

ال

بالسكون والرهبة لعظمة الـرحمن  ،فـال ُيس َـمع

 - 109يوم ـذ ال تنفــع الشـفاعة مــن أحـه إال مــن أطرمــل هللا فـأذن لــل بالشـفاعة ور ــى قولـل فيهــا ،

وال تنفــع

مؤمنا  ،ور ى هللا قولل بالتوحيه واإليمـان
الشفاعة فى أحه إال من أذن الرحمن فى أن ُيشفع لل وكان ً
 - 110وهللا  -جل شأنل  -يعلم ما تقهم من أمورهم فى دنياهم  ،وما يسـتقبلونل منهـا فـى أُخـراهم  ،فهـو سـبحانل
هبر األمر فيهم بمقتضى علمل  ،وهم ال يحيطون عل ًما بتهبيره وحكمتل
ُي عب
 - 111وَذبلت وجوه فى هذا اليـوم  ،وخضـعت للحـى الـذى ال يمـو القـائم بتـهبير أمـور خلقـل  ،وقـه خسـر النجـاة
والثواب فى اليوم اآلخر من ظلم نفسل فى الهنيا فأشرك بربل

 - 112ومن يعمل مـن الطاعـا

وهـو مصـهق بمـا جـاء بـل  -محمـه صـلى هللا عليـل وسـلم  -فهـو

ال يخـاف

أن يزاد فى سي اتل  ،أو ينقص من حسناتل
 - 113ومثــل هــذا البيــان الحــق الــذى ســلف فــى هــذه الســورة  -فــى تمجيــه هللا وقصــة موســى  ،وأخبــار القيامــة -
أنــزل هللا هــذا الكتــاب قر ًآنــا عربــى البيــان  ،وصــرف القــول فــى أســاليب الوعيــه ووجوهــل  ،لينته ـوا عمــا هــم فيــل مــن
العصيان  ،وليجهد القرآن لهم عظة واعتبا ار
ـك الـذى يحتـاج إليـل الحـاطمون والمحكومـون  ،المحـق
 - 114فارتفع عن الظنون  ،وتنـزه عـن مشـابهة الخلـق المل ُ
فى ألوهيتل وعظمتل  ،وال تعجل يا محمه بقراءة القرآن من قبل أن يفرح الملـك مـن إلقائـل إليـك  ،وقـل  :رب زدنـى
علما بالقرآن ومعانيل

ـر  ،فنســى العهــه
 - 115ولقــه وصــينا آدم  -أيهــا الرســول  -مــن أول أم ـره  ،أال يخــالف لنــا أمـ ًا
قويا يمنع من أن يتسلل الشيطان إلى نفسل بوسوستل
عزما وثيًقا ،
وتصميما ً
ً
نجه لل أول أمره ً

وخــالف  ،ولــم
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 - 116واذكــر  -أيهــا الرســول  -حــين أمــر هللا المالئكــة بتعظــيم آدم عل ـى وجــل أراده ســبحانل  ،فــامتثلوا  ،لكــن
إبلي

ط عرد !
 -وهو معهم وكان من الجن  -خالف وامتنع  ،فاخرج و ُ

 - 117فخاطــب هللا آدم قــائال  :إن هــذا الشــيطان الــذى خــالف أمرنــا فــى تعظيمــك عــهو لــك ولح ـواء

-

ـببا فــى خروجكمــا مــن الجنــة  ،فتشــقى يــا آدم فــى الحيــاة بعــه
زوجتــك  -فاحــذروا وسوســتل بالمعصــية  ،فيكــون سـ ً
الخروج من الجنة
 - 118إن علينا أن نكفل لك مطالب حياتك فى الجنة  ،فلن ُيصيبك فيها جوو وال عرى
كما هو شأن الكادحين فى خارج الجنة
 - 119وأنل لن يصيبك فيها عطش  ،ولن تتعرو فيها لحر الشم
 - 120فاحتال عليل الشيطان يهم فى نفسل ُ ،م َرعبغًبا لل ولزوجل فى األطـل مـن الشـجرة المنهـى عنهـا  ،قـائال :
ملكا ال يفنى
أنا أدلك يا آدم على شجرة  ،من أطل منها رزق الخلود  ،ورزق ً
 - 121ودلل على الشجرة المحرمة  ،فخهو آدم وزوجـل بـإغراء إبلـي  ،ونسـيا نهـى هللا  ،وأطـال منهـا  ،فظهـر

لهما عوراتهما  ،جزاء طمعهما  ،حتى نسيا ووقعا فى مخالفتل  ،وصا ار يقطعان من ورق شجر الجنة ويسـتران مـا

بها منهما  ،وخالف آدم ربل  ،وكان ذلك قبل النبوة َ ،ف ُح عرم الخلود الذى تمناه وفسه عيشل
 - 122ثم اصطفاه هللا للرسالة  ،فقبل توبتل  ،وههاه إلى االعتذار واالستغفار

 - 123أمــر هللا آدم وزوجــل أن يخرجــا مــن الجنــة ويهبطــا إلــى األرو  ،وأخبرهمــا ســبحانل

بــأن العــهاوة

سـتكون فــى األرو بـين ذريتهمــا  ،وأنـل ســبحانل سـيمههم بالهــهى والرشـاد  ،فمــن اتبـع مــنهم هـهى هللا فــال يقـع فــى
الم ثم فى الهنيا  ،وال يشقى بالعذاب

 - 124ومن أعـرو عـن هـهى هللا وطاعتـل فإنـل يحيـا حيـاة ال سـعادة فيهـا  ،فـال يقنـع بمـا قسـم هللا  ،وال يستسـلم
ـاجز عـن الحجـة التـى
إلى قضاء هللا وقهره  ،حتى إذا كان يوم القيامة جاء إلى موقـف الحسـاب مـأخوًذا بذنبـل  ،ع ًا

يعتذر بها  ،كما كان فى دنياه أعمى البصيرة عن النظر فى آيا

هللا

الحجـة  ،وأعجزتنـى عـن المعـذرة  ،ووقفتنـى
 - 125وفى هذا الموقـف يسـأل ربـل فـى فـزو  :يـارب كيـف أنسـيتنى ُ
طاألعمى ! وقه كنت فى الهنيا أُبصر ما حولى وأجادل وأدافع
 - 126األمر فى شأنك كما وقع  :جاءتـك دالئلنـا ورسـلنا فـى الـهنيا فنسـيتها  ،وتعاميـت عنهـا  ،ولـم تـؤمن بهـا ،
وكذلك اليوم تترك منسيا فى العذاب والهوان

 - 127ومثــل هــذا الج ـزاء الس ـي نجــزى فــى الــهنيا مــن أقبــل علــى المعصــية  ،وكــذب بــا وآياتــل  ،وإن عــذاب
ألما  ،وأد َوم مما كان فى الهنيا
اآلخرة ألشه ً
 - 128كيف يتعامون عن آيا هللا  ،وقه تبـين لهـم إهالطنـا لكثيـر مـن األمـم السـالفة بسـبب كفـرهم  ،ولـم يتعظـوا
بهــم مــع أنهــم يمشــون فــى ديــارهم ومســاطنهم  ،ويشــههون آثــار مــا حــل بهــم مــن العــذاب ! وإن فــى تلــك المشــاهه
لعظا

ألصحاب العقول الراجحة
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الزمـا لهـم فـى
 - 129ولوال حكم سبق مـن ربـك بتـأخير العـذاب عـنهم إلـى أجـل مسـمى هـو القيامـة لكـان العـذاب ً
الهنيا كما لزم كفار القرون الما ية

ون بعـزه ربـك عمـا ال يليـق بـل
 - 130فاصبر  -أيها الرسول  -على ما يقولونـل فـى رسـالتك مـن تكـذيب واسـتهزاء َ ،
أن تغـرب  ،بع
ونزهـل واعبـهه
دائما  ،وخاصة قبـل أن تشـرق الشـم وقبـل
بالثناء عليل  ،وعبادتل  -وحهه ً -
فى ساعا

الليل  ،وفى أطراف النهار بالصالة  ،حتـى تـهوم صـلتك بـا  ،فلتطمـ ن إلـى مـا أنـت عليـل  ،وتر ـى

بما قهر لك

تتعــه بنظــرك إلــى مــا متعنــا بــل أصــنا ًفا مــن الكــافرين  ،ألن هــذا المتــاو زينــة الحيــاة الــهنيا وزخرفهــا ،
 - 131وال َ
يمتحن هللا بل عباده فى الهنيا  ،ويهخر هللا لك فى اآلخرة ما هو خير وأبقى من هذا المتاو

 - 132ع
ووجل أهلك إلى أن ا
يؤدوا الصالة فى أوقاتها  ،فالصالة أقوى ما يصلهم بـا  ،وداوم علـى إقامتهـا كاملـة
ب
 ،ال نكلفــك رزق نفســك فــنحن متكفلــون برزقــك  ،وإن العاقبــة الحميــهة فــى الــهنيا واألخ ـرة مكفولــة ألهــل الصــالح
والتقوى

لزمنــا اإليمــان بــل ! فكيــف يجحــهون
 - 133وقــال الكــافرون فــى عنــادهم  :لمــاذا ال يأتينــا محمــه بــهليل مــن ربــل َي ُ
القـرآن – وقــه جــاءهم بــل مشــتمال علــى مــا فــى الكتــب الســابقة مــن إنبــاء األمــم الما ــية  ،وإهالطهــم بســبب تكــذيب

الرسل  -ولي محمه عبه ًعا فى ذلك
 - 134ولو عاجل هللا هؤالء الكافرين باإلهالك قبل أن يرسل إليهم محم ًـها العتـذروا يـوم القيامـة قـائلين  :يـا ربنـا
لم ترسل إلينـا رسـوال فـى الـهنيا مؤي ًـها باآليـا لنتبعـل قبـل أن ينـزل بنـا العـذاب والخـزى فـى اآلخـرة ولكـن ال عـذر
لهم اآلن بعه إرسال الرسول

جميعـ ــا منتظـ ــرون لم ـ ـا يـ ــؤول إليـ ــل أمرنـ ــا
 - 135قـ ــل  -أيهـ ــا الرسـ ــول  -له ـ ـؤالء المعانـ ــهين  :إننـ ــا
ً
وستعلمون حًقا أى الفريقين صاحب الهين الحق والمهتهى بههى هللا

وأمـ ــركم ،
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األنبيــــــاء
سورة مكية نزلت بعه سورة إبراهيم  ،وآياتها  112آيـة  ،وهـى تبـين قـرب السـاعة  ،مـع غفلـة المشـركين عنهـا

ـر  ،وقــالوا م ـرة عــن الق ـرآن ســحر  ،وم ـرة شــعر  ،وم ـرة أ ــغاث أحــالم
وقــه ادع ـوا أن الرســول ال يكــون بشـ ًا
 صــلى هللا عليـل وســلم  -وأن الســابقينوالنـ ُذر بــين أيـهيهم قائمــة  ،ومــا كـان الرســل إال رجــاال مثـل محمــه
قــبلهم كــذبوا كمــا كــذبت ق ـريش فقصــم هللا ق ـراهم  ،وهــو القــادر علــى اإلهــالك واإلبقــاء  ،ولــل كــل مــا فــى الســموا

واألرو  ،والمالئكــة فــى معــارجهم يســبحون هللا تعــالى وال َيفتُــرون  ،وإن صــالح الســموا

واألرو دليــل علــى أن

بعبــادة هللا  -وحــهه  -ولــي

لــل ولــه وال يقــول

جميعــا جــاء
منشـ هما واحــه  ،فلــو شــاركل أحــه لفســهتا  ،والرســل
ً
أحه إنل إلـل مع هللا  ،وإال فج ازؤه جهنم  ،وبين سبحانل شأن عظمـة خلقـل وعجائـب التكـوين فـى السـموا

واألرو

 ،وبين حال المشـركين والكـافرين  ،ونبـل سـبحانل وتعـالى إلـى حفـ هللا تعـالى للنـاس  ،وأشـار سـبحانل إلـى

مـا

يكون من جزاء يوم القيامة للكـافرين وذكـر قصـة موسـى وهـارون مـع فرعـون  ،وقصـة إبـراهيم مـع قومـل وإنعامـل
عليــل بالذريــة الطيبــة  ،وذكــر ســبحانل قصــة لــوط وقومــل وهالطهــم وقصــة نــوح

 -عليــل الســالم  -وكفــر

قومــل  ،وإبــادتهم إال مــن آمــن  ،ثــم أشــار ســبحانل وتعــالى إلــى قصــص ســليمان وداود  ،وأيــوب  ،وإســماعيل ،

وإدري

 ،وذى الكفل  ،وذى النون  ،ومريم  ،وتحهث عن يـأجوج ومـأجوج  ،وبـين سـبحانل العمـل الصـالح وثمرتـل

 ،وما يجازى بل الذين اتقوا وأحسنوا وحالهم يوم القيامة  ،ورحمة هللا فـى الرسـالة المحمهيـة  ،وإنـذار هللا للمشـركين
 ،وأن األمر لل يحكم وهو خير الحاطمين

 - 1اقترب للمشركين وقت حسابهم يوم القيامة ،وهم غافلون عن هولل ،معر ون عن اإليمان بل

 - 2ما يأتيهم قرآن من ربهـم ُمجـهد نزولـل  ،مـذكر لهـم بمـا يـنفعهم  ،إال اسـتمعوه وهـم مشـغولون عنـل بمـا ال نفـع
فيل  ،يلعبون كما يلعب األطفال
 - 3الهيـة قلـوبهم عـن التأمـل فيـل  ،وبـالغوا فـى إخفـاء تـ مرهم علـى النبـى وعلـى القـرآن  ،قـائلين فيمـا بيـنهم  :مــا

محمـه إال بشــر مــثلكم  ،والرسـول ال يكــون إال َمَلكــا أتصـهقون محمـ ًـها فتحضــرون مجلـ
أنل سحر !
4

–

الســحر وأنــتم تشــاههون

قال الرسول لهم وقه أطلعل هللا على حهيثهم الذى أسروه  :ربى يعلم كل ما يقـال فـى السـماء واألرو  ،وهـو

الذى َيسمع كل ما ُيسمع  ،ويعلم كل ما يقع
ـذبا إلـى هللا ثـم أعر ـوا عـن ذلـك  ،وقـالوا
 - 5بل قالوا  :إنل أخالط أحالم رآها فى المنام  ،بل اختلقـل ونسـبل ك ً
بل هو شاعر يستولى على نفوس سـامعيل  ،فليأتنـا بمعجـزة ماديـة دالـة علـى صـهقل  ،كمـا أُرسـل األنبيـاء األولـون
مؤيهون بالمعج از
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 - 6لم تؤمن قبلهم أمة من األمم التى أهلكناهـا بعـه أن كـذبت بـالمعج از الماديـة  ،فهـل يـؤمن هـؤالء إذا جـاءهم
ما يطلبون !

7

–

ومــا أرســلنا إلــى النــاس قبلــك

–

أيهــا النبــى

–

إال رجــاال مــن البشــر  ،نــوحى إلــيهم ال ـهين ليبلغــوه

أهل العلم بالكتب المنزلة إن كنتم ال تعلمون ذلك
فاسألوا – أيها المنكرون َ -
أجسادا تخالف أجساد البشر يعيشون دون طعام  ،وما كانوا باقين مخلهين
 - 8وما جعلنا الرسل
ً

النــاس ،

 - 9ثم صهقناهم  ،وحققنا لهم الوعه  ،فأنجيناهم وأنجينا معهم من أردنـا نجـاتهم مـن المـؤمنين  ،وأهلكنـا الكـافرين

المسرفين فى تكذيبهم وكفرهم برسالة أنبيائهم

كتابـا فيـل تـذكير لكـم إذا علمتمـوه وعملـتم بمـا فيـل  ،فكيـف تعر ـون وتكفـرون بـل ! أيبلـُ
 - 10لقه أنزلنا إليكم ً
بكم العناد والحمق إلى ما أنتم عليل فال تعقلون ما ينفعكم فتسارعون إليل
قومـا غيــرهم
 - 11وكثيــر مــن أهــل القــرى أهلكنــاهم بســبب كفــرهم وتكــذيبهم ألنبيــائهم  ،وأنشــأنا بعــه كــل قــوم مــنهم ً
أحسن منهم حاال وم ال
 - 12فلما أردنا إهالطهم  ،وأحسوا بما يقع عليهم من شهة عذابنا وقهرتنا على إنزالل سـارعوا إلـى الهـرب والتمـاس
النجاة بما يشبل عمل الهواب

 - 13ال تسرعوا  -أيها المنكـرون  -فلـن يعصـمكم مـن عـذاب هللا شـىء  ،وارجعـوا إلـى مـا كنـتم فيـل مـن نعـيمكم
ومساطنكم  ،لعل خهمكم وأشياعكم يسألونكم المعونة والرأى كما كان شأنكم  ،وأنى تستطيعون

 - 14قالوا  -وقه سمعوا االستهزاء بهم منادين هالطهم موقنين بل  : -إنـا كنـا ظـالمين حـين أعر ـنا عمـا ينفعنـا
 ،ولم نؤمن ب يا

ربنا

 - 15فمازالت هذه الكلما

حياة فيهم

يرددونها ويصيحون بها حتى جعلناهم  -بالعذاب  -كـالزرو المحصـود خامـهين ال

 - 16ومــا خلقنــا الســماء واألرو ومــا بينهمــا  -بهــذا النظــام المحكــم والصــنع البــهيع  -نلعــب بهــا بــل جعلناهــا
لع َحك تم عالية يهركها المتأملون
غيـره  ،إن
 - 17لو أردنا أن نتخذ ما نل ُهو بل لما أمكن أن نتخذه إال مـن ُملكنـا الـذى لـي فـى الوجـود ُملـك
طنا ممن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعلل الستحالتل فى حقنا

 - 18بــل أَم ُرنــا الــذى يليــق بنــا هــو أن نقــذف الحــق فــى وجــل الباطــل َفُيذ عهبــل  ،ولكــم  -أيهــا الكــافرون  -الهــالك
بسبب افترائكم على هللا ورسولل

لكا  ،فمن حقـل  -وحـهه  -أن ُيعبـه  ،والمقربـون إليـل
وم ً
 - 19و  -وحهه  -كل من فى السموا واألرو َخلًقا ُ
م ــن المالئك ــة ال يس ــتكبرون ع ــن عبادت ــل والخض ــوو ل ــل  ،وال يش ــعرون باإلعي ــاء والمل ــل م ــن ط ــول عبادتــل بالليــل
والنهار
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ُ - 20يَنبزهونــل جــل شــأنل عمــا ال يليــق بــل  ،ال يتخلــل تن ـزيههم هــذا ُفتُــور  ،بــل هــو تنزيــل دائــم ال يشــغلهم عنــل
شاغل
 - 21لم يفعل المشركون ما يفعلل المقربون من إخالص العبادة

 ،بـل عبـهوا غيـره  ،واتخـذوا مـن األرو آلهـة

ال تستحق أن تعبه  ،وكيف ُيعَبه من دون هللا من ال يستطيع إعادة الحياة !
ـهبر أمرهمــا الختــل النظــام الــذى قــام عليــل خلقهمــا  ،ولمــا بلــُ
 – 22لــو كــان فــى الســماء واألرو آلهــة غيــر هللا تُـ عب
يها
غاية الهقة واإلحكام  ،فتنز ً

ع
صاحب الملك عما ينسبل إليل المشركون

 - 23ال ُيحاسب  -سبحانل  -وال ُيسـأل عمـا يفعـل  ،ألنـل الواحـه المتفـرد بـالعزة والسـلطان  ،الحكـيم العلـيم  ،فـال
ويسألون عما يفعلـون ألنهـم يخط ـون لضـعفهم وجهلهـم وغلبـة الشـهوة
يخط فى فعل أى شىء  ،وهم ُيحاسبون ُ
عليهم

 - 24لم يعرفوا حق هللا علـيهم  ،بـل اتخـذوا مـن غيـره آلهـة يعبـهونها دون دليـل معقـول أو برهـان صـادق قـل -
ـذكر
يكا فــى الملــك يبـرر إشـراطل فــى العبــادة هــذا القـرآن الــذى جــاء مـ ًا
أيهـا النبــى  -هــاتوا برهــانكم علـى أن شـر ً
بع
لتذكر األمم قبلـى تقـوم كلهـا علـى توحيـه هللا بـل أطثـرهم
ألمتى بما يجب عليها  ،وهذه كتب األنبياء التى جاء
ال يعلمون ما جاء فى هذه الكتب  ،ألنهم لم يهتموا بالتأمل فيها فهم معر ون عن اإليمان با

 - 25وما أرسلنا إلى الناس قبلك  -أيها النبـى  -رسـوال مـا  ،إال أوحينـا إليـل أن يبلـُ أمتـل أنـل

العبادة غيرى  ،فأخلصوا لى العبادة

ال يسـتحق

 - 26وقال بعض كفار العرب  :اتخـذ الـرحمن ولـها بـزعمهم أن المالئكـة بناتـل تنـزه عـن أن يكـون لـل ولـه بـل

المالئكة عباد ُمكرمون عنهه بالقرب منل  ،والعبادة لل

 - 27ال يســبقون هللا بكلمــة يقولونهــا  ،قبــل أن يــأذن لهــم بهــا  ،وهــم بــأمره  -دون غي ـره  -يعملــون  ،وال يتعــهون

حهود ما يأمرهم بل

 - 28يعلـم هللا كـل أحـوالهم وأعمـالهم  -مــا قـهموه ومـا أخـروه  -وال يشـفعون عنــهه إال لمـن ر ـى هللا عنـل  ،وهــم
من شهة خوفهم من هللا تعالى وتعظيمهم لل فى ت
حذر دائم

 - 29ومن يقل من المالئكة  :إنى إلــل يعبـه مـن دون هللا فـذلك نجزيـل جهـنم مثـل هـذا الجـزاء نجـزى كـل الـذين

يتجاوزون حهود الحق  ،ويظلمون بالشرك وإدعاء الربوبية
َع عمى الذين كفروا ولـم يبصـروا أن السـموا واألرو كانتـا فـى بـهء خلقهمـا ملتصـقتين فبقـهرتنا
 - 30أ
َ َ
منهمــا عــن األخــرى  ،وجعلنــا مــن المــاء الــذى ال حيــاة فيــل كــل شــىء حــى ! فهــل بعــه كــل هــذا يعر
يؤمنون بأنل ال إلـل غيرنا

()1

صـَلنا كـال
َف َ
ــون  ،فــال

_________

(  )1أو لم ير الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما  ،وجعلنا من الماء كل شىء حى 
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تقرر هذه اآلية معانى علمية أيهتها النظريا

الحهيثة فـى تكـوين الكواطـب واألرو  ،إذ أن السـموا

متصــلة بعضــها بــبعض علــى شــكل كتلــة متماســكة والحقيقــة العلميــة التــى اتفــق عليهــا هــى أن الســموا

واألرو كانتـا فـى األصـل

واألرو كانتــا متصــلتين ،

واستهل على ذلك بأدلة علمية عهيهة أما الفتق فمعناه االنفصال  ،وهو ما قررتل اآلية الشريفة وأيهه العلم بعه ذلك وهناك نظريا

عهيهة تفسر بعض الظواهر فى هذا الشأن وتعجز عن تفسير األخرى  ،لذلك فلي

باإلجماو وسنذكر فيما يلى على سبيل المثال نظريتين :

بين هذه النظريا

النظرية األولى  :الخاصة بتكوين المجموعة الشمسية  -مثال  -تقرر أن الغيم الكـونى حـول الشـم

البـارد  ،وأخـذ

حبيبــا

الغـاز الــذى يتـألف منــل الغـيم بــالتكثف علـى الـذ ار الغباريــة ذا

بالتصادم والتراطم  ،وهى تحب

فى داخلها كميا

من الغا از الثقيلة  ،وازداد =

ما هو مقطوو بـل لـهى العلمـاء
بـهأ فـى التمـهد فـى الفضـاء

الحركـة السـريعة  ،ثـم تجمعــت هـذه الــذ ار

= الت ـراطم والتجمــع علــى مــر األزمــان حتــى تكونــت الكواطــب واألقمــار واألرو علــى أبعــاد مناســبة  ،ومــن المعــروف

أن التجمــع

والتراطم يؤدى إلى زيادة فى الضغل الذى يؤدى بهوره إلى زيادة شهيهة فى الح اررة  ،وعنهما تبلور القشرة األر ية بالبرودة  ،وخالل

عمليــا

االنفجــا ار البركانيــة العهيــهة التــى أعقبــت ذلــك حصــلت األرو علــى كميــا

هائلــة مــن بخــار المــاء وثــانى أطســيه الكربــون

باالنفصال عن الطفوح البركانية السائلة ومما ساعه على تكوين األطسوجين الطليق فى الهواء بعه ذلك نشاط وتفاعل أشعة الشم

عن طريق التمثيل الضوئى مع النباتا

األولية واألعشاب

أما النظرية الثانية  :الخاصة بنشأة الكون عامة  ،فتتلخص فى قولل تعالى   :كانتا رتقا  أى مضمومتين ملتحمتين فى صورة

متجمعـا
حشها هائال
طتلة واحهة  ،وهذا آخر ما وصل إليل البحث العلمى فى نشأة الكون  ،وهو أنل قبل أن يأخذ صورتل الحالية كان ً
ً

فى أبسل صورة لقوى الذ ار المتصـلة الواقعـة تحـت

ـغل هائـل ال يكـاد يتصـوره العقـل  ،وأن جميـع أجـرام السـماء اليـوم ومحتوياتهـا

ـهيها فــى كـرة ال يزيــه نصــف قطرهــا علــى ثالثــة ماليــين مــن األميــال
بمــا فيهــا المجموعــة الشمســية واألرو كانــت مكهســة
تكهيســا شـ ً
ً
وقولل تعالى   :ففتقناهما  إشارة لما حهث لذلك السائل النووى األولى من انفجار عظيم انتشر بسببل مادة الكـون فيمـا حولهـا مـن
أجواء انتهت بتكوين مختلف أجرام السماء المختلفة المنفصلة بما فيها المجموعة الشمسية واألرو

 وجعلنا من الماء كل شىء حى  : تقرر هذه اآلية حقيقة علمية أثبتها أطثر مـن فـرو مـن فـروو العلـم  ،وقـه أثبـت علـم الخليـة

أن المـاء هـو المكـون الهـام فـى تركيـب مـادة الخليـة  ،وهـى وحـهة البنـاء فـى كـل كـائن حـى نباتًـا كـان أو حيو ًانـا  ،وأثبـت علـم الكيميــاء
األحياء  ،فهو إما وسل أو عامل مسـاعه أو
الحيوية أن الماء الزم لحهوث جميع التفاعال والتحوال التى تتم داخل أجسام
داخل فى التفاعل أو ناتج عنل

وأثبت علم وظائف األعضاء أن الماء

رورى لقيام كل عضو بوظائفل التى بهونها ال تتوفر لل مظاهر الحياة ومقوماتها
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 - 31ومــن دالئــل قــهرتنا أنــا جعلنــا فــى األرو جبــاال ثوابــت  ،لـ ال تضــطرب بهــم  ،وجعلنــا فيهــا طرًقــا فســيحة ،
ومسالك واسعة  ،لكى يهتهوا بها فى سيرهم إلى أغ ار هم
 - 32وجعلنــا الســماء فــوقهم كالســقف المرفــوو  ،وحفظناهــا مــن أن تقــع  ،أو يقــع مــا فيهــا علــيهم وهــم مــع ذلــك
منصرفون عن النظر واالعتبار ب ياتنا الهالة على قهرتنا  ،وحكمتنا  ،ورحمتنا

_________

تعليق الخبراء على اآلية : 31

ـهر سـائال ،
فجاجا سبال لعلام ياتدون  : لما كـان بـاطن األرو منص ًا
 وجعلنا فى األرض رواسى أن تميد بام وجعلنا فياا
ً
فلو فر نا أن الجبال و عت فى بعض نـواحى الكـرة األر ـية كأنهـا صـخور هائلـة مرتفعـة فـإن ثقلهـا قـه يـؤدى بالقشـرة األر ـية أن

تميه أو تنثنى أو تتصهو لذلك جعل  -جل شأنل  -الجبـال رواسـى  :أى ذا

طبيرة تتناسب مع ارتفاعهـا  ،فهـى كأنهـا أوتـاد  ،كمـا جعـل كثافـة هـذه االرتفاعـا

ذلك حتـى يتوزو الضغل على القشرة العميقة =

جـذور ممتـهة فـى داخـل القشـرة األر ـية إلـى أعمـاق

والجـذور اقـل مـن كثافـة القشـرة المحيطـة به ـا ك ـل

= بحيث يكون
متساويا فى جميع أنحائها فال تميه أو تتصهو ألن التوزيع التمـاثلى لاثقـال علـى سـطح كـروى يكـاد
ً
تأثير يذكر
ًا
وقه أثبت العلم الحهيث أن توزيع الياب

ال ُيحـهث

والماء على األرو ووجود سالسل الجبال عليها مما يحقق الو ـع الـذى عليـل األرو

توجــه الم ـواد الثقيلــة الــوزن  ،وبــذلك تتــوزو

دائمــا أســفلها م ـواد هشــة وخفيفــة  ،وأن تحــت مــاء المحيطــا
 ،وقــه ثبــت أن الجبــال الثقيلــة ً
دائمــا قصــه بــل حف ـ ت ـوازن الك ـرة األر ــية  ،ولمــا ارتفعــت
األوزان علــى مختلــف الك ـرة األر ــية وهــذا التوزيــع الــذى أساســل الجبــال ً
الجبال حهثت السهول والوديان والمم ار بين الجبال وشواط البحار والمحيطا
تعليق الخبراء على اآلية : 32

والهضبا

 ،وكانت سبال وطرًقا

لا وهم عن آياتاا معرضون  : تقرر هذه اآلية الكريمة أن السموا
 وجعلنا السماء سق ًفا محفو ً

وما فيها من أجرام محفوظة

 ،بكيانها متماسكة ال خلل فيها  ،ومحفوظة من أن تقع على األرو  ،والسماء هى كل ما عالنا تبهأ بالغالف الهوائى الذى يحمى

أهل األرو من كثير مـن أهـوال الفضـاء التـى ال تسـتقيم معهـا الحيـاة بحـال  ،مثـل الشـهب والنيـازك واألشـعة الكونيـة  ،وفـوق األرو

الغالف الهوائى الذى تحتف بل األرو بقوة الجاذبية  ،وال سبيل إلى فقهه فى خضم الفضاء المتناهى  ،وفوق الغـالف الهـوائى أجـرام

السماء على أبعاد مختلفة تحتف بنظام دورانها وكيانها منذ القهم كذلك

لا  : أى أن الغالف الجوى وسائر األجرام السماوية التى تشاهه بمسـاقطها علـى القبـة التـى تبـهو
 وجعلنا السماء سق ًفا محفو ً

أفقيا  ،بينما يظهر االتساو ال أرسـى أقـل بكثيـر مـن
اتساعا ك ًا
ألنظارنا كأنها على سطح هذه القبة السماوية وتظهر لنا كأنها متسعة
ً
بير ً
االتساو األفقى  ،وتتمثل هذه الظاهرة عنه مشاههة قرص الشم أثناء الشروق
أو الغروب حيث يظهر أطبر مما هو عليـل

نقهر المسافا
عنهما تكون الشم فى سمت الرأس  ،ومصهر ذلك هو الخهاو البصرى الذى يجعلنا ب
الرأسية وهذه القبة السماوية تشمل الغالف الجوى لارو الذى لل ممي از وخصائص تختلف كلما زاد االرتفاو على األرو  ،كما
األفقية بهقة أطثر من المسافا

أيضا سائر األجرام السماوية التى يقطعها الخل البصرى على القبة السماوية
تشمل ً
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 - 33وهللا هــو الــذى خلــق اللي ـل والنهــار  ،والشــم
ويسبح فى فلكل ال يحيه عنل

والقمــر  ،كـ ٌـل يجــرى فــى مجالــل الــذى قــهره هللا

لــل ،

 - 34وما جعلنا ألحه من البشر قبلـك  -أيهـا النبـى  -الخلـود فـى هـذه الحيـاة حتـى يتـربص بـك الكفـار المـو
فكيف ينتظرون موتك ليشمتوا بك وهم سيموتون كما تمو

البشر

 - 35كـل نفـ

! أفإن مت يبقى هـؤالء أحيـاء دون غيـرهم مـن سـائر

البـه أن تـذوق المـو  ،ونعــاملكم فـى هـذه الحيـاة معاملـة المختبــر بمـا يصـيبكم مـن نفـع و ــر ،

ليتميــز الشــاطر للخيــر والصــابر علــى الــبالء مــن الجاحــه للــنعم والجــازو عنــه المصــيبة وإلينــا ترجعــون فنحاســبكم

على أعمالكم
 - 36وإذا رآك  -أيها النبى  -الذين كفروا با وبما ج ت بل ال يضعونك إال فـى مو ـع السـخرية واالسـتهزاء

يقول بعضهم لبعض  :أهذا الذى يذكر آلهتكم بالعيب وهم بذكر هللا الذى َي ُع امهم برحمتل ال يصهقون
 - 37وإذا كانوا يطلبون التعجيل بالعذاب فإن طبيعة اإلنسـان التعجـل ،سـأريكم  -أيهـا المسـتعجلون -نعمتـى فـى
الهنيا  ،وعذابى فى اآلخرة فال تشغلوا أنفسكم باستعجال ما البه منل

ع
وعـهوننا بـل  -أيهـا المؤمنـون
 - 38ويقول الكافرون مستعجلين العـذاب مسـتبعهين وقوعـل  :متـى يقـع هـذا الـذى تَت ُ
 إن كنتم صادقين فيما تقولون39

–

لو يعلم الـذين كفـروا بـا حـالهم

–

حـين ال يسـتطيعون أن يـهفعوا عـن وجـوههم النـار وال عـن ظهـورهم  ،وال

يجهون من ينصرهم بهفعها ل ما قالوا هذا الذى يقولونل

 – 40ال تــأتيهم القيامــة علــى انتظـ ت
فتحيــرهم فــال يســتطيعون ردهــا  ،وال هــم ُيم َهلــون
ـار وتوقــع  ،بــل تــأتيهم فجــأة ب
ليتوبوا ويعتذروا عما قهموا
فحــل بالــذين كفــروا وســخروا مــن رســلهم العــذاب
 - 41ولقــه حــهث للرســل قبلــك أن اســته أز بهــم الكفــار مــن أممهــم َ
الذى جعلوه مثار السخرية واالستهزاء

__________

تعليق الخبراء على اآلية : 33

 وهو الذى خلق الليل والناار والشم

والقمر كل فـى فلـك يسـبحون  : لكـل جـرم سـماوى مـهاره الخـاص الـذى يسـبح فيـل ،

وأجرام السماء كلها ال تعرف السكون  ،كما أنها تتحرك فى مسا ار

الشم

خاصة هى األفالك  ،ونحن نرى هذه الحقيقة ممثلـة وا ـحة فـى

والقمر كما أن دوران األرو حول محورها يجعل الليل والنهار يتعاقبان عليها كأنهما َيسبحان

تعليق الخبراء على اآلية : 37

 خلــق اإلنســان مــن عجــل * ســاريكم آيــاتى فــال تســتعجلون  : المقصــود باآليــا هــى اآليــا الكونيــة الهالــة علــى وجــود هللا
تباعا بحكم ارتقاء العقل البشرى  ،وذلك فى مواعيه موقوتة  ،كلما َحـل أج ُـل آي تـة أظهرهـا هللا  ،أو يسـر
وقهرتل وسيكشف العلم عنها ً
هللا للبشر الوصول إلى إحهى هذه اآليا
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 - 42قــل  -أيهــا النبــى  -لهــم َ :مــن يحفظكــم فــى الليــل والنهــار مــن نقمتــل ويــرحمكم ويــنعم علــيكم
عنهم
يذكرهم بما ينفعهم ويهفع العذاب
يستطيع ذلك  ،بل هم منصرفون عن القرآن – الذى ب

ال أحــه

 - 43أََل ُهــم آلهــة تمنــع العــذاب مــن دوننــا كــال  :إنهــم ال يســتطيعون أن يعين ـوا أنفســهم حتــى يعينـوا غيــرهم وال
احها منهم فى جواره وصحبتل إذا أردنا بهم العذاب والهالك
أحه يستطيع أن يحف و ً
 - 44لـم ُنعجــل عقـاب هـؤالء بكفــرهم  ،بـل اســتهرجناهم ومتبعنــاهم فـى الحيــاة الـهنيا كمــا متعنــا آبـاءهم قــبلهم حتــى
ط ــال عل ــيهم العم ــر أيتع ــامون عم ــا ح ــولهم ف ــال ي ــرون أن ــا نقص ــه األرو فننقص ــها م ــن أطرافه ــا بــالفتح ونص ــر

المؤمنين ! أفهم الغالبون  ،أم المؤمنون الذين وعههم هللا بالنصر والتأييه

 - 45قل  -أيها النبى  : -ال أحذركم بكالم من عنهى  ،وإنما أحذركم بالوحى الصادر عـن هللا لـى  -وهـو حـق
وصــهق  -وهــم لطــول إع ار ــهم عــن صــو الحــق خــتم هللا علــى ســمعهم حتــى صــاروا كالصــم  ،وال يســمع الصــم

الهعاء حين يخوفون بالعذاب
َ
 - 46وتأطه أنهم إن أصابتهم إصابة خفيفة من العذاب الذى يسخرون منل يصيحون من الهول قـائلين  :يـا ويلنـا
إنا كنا ظالمين ألنفسنا وغيرنا  ،إذ كفرنا بما أخبرنا بل

بـنقص ش ت
ـىء مـن حسـناتها

أو زيـادة

ظَلـم نفـ
 - 47ونضع الموازين التى تقيم العهل يوم القيامة  ،فـال تُ َ
شىء فى سي اتها  ،ولو كان وزن حبة صغيرة أتينا بها وحاسبنا عليها  ،وكفى أن نكـون الحاسـبين فـال تظلـم نفـ
شيًا
________

تعليق الخبراء على اآلية : 44

 أفال يرون أنا ناتى األرض ننقصاا من أطرافاا  ،أفام الغالبون  هذه اآلية من آيا

اإلعجـاز العلمـى للقـرآن الكـريم  ،فهـى

تشـير إلــى أن األرو ليسـت كاملــة األسـتهارة ولــم يـتمكن العلمــاء مـن قيــاس أبعـاد األرو بالهقــة إال منـذ  250سن ـة تقر ًيبـا  ،عن ـهما
قامت بعثة من األخصائيين فى علم المساحة لقياس المسـافة الطـولية بيـن عر ين =

= متساويين فى الطول تفصلهما درجة واحـهة قوسـية  ،وذلـك فـى مختلـف أنحـاء العـالم  ،وتبـين مـن هـذه القياسـا

أن نصـف

القطــر االســتوائى يزيــه علــى نصــف القطــر القطبــى بمقــهار 5ر 21طيلــو متــر تقر ًيبــا  ،أى أن األرو أنقصــت مــن أطرافهــا ممثلــة فــى
القطبين  ،ومن المعلوم أن شكل األرو وأبعادها هو األساس فى رسم الخرائل
تعليق الخبراء على اآلية : 47

شيئا  ،و ن كان مثقال حبة من خـردل أتينـا باـا وكفـى بنـا حاسـبين : 
 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تللم نف
ً
تشير هذه اآلية الكريمـة إلـى أن حبـة الخـردل تتنـاهى فـى صـغر الـوزن  ،وأثبتـت التجـارب العلميـة أن الكيلـو جـرام مـن حبـوب الخـردل

يحتوى على  913ألف حبة  ،وتكون الحبة بذلك حوالى جزء من ألف جزء من الجـرام  ،أى ملليجـرام تقر ًيبـا  ،وهـذا أصـغر وزن لحبـة
نوعا
نبا عرف حتى اآلن  ،وهى تستعمل لذلك فى مقارنة المكاييل بالموازين الهقيقة ً
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 - 48ولقه أعطينا موسى وهـارون التـوراة التـى تفـرق بـين الحـق والباطـل  ،والحـالل والحـرام وهـى إلـى ذلـك نـور

يههى إلى طرق الخير والرشاد  ،وتذكير ينتفع بل المتقون

 - 49الــذين يخــافون خــالقهم ومالــك أمــرهم  -حــال ُبعــه النــاس عــنهم  -ال ي ـراءون أحـ ًـها  ،وهــم مــن أه ـوال يــوم
القيامة فى خوف دائم
 - 50وهذا القرآن تذكير كثير للخير  ،أنزلناه لكم كما أنزلنـا الـذكر علـى موسـى  ،فكيـف يكـون مـنكم إنكـاره وأنـتم

أولى الناس باإليمان بل !

مخلص ــا م ــن قب ــل موس ــى وه ــارون  ،وكن ــا بأحوال ــل
 - 51ولق ــه أعطين ــا إبـ ـراهيم الرش ــه والتفكي ــر ف ــى طل ــب الح ــق
ً
وفضائلل التى تؤهلل لحمل الرسالة عالمين
ع
مستخفا باألصنام التى كـانوا يعظمونهـا ويعكفـون علـى
 - 52واذكر  -أيها النبى  -حين قال إبراهيم ألبيل وقومل

عبادتها  :ما هذه التماثيل التى أنتم مقيمون على عبادتها

 - 53قالوا  :وجهنا آباءنا يعظمونها ويخصونها بعبادتهم  ،فاتبعناهم
 - 54قال  :لقه كنتم فى هذه العبادة وكان آباؤهم من قبلكم فى ُبع ته وا تح عن الحق
 - 55قالوا  :أج تنا فى هذا الذى تقولل بما تعتقه أنل الحـق  ،أم أنـت بهـذا الكـالم مـن الـذين يلهـون ويلعبـون غيـر
متحملين أى تبعة

 - 56قال  :ال هزل فيما قلتل  ،بل ربكم الذى يسـتحق  -دون غيـره  -التعظـيم والخشـوو والعبـادة هـو الـذى خلـق
السموا

واألرو  ،وأوجههن على غير مثال سابق فحقل  -وحـهه  -أن يعبـه  ،وأنـا علـى ذلـك الـذى أقولـل مـن

المتحققين الذين يقولون ما يشاههونل ويعلمونل

تهبير أطسر بـل أصـنامكم بعـه أن تبتعـهوا عنهـا  ،ليظهـر لكـم
ألدبرن ًا
 - 57وقال فى نفسل  :أقسم با
ب
أنتم عليل

ـالل مـا

ـنما كبي ـ ار تركــل ليرجعــوا إلي ــل
 - 58ذهــب إبـ ـراهيم بع ــه انص ـرافهم إل ــى األص ــنام فحطمه ــا وجعلهــا ً
قطع ــا  ،إال ص ـ ً
ويسألوه عما وقع آللهتهم فال يجيبهم فيظهر لهم بطالن عبادتهم

 - 59قــالوا بعــه أن أروا مــا حصــل ألصــنامهم َ :مــن فعــل هــذا ب لهتنــا إنــل دون شــك مــن الــذين ظلم ـوا أنفســهم
بتعريضها للعقاب

شابا يذكرهم بالسب ُيهعى إبراهيم
 - 60قال بعضهم  :سمعنا ً
 - 61قـال كبـارهم  :اذهبـوا إليـل فأحضـروه ُليحاســب علـى مـرأى مــن النـاس  ،لعلهـم يشــههون بمـا فعـل ويشــاههون
العقوبة التى ستر لها بل

 - 62قالوا بعه أن أحضروه  :أأنت الذى فعلت هذا ب لهتنا يا إبراهيم
 - 63قــال منعبهــا لهــم علــى ــاللهم متَ بع
هك ًمــا بهــم  :بــل فعلــل كبيــرهم هــذا  ،فاســألوا اآللهــة عمــن فعــل بهــا هــذا إن
ُ َب ً
ُ
طانوا يستطيعون أن يردوا جواب سؤالكم
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 - 64فعادوا إلى أنفسهم يفكرون فيما هم عليل من عبادة ما ال ينفع غيره  ،وال يـهفع عـن نفسـل الشـر  ،فاسـتبان
لهـم خطــؤهم  ،وقــال بعضــهم  :لــي

الظالمون
65

–

إبـراهيم مــن الظــالمين  ،بــل أنـتم ـ بعبــادة

مــا ال يســتحق العبــادة ـ

ثم انقلبـوا مـن الرشـاد الطـارئ إلـى الضـالل  ،وقـالوا إلبـراهيم  :إنـك قـه علمـت أن ال هـؤالء الـذين نعبـههم ال

ينطقون  ،فكيف تطلب منا أن نسألهم

 - 66قــال  :أيكــون هــذا حــالهم مــن العجــز  ،ويكــون هــذا حــالكم معهــم  ،فتعبــهون مــن غيــر هللا

مــا ال

ينفعكم أقل نفع إن عبهتموه  ،وال يضركم إن أهملتموه !

بحــا لكــم وآللهــتكم  :أتعطلــون تفكيــركم وتُهملــون االعتبــار بمــا تــهركون
ُ - 67ق ً
العبادة

إن هــذه األصــنام

 - 68قال بعضهم لـبعض  :أحرقـوه بالنـار وانصـروا آلهـتكم عليـل بهـذا العقـاب  ،إن كنـتم تريـهون
ما تنصرون بل آلهتكم

ال تســتحق
أن تفعلـوا

رر فيها على إبراهيم

وسالما ال
 - 69فجعلنا النار باردة
ً
 - 70وأرادوا أن يبطشوا بل فأنجيناه وجعلناهم أشه الناس خسرًانا
جميعـا  ،وأرسـلنا فيهـا
طا من كيه الكائهين  ،فاتجها إلـى األرو التـى أطثرنـا فيهـا الخيـر للنـاس
 - 71ونجيناه ولو ً
ً
طثير من األنبياء
ًا
 - 72ووهبنا لل إسحاق  ،ومن إسحاق يعقوب هبة زائهة على مـا طلـب  ،وكـال مـن إسـحاق ويعقـوب جعلنـاه أهـل
صالح

 - 73وجعلناهم أنبياء يهعون الناس ويههونهم إلى الخير بأمرنا لهم أن يكونوا مرشهين  ،وألهمناهم فعـل الخيـ ار
وإدامة القيام بالصالة على وجهها  ،وإعطاء الزكاة  ،وكانوا لنا  -دون غيرنا  -خا عين مخلصين

طــا القــول الفصــل والســهاد فــى الحكــم والعلــم النــافع  ،ونجينــاه مــن القريــة التــى كــان أهلهــا يعملــون
 - 74وآتينــا لو ً

قومــا يــأتون الــذكران وهــى فاحشــة مــا ســبقهم أحــه مــن العــاملين خــارجين عــن
األعمــال الشــاذة الخبيثــة  ،إنهــم كــانوا ً
طاعة هللا ومألوف الطباو
 - 75وسلكناه فى أهل رحمتنا إنل من الصالحين الذين يشملهم هللا برحمتل ويمههم بنصره

طهـر األرو مـن الفاسـقين فاسـتجبنا دعـاءه
نوحا من قبل إبراهيم ولـوط  ،حـين دعـا ربـل أن ُي ب
 - 76ولنذكر هنا ً
ومن آمن عمن أهلل من كرب الطوفان العظيم
ونجيناه هو ً
 - 77ومنعناه بنصرنا من كيه قومـل الـذين كـذبوا ب ياتنـا الهالـة علـى رسـالتل إنهـم كـانوا أصـحاب شـر فأغرقنـاهم
أجمعين
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 - 78واذكــر  -أيهــا النبــى  -داود وســليمان حــين كانــا يحكمــان فــى الــزرو  ،إذ انتشــر فيــل غــنم القــوم مــن غيــر
أصحابل وأطلتل ليال  ،وكنا لحكمهما فى القضية المتعلقة بل عالمين

()1

وعلمــا بالحيــاة وش ـ ونها  ،وســخرنا مــع داود الجبــال
 - 79ففهمنــا الفتــوى ســليمان  ،وكــال منهمــا أعطينــاه حكمــة ً
ينــزهن هللا كمــا ينزهــل داود عــن كــل مــا ال يليــق بــل  ،وســخرنا الطيــر كــذلك يســبحن هللا معــل  ،وكنــا فــاعلين ذلــك
بقهرتنا التى ال تعجز

لباسـا يمـنعكم مـن شـهة بـأس بعضـكم لـبعض  ،فاشـكروا هللا علـى
 - 80وعلمنا داود صنعة نسـج الـهروو  ،لتكـون ً
هذه النعم التى أنعم بها عليكم
 - 81وسخرنا لسليمان الريح قوية شهيهة الهبوب  ،تجرى بحسـب رغبتـل وأمـره إلـى األرو التـى زدنـا فيهـا الخيـر
 ،وكنا بكل شىء عالمين  ،ال تغيب عنا كبيرة وال صغيرة

 - 82وســخرنا لــل مــن الشــياطين مــن يغوصــون فــى المــاء إلــى أعمــاق البحــار  ،ليســتخرجوا اللؤلــؤ والمرجــان ،

ويعملـوا عمــال غيــر ذلــك  ،كبنــاء الحصــون والقصــور  ،وكنــا لهــم مـراقبين العمــالهم  ،فــال ينــالون أحـ ًـها بســوء  ،وال
يتمردون على أمر سليمان
 - 83واذكــر  -أيهــا النبــى  -أيــوب حــين دعــا ربــل  -وقــه أ ـ َـناه المــرو  -وقــال  :يــارب إنــى قــه أصــابنى
الضر وآلمنى  ،وأنت أرحم الراحمين
ُ
مـن أوالده  ،وزدنـاه مـثلهم

الدا بقـهر َمـن مـا
 - 84فأجبناه إلى ما كان يرجـوه  ،فرفعنـا عنـل الضـر  ،وأعطينـاه أو ً
وتذكير لغيره ممن يعبهوننا ليصبروا كما صبر  ،ويطمعوا فى رحمة هللا كما طمع
ًا
رحمة بل من فضلنا ،
 - 85واذك ــر  -أيه ــا النب ــى  -لقوم ــك إس ــماعيل وإدريـ ـ

وذا الكف ــل  ،ك ــل م ــنهم م ــن الص ــابرين عل ــى احتم ــال

التكاليف والشهائه

 - 86وجعلناهم من أهل رحمتنا  ،إنهم من عبادنا الصالحين
 - 87واذكر  -أيها النبى  -قصة يـون

صـاحب الحـو إذ

ـاق بـإعراو قومـل عـن دعوتـل  ،فهجـرهم ورحـل

ظانــا أن هللا أبــاح لــل أن يهجــرهم فظــن أن هللا لــن يقــهر عليــل  ،فابتلعــل الحــو ،
عــنهم  ،بعيـ ًـها غا ـ ًـبا علــيهم ً ،
وعاش وهـو فـى ظلمـا البحـر  ،ونـادى ربـل ـارًعا إليـل معترًفـا بمـا كـان منـل قـائال  :يـارب  ،ال معبـود بحـق إال
ع
بعمل ما ال ير يك
أنت أنزهك عن كل ما ال يليق بك  ،اعترف أنى كنت من الظالمين لنفسى
_________

ـاحب ح ت
وص ع
ـرث فلــم يبـق منـل شــىء  ،فحكـم داود بـأن الغـنم لصــاحب الحـرث فـى نظيـر
( )1قصـة الحكـم  :إن الغـنم َرَعــت لـيال َزر َ
زرعل  ،فخالفل سليمان وقال  :تبقى الغنم فى يه صاحب الزرو حتى ينبت زرعل  ،ويصير إلى ما كان عليل  ،ويترادان من بعه
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 - 88فأجبن ــاه إل ــى م ــا ك ــان يرج ــوه  ،ونجين ــاه م ــن الغ ــم ال ــذى ك ــان في ــل  ،ومث ــل ه ــذا اإلنج ــاء م ــن الــبالء ننج ــى

المؤمنين الذين يعترفون بأخطائهم ويهعوننا مخلصين

 - 89واذكر قصة زكريا  ،حين نادى ربل بعـه أن رأى مـن قهرتـل سـبحانل مـا بعـث فـى نفسـل األمـل فـى رحمتـل ،
وحيها دون وارث  ،وأنت خير الذين يرثون غيرهم  ،فإنك الباقى بعه فناء الخلق
فقال  :يارب  ،ال تتركنى ً

 - 90فحققنــا رجــاءه  ،وأجبنــا دعــاءه  ،ووهبنــا لــل علــى الكبــر ابنــل يحيــى وجعلنــا زوجــل العقــيم صــالحة للولــه  ،إن

طمعـا فـى رحمتنـا وخوًفـا مـن
هؤالء األصفياء األنبياء كانوا يسـارعون فـى عمـل كـل خيـر نـهعوهم إليـل  ،ويـهعوننا ً
أحها غيرنا
عذابنا  ،وكانوا ال يع عب
ظمون وال يهابون ً
ـر مـن أسـ اررنا  ،وجعلناهـا تحمـل دون زوج
 - 91واذكر مع هؤالء قصة مريم التى صانت فرجها  ،فألقينـا فيهـا عس ا

ظاهر على قهرتنا فى تغيير األسباب والمسـببا
ًا
 ،وجعلنا ابنها دون أب  ،فكانت هى وابنها دليال
على كل شىء

 ،وإننـا قـادرون

 - 92إن هــذه المبلــة التــى هــى اإلســالم هــى مبلــتكم الصــحيحة التــى يجــب أن تحــافظوا عليهــا  ،حــال كونهــا ملــة

شيعا وأحزًابا  ،وأنا خـالقكم ومالـك أمـركم  ،فاخلصـوا لـى
واحهة متجانسة ال تنافر بين أحكامها فال تتفرقوا فيها ً
العبادة وال تشركوا معى غيرى
ط ًعـا فصـاروا بـل عفرًقـا مختلفـة
تفرق أطثر الناس بحسب شـهواتهم  ،جـاعلين أمـر ديـنهم عق َ
 - 93ومع هذا اإلرشاد ب
 ،وكل فريق منهم راجع إلينا يحاسب على أعمالل
 - 94فمن يعمل عملل من األعمال الصالحة وهو يؤمن با وبهينـل الـذى ارتضـاه فـال نقـص لشـىء مـن سـعيل ،
بل سيوفى جزاءه كامال  ،وإنا لهذا السعى كاتبون  ،فال يضيع شىء منل

 - 95وممتنع على أهل كل قرية أهلكناهم بسبب ظلمهم أنهم ال يرجعون إلينا يوم القيامة  ،بل البـه مـن رجـوعهم
وحسابهم على سوء أعمالهم

 - 96حتى إذا فتحت أبواب الشر والفساد  ،وأخذ أبناء يأجوج ومأجوج يسـرعون خفا ًفـا مـن كـل مرتفـع فـى الجبـال
والطرق بعوامل الفو ى والقلق

 - 97واقترب الموعود بل الذى البه من تحققل وهو يوم القيامة  ،فيفاجأ الذين كفروا بأبصارهم

ال تغمـض أب ًـها

مـن شـهة الهـول  ،فيصـيحون قـائلين  :يـا خوفنــا مـن هالطنـا ويـا حسـرتنا علـى مـا قــهمنا ،قـه كنـا فـى غفلـة مـن هــذا

اليوم  ،بل كنا ظالمين ألنفسنا بالكفر والعناد

 - 98ويقال لهؤالء الكفار  :إنكم واآللهة التى عبهتموها من غير هللا وقود نار جهنم  ،أنتم داخلـون فيهـا معـذبون
بها

 - 99لـو كــان هـؤالء الـذين عبــهتموهم مــن دون هللا آلهـة تســتحق أن تُعبــه مـا دخلوهــا معكــم  ،وكـل مــن العابـهين
والمعبودين باقون فى النار
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 - 100لهم فيها َنَف ٌ يخرج من الصهور بصـو مخنـوق  ،لمـا يالقونـل مـن الضـيق  ،وهـم فيهـا
شيًا يسرهم

ال يسـمعون

 - 101إن الــذين وفقنــاهم التبــاو الحــق وعمــل الخيــر  ،ووعــهناهم بالعاقبــة الحســنة  ،أول ــك مــن جهــنم وعــذابها
مبعهون

 - 102ال يسمعون صو َف َوران نارها  ،وهم فيما تشتهيل أنفسهم خالهون
 - 103ال يحزنهم الهول األطبر الذى يفزو منل الكفار  ،وتستقبلهم المالئكة بالتهن ة  ،يقولـون  :هـذا يـومكم الـذى
وعهكم ربكم النعيم فيل

ونعيــه الخلــق إلــى الحســاب والجـزاء ،
 - 104يــوم نطــوى الســماء كمــا تُطــوى الورقــة فــى الكتــاب ُ ،
دائما ما َن عع ُه بل
إعادتهم  ،فقه بهأنا خلقهم  ،وكما بهأناهم نعيههم َ ،و َعهنا بذلك وع ًها حًقا  ،إنا كنا فاعلين ً
 - 105ولقه كتبنا فى الزبور  -وهو كتاب داود ـ مـن بعـه التـوراة أن األرو يرثهـا عبـادى الصـالحون لعمارتهـا ،
ال تعجزنــا

وتيسير أسباب الحياة الطيبة فيها

 - 106إن ف ــى ه ــذا ال ــذى ذكرن ــاه م ــن أخب ــار األنبي ــاء م ــع أقـ ـوامهم  ،وأخب ــار الجن ــة والن ــار لكفاي ــل ف ــى الت ــذكير
واالعتبار  ،لقوم مهي ين لعبادة هللا  -وحهه  -ال تفتنهم زخارف الهنيا

 - 107وما أرسلناك  -أيها النبى  -إال لتكون رحمة عامة للعالمين

َوحـى هللا بـل إلـى هـو  :أنـل ال إلــل لكـم إال هـو ،وأن بقيـة
 - 108قل  -أيها النبى  -للناس كافـة  :إن ُلـب الـذى أ َ
ما يوحى بل بعه ذلك تابع لهذا األصل  ،وإذا كان األمر كذلك فيجب أن تستسلموا وتخضعوا وحهه
جميعا بما أمرنى بـل ربـى  ،وبـذلك اسـتوينا فـى العلـم ،
 - 109فإن أعر وا عن دعوتك  ،فقل لهم  :لقه أعلمتكم
ً
وال أدرى ما توعهون بل من البعث والحساب  ،أهو قريب أم بعيه
 - 110إن هللا يعلم كل ما يقال مما تجهرون بل  ،وما تكتمون فى أنفسكم

 - 111ومــا أدرى لعــل إمهــالكم وتــأخير العــذاب عــنكم اختبــار يمتحــنكم هللا بــل  ،ويمـ عـتبعكم فيــل بلذائــذ الحيــاة إلــى
ت
حين قهره هللا بحسب حكمتل

 - 112ق ــل  -أيه ــا النب ــى  : -ي ــارب احك ــم بين ــى وبـ ـين َم ــن بلغ ــتُهم ال ــوحى بالع ــهل حت ــى ال يس ــتوى المؤمن ــون
والكافرون  ،وربنا المنعم بجالئل النعم  ،المستحق للحمه والشكر  ،وهو المستعان بل علـى إبطـال مـا تفترونـل أيهـا

الكافرون
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الحـــــــج
سورة مهنية إال اآليا
بــهأ

 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52وآياتها ثمان وسبعون آية

بــالتخويف مــن هللا  ،والتــذكير بــأهوال القيامــة  ،والتعريــف بالمجــادلين بالباطــل والجهــل وعقبــت ذلــك

بســوق دليــل البعــث مصــوًار فــى تطــور خلــق اإلنســان وخــروج النبــا
وذكر الحج وتعظيم الشعائر وبعه ذلك عأذ َن هللا فيها للمؤمنين بالقتال الـهفاعى وأتبـع ذلـك بمواسـاة الرسـول -
صلى هللا عليل وسلم  -عمـا أصـابل مـن قومـل بـذكر مـا أصـاب الرسـل قبلـل مـن عنـت وا ـطهاد وبـين آيـا
 ،وتعر ــت للمخاصــمة فــى هللا ونتيجتهــا

السورة أدلة على قهرتـل تعـالى ووحهانيتـل  ،وتحهيـه لوظيفـة الرسـل وأنهـا اإلنـذار دون اإلطـراه وفـى ختـام السـورة

ـفيها لعقـول المشـركين بـأنهم عـاجزون عـن خلـق أ ـعف مخلـوق وهـو الـذباب  ،وإن
تحه الشركاء المزعـومين تس ً
يســلبهم الــذباب شــيًا ال يستخلصــونل منــل ودعــت إلــى الصــالة  ،والزكــاة  ،والعبــادة  ،والجهــاد  -فــى غيــر حــرج

ُيقصــه  ، -فهــو ديــن أب ـيكم إب ـراهيم والــه إســماعيل الــذى توالــه

منــل العهنانيــة  ،وعاقبــة أمــركم أن يشــهه علــيكم

رســولكم بــالتبليُ  ،وتشــههون علــى األمــم الســابقة أن رســلها ببلغتهــا كمــا جــاءطم بــل الق ـرآن وختمــت الســورة بطلــب
االعتصام با  ،فهو نعم المولى ونعم النصير

دائمــا يــوم القيامــة  ،ألن اال ــطراب الــذى يحــهث فيـل شــهيه
 - 1يــا أيهــا النــاس  :احــذروا عق ـاب ربكــم  ،وتــذكروا ً
مزعج ترتجف منل الخالئق
 - 2يـوم تشــاههون القيامـة تــرون هــوالً يبلـُ مــن شـهتل أنــل لــو كانـت هنــاك مر ـعة ثــهيها فــى فـم ر ــيعها لــذهلت

عبـا  ،وتشـاهه  -أيهـا النـاظر
عنل وتركتل ولو كانت هناك امـرأة ذا حمـل اسـقل جنينهـا فـى غيـر أوانـل فزًعـا ور ً
 -حال الناس فى ذلك اليوم من نظراتهم الذاهلة  ،وخطواتهم المتربنحة فتظـنهم سـكارى ومـا بهـم مـن سـكر  ،ولكـن

الهول الذى شاههوه  ،والخوف من عذاب هللا الشهيه هو الذى أفقههم توازنهم

 - 3ومع هذا التحذير الشهيه الصادق فإن بعض الناس دفعل العناد أو التقليـه إلـى الجـهل فـى هللا وصـفاتل فأثبـت
لــل الشــركاء  ،أو أنكــر قهرتــل علــى البعــث ومجــازاة النــاس علــى أعمــالهم  ،غيــر مســتنه فــى جهلــل وإنكــاره إلــى علــم

صحيح أو حجة صادقة  ،ولكنل يقله ويتبع خطوا

كل شيطان متمرد على ربل بعيه عن ههيل

وهاديا أ لل عن طريق الحق  ،ووجهل إلى الباطل المفضـى بـل إلـى
وليا
ً
 - 4قضى هللا أن كل من اتبعل واتخذه ً
عذاب النار المسعرة المتأججة
 - 5يا أيها الناس إن كنتم فـى شـك مـن َبععثنـا لكـم بعـه المـو ففـى خلقكـم الـهليل علـى قـهرتنا علـى البعـث  ،فقـه
حولناهــا بعــه مــهة إلــى قطعــة دم متجمــهة  ،ثــم جعلناهــا قطعــة مــن
خلقنــا أصــلكم مــن ت ـراب  ،ثــم جعلنــا منــل نطفــة َ
اللحم مصورة فيها معالم اإلنسان  ،أو غير مصورة لعُن عببين لكم قـهرتنا علـى اإلبـهاو والتـهرج فـى التكـوين  ،والتغييـر
مــا نشــاء  ،حتــى تكمــل مـهة الحمــل  ،ثــم
مــن حــال إلــى حــال  ،ونسـ عـقل مــن األرحــام مــا نشــاء  ،ونقــر فيهــا
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ُنخ عرجكم من بطون أمهاتكم أطفاالً  ،ثم نرعاطم لتبلغوا تمام العقـل والقـوة  ،ومـنكم بعـه ذلـك مـن يتوفـاه هللا  ،ومـنكم
من يمه لل عمره حتى يصير إلى الهرم والخوف فيتوقف علمل وإد ارطـل لاشـياء  ،ومـن َب َـهأَ خلقكـم بهـذه الصـورة ال
تعج ـزه إعــادتكم وأمــر آخــر يــهلك علــى قــهرة هللا علــى البعــث أنــك تــرى األرو قاحلــة يابســة  ،فــإذا أنزلنــا عليهــا

المــاء دبــت فيه ــا الحيــاة وتحركــت وزاد

وارتف ــع ســطحها بمــا تخلل ــل مــن المــاء والهـ ـواء  ،وأظهــر مــن أص ــناف

هج لمرآه
ويبتَ ُ
ويبهر حسنل ُ ،
النباتا ما يروق منظره ُ ،
 - 7 ، 6ذلك الذى تقهم من خلق اإلنسان وإنبا الزرو شاهه بأن هللا هو اإللـل الحـق  ،وأنـل الـذى يحيـى المـوتى

عنه بعثهم كمـا بـهأهم  ،وأنـل القـادر علـى كـل شـىء  ،وأن القيامـة آتيـة ال شـك فيهـا تحقيًقـا لوعـهه  ،وأن هللا يحيـى
من فى القبور ببعثهم للحساب والجزاء

 - 8ومع ما تقهم فبعض الناس ُيجادل فى هللا وقهرتل  ،وينكر البعث على غيـر أسـاس علمـى أو إلهـام صـادق ،
أو كتاب ُمَنزل من هللا يستبصر بل فجهالل لمجرد الهوى والعناد

تكب ًار وإع ار ً ا عن قبول الحق  ،وهذا الصنف من الناس سيصيبل خزى وهـوان فـى
 - 9وهو مع ذلك يلوى جانبل ب
الهنيا بنصر كلمة الحق  ،ويوم القيامة يعذبل هللا بالنار المحرقة
 - 10ويقـال لـل  :ذلــك الـذى َتلقـاه مــن خـزى وعـذاب إنمــا كـان بسـبب افت ارئــك وتكبـرك  ،ألن هللا عـادل ال يظلــم ،
وال ُي َسبعوى بين المؤمن والكافر  ،والصالح والفاجر  ،بل يجازى كالً منهم بعملل
 - 11ومن الناس صنف ثالث لم يتمكن اإليمان من قلبل بل هو مزعزو العقيهة  ،تتحكم مصالحل فـى إيمانـل ،
إن أصابل خير فرح بـل واطمـأن  ،وإن أصـابتل شـهة فـى نفسـل أو مالـل أو ولـهه ارتـه إلـى الكفـر  ،فخسـر فـى الـهنيا

راحة االطم نان إلى قضاء هللا ونصره  ،كما خسر فى اآلخرة النعيم الذى وعـهه هللا للمـؤمنين الثـابتين الصـابرين ،
ذلك الخسران المزدوج هو الخسران الحقيقى الوا ح

ـناما ال تضـره إن لـم يعبـهها  ،وال تنفعـل إن عبـهها  ،ذلـك الفعـل منـل هـو
 - 12يعبه هذا الخاسر من دون هللا أص ً
الضالل البعيه عن الحق والصواب
 - 13يـهعو مــن دون هللا َمـن

ـ اـره بإفسـاد العقــول وســيطرة األوهـام أقــرب للـنف

مــن اعتقـاد مناصـرتل  ،فلبـ

عشير
ًا
نصير  ،ولب ذلك المعبود
ًا
ذلك المعبود
إيمانــا اقتــرن بالعمــل الصــالح يــهخلهم ربهــم يــوم القيامــة جنــا
 - 14إن المــؤمنين بــا ورســلل ً
أشجارها األنهار  ،إن هللا يفعل ما يريه من معاقبة المفسه وإثابة المصلح

تجــرى مــن تحــت

 - 15مــن كــان مــن الكفــار يظــن أن هللا ال ينصــر نبيــل فليمــهد بحبــل إلــى ســقف بيتــل  ،ثــم ليختنــق بــل وليقــهر فــى
نفسل وينظر  ،هل يذهب فعلل ذلك ما يغيظل من نصر هللا لرسولل

 - 16ومثل ما بينا حجتنا وا حة فيما سبق أن أنزلنا علـى الرسـل أنزلنـا القـرآن كلـل علـى محمـه آيـا

وا ـحا

الحجة على الناس  ،وأن هللا يههى من أراد ههايتل لسالمة فطرتل وبعهه عن العناد وأسبابل
لتقوم ُ
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ـاد النج ــوم  ،والمالئك ــة ،
 - 17إن ال ــذين آمنـ ـوا ب ــا وبرس ــلل
وعب ـ َ
جميع ــا  ،واليه ــود المنتس ــبين إل ــى موس ــى ُ ،
ً
جميعــا سيفصــل
ـاد النــار  ،والمشــركين ًعبــاد األوثــان إن ه ـؤالء
ـوس ُعبـ َ
ً
والنصــارى المنتســبين إلــى عيســى  ،والمجـ َ
هللا بيــنهم يــوم القيامــة بإظهــار المحــق مــن المبطــل مــنهم  ،ألنــل مطلــع علــى كــل شــىء  ،عــالم بأعمــال خلقــل ،

وسيجازيهم على أعمالهم

ومــن فــى األرو والشــم

والقمــر

 - 18ألــم تعلــم  -أيهــا العاقــل  -أن هللا يخضــع لتص ـريفل َمــن فــى الســموا
والنجوم والجبال والشـجر والـهواب  ،وكثيـر مـن النـاس يـؤمن بـا ويخضـع لتعاليمـل فاسـتَحاقوا بـذلك الجنـة  ،وكثيـر
منهم لم يؤمن بل ولم ينفذ تعاليمل فاستحقوا بذلك العذاب واإلهانة  ،ومن يطرده هللا من رحمتل ويهنل ال يقـهر أحـه
على إطرامل  ،إن هللا قادر على كل شىء  ،فهو يفعل ما يريه
 - 19هذان فريقان من الناس تنازعوا فى أمر ربهم  ،وما يليـق بـل  ،ومـا ال يليـق  ،فـ من بـل فريـق  ،وكفـر فريـق

نار تحيل بهم من كل جانب  ،كما يحيل الثـوب بالجسـه  ،ولزيـادة تعـذيبهم
 ،فالذين كفروا أعه هللا لهم يوم القيامة ًا
تصب المالئكة على رءوسهم الماء الشهيه الح اررة
 - 20فينفذ إلى ما فى بطونهم فيذيبها كما يذيب جلودهم
 - 21وأُعه

لهم أعمهة من حهيه

 - 22كلما حاولوا الخروج من النار من شهة الغم والكرب

ربتهم المالئكة بها وردتهم حيث طانوا  ،وقالـت لهـم

 :ذوقوا عذاب النار المحرقة جزاء كفركم
 - 23أما الذين آمنـوا بـا وعملـوا األعمـال الصـالحة فـإن هللا يـهخلهم جنـا

تجـرى مـن تحـت قصـورها وأشـجارها

األنهار  ،ينعمون فيها صـنوف النعـيم  ،وتـزينهم المالئكـة بأسـاور الـذهب وبـاللؤلؤ ،

أمـا لباسـهم المعتـاد

فمن حرير

الطيب من القول  ،والحميـه مـن الفعـل  ،فيسـبحون هللا ويقهسـونل
 - 24وزيادة فى تنعيمهم بالجنة ألهمهم هللا فيها عب
بعضا بمحبة وسالم
ويشكرونل  ،ويعاشر بعضهم ً
 - 25إن الــذين كفــروا بــا ورســلل واعتــادوا مــع ذلــك منــع النــاس مــن الــهخول فــى اإلســالم  ،ومنــع المــؤمنين مــن
وال ازئـر  -يجـازيهم علـى ذلـك

جميعـا المقـيم
آمنـا للنـاس
حرمـا ً
ً
دخول المسجه الحرام فى مكة  -وقه جعلـل هللا ً
أليما
بالعذاب الشهيه  ،وكذلك كل من ينحرف عن الحق  ،ويرتكب أى ظلم فى الحرم عذبل ً
عذابا ً
 - 26واذكر  -أيها النبى  -لهؤالء المشـركين الـذين يـهعون عاتببـاو إبـراهيم  -عليـل السـالم  -ويتخـذون مـن البيـت

مكانا ألصنامهم  ،اذكر لهم قصة إبراهيم والبيت الحرام حين أرشهناه إلى مكانـل  ،وأمرنـاه ببنائـل وقلنـا لـل :
الحرام ً
ال تشــرك بــى شــيًا مــا فــى العبــادة  ،وطهــر بيتــى مــن األصــنام واألقــذار  ،ليكــون ُمعـ ًـها لمــن يطــوف بــل  ،ويقــيم

بجواره  ،ويتعبه عنهه
ع
ـهاءه ،
 - 27وأَعلــم النــاس  -أيهــا النبــى  -أن هللا فــرو علــى المســتطيعين مــنهم أن يقصــهوا هــذا البيــت فيلب ـوا نـ َ
ض عبمرها السفر من كل مكان بعيه
ويأتون إليل مشاة
ً
وركبانا على إبل ُي َ
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 - 28ليحصــلوا علــى منــافع دينيــة لهــم بــأداء فريضــة الحــج  ،ومنــافع دنيويــة بالتعــارف مــع إخ ـوانهم المســلمين ،
والتشاور معهم فيما ينفعهم فى دينهم ودنياهم  ،وليذكروا اسم هللا فى يوم عيه النحر واأليام الثالثة بعهه علـى َذبـح
ما رزقهم ويسر لهم من اإلبل والبقر والغنم  ،فكلوا منها ما ش تم وأطعموا الذى أصابل البؤس والفقر

 - 29ثــم علــيهم بعــه ذلــك أن ُيزيل ـوا مــن أجســامهم مــا علــق بهــا أثنــاء اإلح ـرام  ،مــن آثــار العــرق وطــول الســفر ،
ويصرفوا ما نذروه إن كانوا قه نذروا شيًا  ،ويطوفوا بأقهم بيت ُبنى لعبادة هللا فى األرو
ـر لـل فـى دنيـاه وآخرتـل  ،وقـه أحـل
تعظيما لها فى نفسل كان ذلك خي ًا
ومن يلتزم أوامر هللا ونواهيل فى حجل
ً
َ - 30

هللا لكــم أطــل لحــوم اإلبــل والبق ـر والغــنم إال فــى حــاال تعرفونهــا ممــا ُيتلــى علــيكم فــى الق ـرآن كالميتــة وغيرهــا ،
فــاجتنبوا عبــادة األوثــان ألن عبادتهــا قــذارة عقليــة ونفســية ال تليــق باإلنســان  ،واجتنب ـوا قــول الــزور علــى هللا وعلــى

الناس

 - 31وكونـوا مخلصــين حريصــين علــى عاتببــاو الحــق غيــر متخــذين أى شـريك
و نفسـل ألبشـع صـورة مـن صـور الهـالك  ،وكـان
با فقه سقل من حصن اإليمان  ،وتنازعتل الضـالال  ،وعـر َ
ـق لـل أثـر  ،أو عصـفت بـل الـريح
حالـل حين ـذ كحـال الـذى سـقل مـن السـماء فتمـزق عق َ
ط ًعـا تخاطفتهـا الطيـور فلـم َيب َ
العاتية فشتت أجزاءه َ ،و َهو بكل جزء منل فى مكان بعيه
ظــم ديــن هللا وف ـرائض الحــج وأعمالــل والهــهايا التــى يســوقها إلــى فق ـراء الحــرم  ،فيختارهــا عظيمــة
 - 32إن َمــن ُيع عب
ع
ع
ـحاحا ال عيــب فيهــا فقــه اتقــى هللا  ،ألن تعظيمهــا أثــر مــن آثــار تقــوى القلــوب المؤمنــة  ،وعالمــة مــن
سـ ً
ـمانا صـ ً
عالما

فــى العبــادة  ،فــإن مــن ٌيشـ عـرك

اإلخالص

 - 33لكــم فــى هــذه الهــهايا منــافع دنيويــة  ،فتركبونهــا وتش ـربون لبنهــا إلــى وقــت ذبحهــا  ،ثــم لكــم منافعهــا الهينيــة
طذلك حينما تذبحونها عنه البيت الحرام تََقارًبا إلى هللا
 - 34ليست هذه الفرائض التى تتعلق بالحج خاصة بكم  ،فقه جعلنا لكـل جماعـة مؤمنـة قـرابين يتقربـون بهـا إلـى
شكر لل على ما أنعم عليهم  ،ويسره لهم من بهائم اإلبل والبقـر والغـنم
ظمونل عنه ذبحها ًا
هللا  ،ويذكرون اسمل ويع عب
 ،وهللا الذى شرو لكم ولهم إلـل واحه  ،فأسلع ُموا لل  -وحهه  -أمـركم واخلصـوا لـل عملكـم  ،وال تشـركوا معـل أح ًـها ،
َوَب عبشر  -أيها النبى  -بالجنة والثواب الجزيل المخلصين من عباده
 - 35الــذين إذا ذكــر هللا ا ــطربت قلــوبهم مــن خشــيتل وخشــعت لــذكره  ،والــذين صــبروا علــى مــا أصــابهم مــن

ـالما ألم ـره وقضــائل  ،وأقــاموا الصــالة علــى أطمــل وجوههــا  ،وأنفق ـوا بعــض أم ـوالهم التــى
المكــاره والمتاعــب استسـ ً
رزقهم هللا إياها فى سبيل الخير
 - 36وقه جعلنا ذبح اإلبل والبقر فى الحج من أعالم الهين ومظاهره  ،وإنكم تتقربون بها إلى الناس  ،ولكـم فيهـا

وشرب لبنها  ،وفى اآلخرة باألجر والثواب على ذبحها وإطعام الفقـراء منهـا  ،فـاذكروا
خير كثير فى الهنيا بركوبها ُ
اسم هللا عليها حال كونها مصطفة ُم َعـهة للـذبح خاليـة مـن العيـب فـإذا تـم لكـم ذبحهـا فكلـوا بعضـها إن أردتـم ،
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وأطعمـوا الفقيــر القــانع المتعفــف عــن السـؤال  ،والــذى دفعتــل حاجتــل إلــى ذل السـؤال  ،وكمــا ســخرنا كــل شــىء لمــا
نريهه منل سخرناها لنفعكم  ،وذللناها إلرادتكم لتشكرونا على نعمنا الكثيرة عليكم

 - 37واعمــوا أن هللا ال ينظــر إلــى صــوركم وأعمــالكم  ،ولكــن ينظــر إلــى قلــوبكم  ،وال يريــه مــنكم مجــرد التظــاهر
بالــذبح وإ ارقــة الــهماء  ،ولكنــل يريــه مــنكم القلــب الخاشــع  ،فلــن ينــال ر ــاه مــن وزو تلــك اللحــوم وال الــهماء  ،ولكــن

الـذى ينـال ر ـاه هـو تقـواطم وإخـالص نوايـاطم مثـل هـذا التسـخير سـخرناها لنـنفعكم َفتُعظمـوا هللا علـى مـا هـهاطم

إليل من إتمام مناسك الحج  ،وبشر  -أيها النبى  -المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم ونواياهم بثواب عظيم

 - 38أن هللا يهافع عـن المـؤمنين ويحمـيهم وينصـرهم بإيمـانهم  ،ألنـل ال يحـب الخـائنين ألمـانتهم  ،المبـالغين فـى
طفرهم بربهم  ،ومن ال يحبل هللا ال ينصره
ظلـم صـبروا عليـل
 - 39عأذ َن هللا للمؤمنين الـذين قـاتلهم المشـركون أن يـردوا اعتـهاءهم علـيهم بسـبب مـا نـالهم مـن ُ
()1
طويال  ،وإن هللا لقهير على نصر أوليائل المؤمنين
 - 40الذين ظلمهم الكفار وأرغموهم على ترك وطنهم مكـة والهجـرة منهـا ومـا كـان لهـم مـن ذنـب عنـههم إال أنهـم

عرفوا هللا فعبهوه  -وحهه  -ولوال أن هللا سخر للحق أعو ًانا ينصرونل ويهفعون عنـل طغيـان الظـالمين لسـاد الباطـل
 ،وتمادى الطغاة فى طغيانهم  ،وأخمهوا صـو الحـق  ،ولـم يتركـوا للنصـارى كنـائ  ،وال لرهبـانهم صـوامع  ،وال
ـر  ،وقــه أخــذ هللا العهــه األطيــه علــى نفســل أن
ـر كثيـ ًا
لليهــود معابــه  ،وال للمســلمين مســاجه يــذكر فيهــا اســم هللا ذكـ ًا
ينصر كل من نصر دينل  ،وأن يعز كل من أعز كلمة الحق فى األرو ووعه هللا ال يتخلـف  ،ألنـل قـوى علـى
تنفيذ ما يريه عزيز

ال يغلبل غالب

 - 41هؤالء المؤمنون الذين وعهنا بنصرهم هم الذين إن مكنا سلطانهم فى األرو حافظوا على حسـن صـلتهم

با وبالناس  ،فيؤدون الصالة على أتم وجوهها  ،ويعطون زكـاة أمـوالهم لمسـتَحقيها  ،ويـأمرون بكـل مـا فيـل خيـر
 ،وينهــون عــن كــل مــا فيــل شــر  ،و  -وحــهه  -مصــير األمــور كلهــا  ،فيعــز مــن يشــاء  ،ويــذل مــن يشـاء حســب
حكمتل

ـذيبا وإيــذاء مــن قومــك فــال تحــزن  ،وتأمــل فــى تــاري المرســلين قبلــك
 - 42وإذا كنــت تالقــى  -أيهــا النبــى  -تكـ ً
نوحـا  ،وكـذبت
تجه أنك لست أول رسول كذبل قومل وآذوه  ،فمن قبل هؤالء الذين كذبوك كـذبت قـوم نـوح رسـولهم ً
قوم عاد رسولهم هودا  ،وكذبت ثمود رسولهم صالحا

_________

(  )1أُذن للذين يقاتلون انام للموا و ن ع على نصرهم لقدير  : إن ما ذكره القرآن الكريم من الحكم فى اآلية "  " 39سـبق بـل
القوانين الو عية  ،وهو أن الهفاو عن النف

أمر مشروو مهما كانت نتائجـل  ،وأن المـهافع عـن نفسـل ومالـل ووطنـل  ،ال يؤاخـذ أمـام

اعتهى علـيهم
احا إن هذه اآلية قرر أن المسلمين مأذون لهم فى الهفاو عن أنفسهم إذا ُ
نفسا وأزهق أرو ً
هللا وأمام العهالة  ،ولو قتل ً
بالحجــة البينــة واألدلــة
ومــن ذلــك نأخــذ أن حــروب المســلمين كانــت حــروب دفــاو ال حــروب هجــوم  ،وأنهــم أقــاموا اإلســالم َ
ودعمــوه ُ
الوا حة
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 - 43وكذب قوم إبراهيم رسولهم إبراهيم  ،وقوم لوط رسولهم لوطا

 - 44وكــذب أهــل مــهين رســولهم شــعيبا  ،وكــذب فرعــون وقومــل رســول هللا  -موســى  -لقــى ه ـؤالء المرســلون

الكثير من اإلنكار والتكذيب  ،وقه أمهلـت المكـذبين لعلهـم يثوبـون إلـى ُرشـههم ويسـتجيبون لـهعوة الحـق  ،ولكـنهم
إثمــا علــى آثــامهم فعــاقبتهم بأشــه أن ـواو العقــاب  ،فــانظر فــى
افتــروا وتمــادوا فــى تكــذيب رســلهم وإيــذائهم  ،وازدادوا ً
هالطا  ،وبالعمران خرًابا
شهيها  ،حيث أبهلتهم بالنعمة نقمة  ،وبالعافية
ً
تاريخهم تجه كيف كان عقابى لهم ً
كثير من أهل القرى الذين يعمرونها بسبب ظلمهم وتكذيبهم لرسلهم فأصـبحت سـاقطة سـقوفها علـى
 - 45فأهلكنا ًا
جـهرانها  ،خاليـة مـن سـكانها  ،كـأن لـم تكـن موجـودة بـاألم

 ،فكـم مـن ب ـر تعطلـت مـن روادهـا واختفـى ماؤهـا ،

وَقصر عظيم مشيه مطلى بالجص خال من سكانل
 - 46أيقولــون مــا يقولــون ويســتعجلون العــذاب ولــم يســيروا فــى األرو ليشــاههوا بــأعينهم مصــرو هـؤالء الظــالمين
المكذبين

فربما تستيق قلوبهم من غفلتها  ،وتعقل ما يجب عليهم نحو دعوة الحق التـى تـهعوهم إليهـا  ،وتسـمع

آذانهــم أخب ــار مص ــارو هـ ـؤالء الكف ــار فيعتب ــرون به ــا  ،ولكــن م ــن البعي ــه

مادامت قلوبهم متحجرة  ،إذ لي

أن يعتب ــروا بم ــا شــاههوا أو ســمعوا

العمى الحقيقى عمى األبصار  ،ولكنل فى القلوب والبصائر

 - 47ويأخذ الغرور كفار مكة فـال يبـالون مـع قيـام هـذه العبـر  ،فيسـتعجلونك  -أيهـا النبـى  -بوقـوو مـا توعـهتهم
تحهيا واستهزاء  ،وهو ال محالة واقع بهم  ،ولكن فى موعه قهره هللا فـى الـهنيا أو فـى اآلخـرة  ،ولـن
بل من العذاب ً
()1
احها عنهه يماثل ألف سنة مما تقهرون وتحسبون
يوما و ً
يخلف وعهه بحال ولو طالت السنون  ،فإن ً

 - 48وكثيــر مــن أهــل القــرى كــانوا مــثلهم ظــالمين  ،فــأمهلتهم ولــم أعــاجلهم بالعقــاب  ،ثــم أنزلتــل بهــم  ،وإلــى -
وحهى  -مرجع الجميع يوم القيامة فأجازيهم بما يستحقون  ،فال تغتروا  -أيها الكفار  -بتأخير العذاب عنكم

 - 49قــل  -أيهــا النبــى  -لهـؤالء المكــذبين الــذين يطلبــون منــك التعجيــل بعــذابهم  :لــي
تحذير وا ًحا  ،وهللا هو الذى يتولى حسابكم ومجازاتكم
ًا
على أعمالكم  ،وإنما أنا ُمح عبذر من عقاب هللا
 - 50فالذين آمنوا با وبرسـولل وعملـوا األعمـال الصـالحة لهـم مغفـرة مـن هللا لـذنوبهم التـى وقعـوا فيهـا  ،كمـا أن
مــن مهمتــى أن أجــازيكم

يما فى الهنيا واآلخرة
لهم رزًقا كر ً
 - 51والـذين أجهــهوا أنفسـهم فــى محاربـة القـرآن مسـابقين المــؤمنين معار ـين لهــم  ،شـاقين زاعمــين  -خطــأ -

أنهم بذلك يبلغون ما يريهون  ،أول ك يخلهون فى عذاب الجحيم

____________

يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون  يسبق القرآن بهذه اآلية الكريمة
(  )1ويستعجلونك العذاب ولن يولف ع وعده * و ن ً
المطلق الذى كان يسلم بل األقهمون قبل ظهور النسبية هى فكرة خاط ة
َرطب العلم بتقرير أن الزمن نسبى وأن فكرة الزمن العالمى ُ
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 - 52ال تحــزن  -أيهــا النبــى  -مــن محــاوال

ه ـؤالء الكفــار  ،فقــه جــر الح ـوادث مــن قبلــك مــع كــل رســول مــن

رســلنا ونبــى مــن أنبيائنــا أنــل كلمــا ق ـ أر علــيهم شــيًا يــهعوهم بــل إلــى الحــق تصــهى لــل شــياطين اإلن ـ

المتمــردون

إلبطال دعوتل وتشكيك النـاس فيمـا يتلـوه علـيهم لكـى يحولـوا بـين النبـى وبـين أمنيتـل فـى إجابـة دعوتـل  ،فيزيـل هللا
ـهبرون  ،ثــم تكــون الغلبــة فــى النهايــة للحــق حيــث يثبــت هللا ش ـريعتل  ،وينصــر رســولل  ،وهــو علــيم بــأحوال
مــا يـ عب
الناس ومكائههم  ،حكيم فى أفعالل يضع كل شىء فى مو عل

 - 53وإنمــا مكــن هللا المتمــردين علــى الحــق مــن إلقــاء ا
الشــبل والعراقيــل فــى ســبيل الــهعوة ليكــون فــى ذلــك امتحــان
واختبـار للنـاس  ،فالكفـار الـذين تحجـر قلـوبهم  ،والمنـافقون ومر ـى القلـوب يـزدادون

ـالال بتـرويج هـذه ا
الشــبل

لج ـوا فــى الضــالل  ،وأوغلـوا فــى العنــاد
ومناص ـرتها  ،وال عجــب فــى أن يقــف ه ـؤالء الظــالمون هــذا الموقــف فــإنهم ا

والشقاق

وعلمــا  ،بــأن مــا يقولــل الرســل واألنبيــاء إنمــا هــو الحــق
 - 54وليــزداد الــذين أوت ـوا علــم الشــرو واإليمــان بــل ً
إيمانــا ً
دائمــا بعنايتــل فــى المشــاطل التــى تمــر بهــم  ،فيهــهيهم إل ـى معرفــة
المنــزل مــن عنــه هللا  ،وإن هللا ليتــولى المــؤمنين ً
الطريق المستقيم فيتبعونل

 - 55والــذين كفــروا ال يوفقــون فيســتمرون علــى شــكهم فــى الق ـرآن حتــى يــأتيهم المــو  ،أو يــأتيهم عــذاب يــوم ال
خير لهم فيل وال رحمة  ،وهو يوم القيامة

 - 56حيـث يكـون السـلطان القـاهر والتصـرف المطلـق َّلل  -وحـهه  -فـى هـذا اليـوم الـذى يحكـم فيـل بـين عبــاده ،
فالذين آمنوا وعملوا األعمال الصالحة يخلهون فى جنا

تتوافر لهم فيها كل صنوف النعيم

 - 57والذين كفروا وكذبوا ب يا القرآن التى أنزلناها على محمه  ،أول ك لهم عذاب يلقون فيل الذل والهوان
أو مــاتوا
 - 58والــذين ترك ـوا أوطــانهم إلعــالء شــأن ديــنهم يبتغــون ر ــا َّللا  ،ثــم ُقعتل ـوا فــى ميــهان الجهــاد ،
على فراشهم  ،يجزيهم َّللا أحسن الجزاء  ،وأن َّللا لهو خير من يعطى الثواب الجزيل

 - 59ولين ـزلنهم فــى الجنــة درجــا

ير ــونها ويســعهون بهــا  ،وإن َّللا لعلــيم بــأحوالهم فيج ـزيهم الج ـزاء الحســن ،

حليم يتجاوز عن هفواتهم
 - 60ذلك شأننا فى مجازاة الناس  :ال نظلمهم  ،والمؤمن الذى يقـتص ممـن جنـى عليـل  ،ويجازيـل بمثـل اعتهائـل

دون زيادة  ،ثم يتمادى الجانى فى االعتـهاء عليـل بعـه ذلـك  ،فـإن َّللا يعطـى عهـها مؤكـها بنصـره علـى مـن تعـهى
عليــل  ،وإن َّللا لكثيــر العفــو عمــن جــازى بمثــل مــا وقــع عليــل  ،فــال يؤاخــذه

بــل  ،كثيــر المغف ـرة فيســتر هف ـوا

عبهه الطائع وال يفضحل يوم القيامة
 - 61ذلك النصر هين على َّللا ألنـل قـادر علـى كـل شـىء  ،مـن آيـا

قهرتـل البـارزة أمـامكم هيمنتـل علـى العـالم

فيــهاول بــين الليــل والنهــار بــأن يزيــه فــى أحــههما مــا ينقصــل مــن اآلخــر  ،فتســير بعــض ظلمــة الليــل مكــان بعــض
ــوء النهــار ويــنعك

فينتقم منل

ذلــك  ،وهــو ســبحانل مــع تمــام قهرتــل ســميع لقــول

المظلــوم  ،بصــير بفعــل الظــالم ،
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 - 62ذلك النصر من هللا للمظلومين  ،وتصرفل المطلق فى الكون كما تلمسون مرجعل أنل هو اإللـل الحـق الـذى
ال إلـل معـل غيـره  ،وأن مـا يعبـهه المشـركون مـن األصــنام هـو الباطـل الـذى ال حقيقـة لـل  ،وأن َّللا  -وحـهه  -هــو
العلى على ما عهاه شأنا  ،الكبير سلطانا

 - 63أال تعتب ــر  -أيه ــا العاق ــل  -بم ــا ت ــرى حول ــك م ــن مظ ــاهر ق ــهرة َّللا فتعب ــهه وح ــهه فه ــو ال ــذى أن ــزل م ــاء
األمطــار مــن الســحاب فأصــبحت األرو بــل مخضـرة بمــا ينبــت فيهــا مــن النبــا

 ،بعــه أن كانــت مجهبــة  ،إن َّللا

طثير اللطف بعباده  ،خبير بما ينفعهم فيهي ل لهم بقهرتل

 - 64كل ما فى السموا

وما فى األرو ملك لل  ،وعبيه لل وحهه  ،ويتصرف فيل كما يشاء  ،وهـو الغنـى عـن

عباده  ،وهم المفتقرون إليل  ،وهو الحقيق وحهه بالحمه والثناء عليل من جميع خلقل

 - 65أال تنظر  -أيها العاقل  -إلى مظاهر قهرة َّللا فتراه ييسر للناس جميعاً االنتفـاو بـاألرو ومـا فيهـا  ،وهيـأ
لهـم البحـر تسـير فيـل السـفن بمشـي تل  ،وأمسـك الكواطــب فـى الفضـاء بقهرتـل حتـى ال يختـل نظامهـا  ،أو تقـع علــى

األرو إال إذا اقتضت إرادتل ذلك  ،إن َّللا سبحانل شهيه الرأفة والرحمة بعباده فيهي كـل سـبل الحيـاة الطيبـة لهـم
()1

 ،كيف بعه ذلك كلل ال يخلصون فى شكره وعبادتل

 - 66وهو الذى أوجه فيكم الحيـاة  ،ثـم يميـتكم حـين تنقضـى آجـالكم  ،ثـم يحيـيكم يـوم القيامـة للحسـاب والجـزاء ،
إن اإلنسان مع كل هذه النعم والهالئل لشهيه الجحود باَّلل وبنعمل عليل

_______

تعليق الخبراء على اآلية : 65

َّللا سور لفم ما فى األرض  ،والفلك تجرى فى البحر امره  ،ويمسك السماء أن تقع على األرض إال نذنه  ،إن
(  )1ألم تر أن ه
َّللا النـاس لــرءوف رحــيم  : تتضــمن هـذه اآليــة الكريمـة معــانى علميــة دقيقـة  ،فالســماء  -وهـى كــل
ه

األرو الهـوائى  ،فالفضـاء  ،فـأجرام الســماء المشـع منهـا لذاتـل مثــل النجـوم والمجموعـا
لذاتل كاألقمار  ،والكواطب والمذنبا

 ،والنيازك  ،الجزئيا

تحت تأثير عهة قوى  ،أهمها الجاذبيل والقوى الناش ة

 ،والذ ار

مــا عالنـا  -تبــهأ بغــالف

النجميـة والســهم  ،والمجـ ار

 ،والغبار الكونى جميع هذه العـوالم تحـتف بكيانهـا وتماسـكها

عن الحركة

ولقه تجلت مشي ة َّللا ورأفتل بالعباد بأن هيأ غالفا جوياً يحتوى على العناصر الغازية التى ال غنى للحيـاة

يحمى سكان األرو من اإلشعاعا

وغيـر المشــع

عنهـا  ،كمـا أنـل

الكونية  ،وأسراب الشهب والنيازك التى تهـيم فـى الفضـاء والتـى عنـهما تـهنو مـن األرو تحتـرق

فى جوها العلوى قبل أن تصل إلى السطح

ومــن إرادتــل تعــالى ورحمتــل أن ســقوط النيــازك التــى تــهمر ســطح األرو نــادر الحــهوث جــها  ،وهــو يــتم فــى األمــاطن الخاليــة مــن

السكان  ،وهذه الظاهرة تهل على عناية َّللا تعالى ورحمتل بعباده  ،وفى هذا تأبيه وتصهيق لقولل
َّللا الناس لرءوف رحيم 
أن تقع على األرض إال نذنه إن ه

تعـالى   :ويمسك السـماء
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 - 67وقه جعلنا لكل أمة من أصحاب الشرائع السـابقة شـريعة خاصـة بهـم الئقـة بعصـرهم يعبـهون َّللا عليهـا إلـى
أن ينسخها مـا يـأتى بعـهها ومـن أجـل هـذا جعلنـا ألمتـك  -أيهـا النبـى  -شـريعة ُي ُعَب ُـه َّللا عليهـا إلـى يـوم القيامـة
وإذا كان هذا هو أمرنا وو عنا  ،فال يجـوز أن يشـته فـى منازعتـك فيـل هـؤالء المتعبـهون بأديـانهم السـابقة عليـك ،
فقــه ُنســخت ش ـريعتك ش ـرائعهم  ،فــال تلتفــت لمجــادلتهم  ،واســتمر فــى الــهعوة إلــى ربــك حســبما يــوحى إليــك إنــك

لتسير على ههى ربك المستقيم

 - 68وإن أصــروا علــى االســتمرار فــى مجادلتــك ف ـ عرو عــنهم وقــل لهــم َّ :للا أعلــم بأعمــالكم  ،وبمــا تســتحقون
عليها من الجزاء

َّ - 69للا يحكم بينى وبينكم يوم القيامة  ،فيما كنتم تختلفون فيل معى َ ،فُيثيب المهتهى ويعاقب الضال
 - 70واعلم  -أيها العاقل  -أن علم َّللا محيل بكل ما فى السـماء ومـا فـى األرو  ،فـال يخفـى عليـل شـىء مـن

ـير عليـل
أعمال هؤالء المجادلين  ،فكل ذلك ثابت عنه َّللا فى لـوح محفـوظ  ،ألن إحاطتـل بـذلك وإثباتـل وحفظـل يس ٌ
طل اليسر

 - 71ويعب ـه المشــركون مــن دون َّللا أوثانــا وأشخاصــا لــم ينــزل بعبادتهــا حجــة فــى كتــاب
لــهيهم عليهــا دليــل عقلــى  ،ولكــن لمجــرد الهــوى والتقليــه  ،ولــي

ســماوى  ،ولــي

له ـؤالء المشــركين الــذين ظلم ـوا وامتهن ـوا عقــولهم

نصير ينصرهم  ،ويهفع عنهم عذاب النار يوم القيامة كما يزعمون
ٌ
 - 72هؤالء المشركون إذا تـال أحـه علـيهم آياتنـا الوا ـحا  ،وفيهـا الـهليل علـى صـحة مـا تـهعو

إليـل  -أيهـا

النبى  -وفساد عبادتهم  ،تلح فى وجوههم الحنق والغي الذى يستبه بهم  ،حتى ليكـاد يـهفعهم إلـى الفتنـة بالـذين
يتلون عليهم هذه اآليا

قل لهم  -أيها النبـى  -تبكيتـا وإنـذا اًر  :هـل تسـتمعوإلى فـأخبركم بشـىء هـو أشـه علـيكم

ش اًر من الغي الذى يحرق نفوسكم إنل هو النار التى توعه َّللا بها الذين كفروا أمثالكم يـوم القيامـة  ،ومـا أسـوأها
مصي اًر ومقاماً
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–

يا أيها الناس  :إنا نبرز أمامكم حقيقـة عجيبـة فـى شـأنها  ،فاسـتمعوا إليهـا وتـهبروها  :إن هـذه األصـنام لـن
خلقــل  ،بــل إن هــذا

تســتطيع أبــها خلــق شــىء مهم ــا يكــن تافهــا حقي ـ اًر كالــذباب  ،وإن تض ــافروا جميع ـاً علــى
ال تســتطيع بحــال مــن
المخلــوق التافــل  ،لــو َس ـَل َب مــن األصــنام ش ـي ا مــن الق ـرابين التــى تقــهم إليهــا فإنهــا

األح ـوال أن تمنعــل عنــل أو تســترده منــل  ،ومــا أ ــعف الــذى ُي َهــزم أمــام الــذباب عــن اســترداد مــا ســلبل منــل  ،ومــا
أ عف نف الذباب  ،كالهما شهيه الضعف  ،بل األصنام كما ترون أشه عفا  ،فكيـف يليـق بإنسـان عاقـل أن
يعبهها ويلتم

النفع منها

 - 74هؤالء المشركون ما عرفوا َّللا حق معرفتل وال عظموه حق تعظيمل حين أشركوا بل العبادة أع َج َز األشـياء ،
مع أن َّللا هو القادر على كل شىء  ،العزيز الذى ال يغلبل غالب
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 - 75وقه اقتضت إرادة َّللا وحكمتل أن يختار مـن المالئكـة رسـال  ،ويختـار مـن البشـر كـذلك

رسـال ُ ،ليبلغـوا

شرعل إلى خلقل  ،فكيف تعتر ون على من اختاره رسوال إليكم إن َّللا سميع ألقوال عباده  ،بصـير بمـا يفعلـون
ومجازيهم عليل

 - 76وهو سبحانل يعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة  ،ال تخفـى عليـل مـنهم خافيـة  ،وإليـل  -وحـهه  -مرجـع األمـور
طلها

 - 77يأيها الذين آمنوا ال تلتفتوا إلى تضليل الكفار  ،واستمروا علـى أداء صـالتكم تامـة وافيـة راطعـين سـاجهين ،
واعب ــهوا ربك ــم ال ــذى خلقك ــم ورزقك ــم  ،وال تش ــركوا ب ــل أح ــها  ،واعملـ ـوا ك ــل م ــا في ــل خي ــر ونف ــع  ،ك ــى تكونـ ـوا م ــن

المصلحين السعهاء فى أخراطم ودنياطم
 - 78وجاههوا فى سبيل إعـالء كلمـة َّللا وابتغـاء مر ـاتل حتـى تنتصـروا علـى أعـهائكم وشـهواتكم  ،ألنـل سـبحانل

ق ـربكم إليــل  ،واختــاركم لنص ـرة دينــل  ،وجعلكــم أمــة وســطا  ،ولــم يكلفكــم فيمــا شــرعل لكــم مــا فيــل مشــقة علــيكم ال

تحتملونهــا  ،ويســر علــيكم مــا يعتر ــكم مــن مشــقة ال تطيقونهــا بمــا فر ــل لكــم مــن أن ـواو الـ َـر ُى َخص  ،فــالزموا
ديـن أبــيكم إبـراهيم فــى مبادئـل وأسســل  ،وهـو ســبحانل الــذى سـماطم المســلمين فـى الكتــب المنزلـة الســابقة وبإذعــانكم
لما شرعل هللا لكم  ،تكونون كما سماطم َّللا فتكون عاقبتكم أن يشـهه رسـولكم بأنـل بلغكـم  ،وعلمـتم بمـا بلغكـم بـل ،

فتسعهوا  ،وتكونوا شـههاء علـى األمـم السـابقة بمـا جـاء فـى القـرآن مـن أن رسـلها ببلغتهـا  ،وإذا كـان َّللا قـه خصـكم

بهــذه المي ـ از كلهــا  ،فمــن الواجــب علــيكم أن تقابلوهــا بالشــكر والطاعــة لــل  ،فتقيم ـوا الصــالة علــى أتــم وجوههــا ،

وتعط ـوا الزكــاة لمســتحقيها  ،وتتوكل ـوا علــى َّللا فــى كــل أمــوركم  ،وتســتمهوا منــل العــون فهــو معيــنكم وناصــركم
فنعم المولى ونعم النصير
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المؤمنـــون
بعـت ذلـك ببيـان صـفاتهم
سورة مكية  ،وآياتها مائة وثمـان عشـرة آيـة  ،ابتـهأ بإثبـا الفـالح للمـؤمنين  ،وأَت َ
ثم ذكر أصل خلق اإلنسان  ،وتطور أصلل  ،وتسلسل سالالتل  ،وبعض مظـاهر قـهرة هللا تعـالى  ،وعقبـت ذلـك
ووحـهة اإلنسـان  ،وإن اختلـف النـاس إلـى معتـرف ومنحـرف  ،ووصـفت

بقصص األنبياء المردفة باتحـاد الرسـاال

طالــب الهــهى وصــاحب الضــالل  ،وبينــت موقــف المشــركين مــن النبــى  -صــلى هللا عليــل وســلم  ، -وانتقلــت مــن
ذلك إلى مظهر قهرة هللا فى إحكام خلق اإلنسان  ،وأخذ سبحانل فيها يسـأل النـاس ليجيبـوه  -عبفطـرهم  -بمـا يقـرر

وجوده  ،ويثبت ألوهيتل  ،ثم بينت السورة أحوال الناس فى القيامة  ،وأنهم سيحاسبون  ،ويؤخـذون بالعـهل  ،وتخـتم

السورة ببيان جاللل  -سبحانل وتعالى  -وتنبيل رسولل إلى طلب المغفرة والرحمة من أرحم الراحمين :
بل الرسل  ،وفازوا بأمانيهم

 - 1تَ َحَقق الفالح للمؤمنين با وبما جاء
 - 2الــذين ــموا إلــى إيم ــانهم العمــل الص ــالح  ،ه ــم فــى ص ــالتهم متوجهــون إل ــى هللا بقلــوبهم  ،خ ــائفون منــل ،
متذللون لل َ ،ي ُح اسون بالخضوو المطلق لل
 - 3هم مؤثرون للجه  ،معر ون عما ال خير فيل من قول وعمل

 - 4وهــم محــافظون علــى أداء الزكــاة إلــى مســتحقيها  ،وبــذلك يجمعــون بــين العبــادا
وبين تطهير النف

وتطهير المال

()1

 - 5وهم يحافظون على أنفسهم من أن تكون لها عالقة بالنساء
 - 6إال بطريق الزواج الشرعى أو بملكية الجوارى

()3

___________

البهنيــة والعبــادا

الماليــة ،

()2

فال مؤاخذة عليهم فيل

(  )1والذين هم للزكـاة فـاعلون  : هـهفت فريضـة الزكـاة إلـى توثيـق الـروابل االجتماعيـة بـين المسـلمين  ،وإشـعار كـل فـرد مـنهم بأنـل مسـ ول عـن
أخيل  ،يح

بإحساسل  ،ويتألم أللمل  ،فيعمل ما استطاو ليقيل نائبا

الزمان وم اررة الحرمان  ،فال يحقه فقير أو مسـكين علـى غنـى  ،بـل يشـعر

وال ييأس مهين من أن يعطى ما يفى بل دينل إذا كان ال يملـك مـا يـوفى بـل هـذا الـهين

الجميع بأنهم أسرة واحهة متعاونة ُمعتصمة بحبل هللا ،
وال توهن عزيمـة غ ت
ـاز فـى سـبيل هللا لنصـرة دينـل وتحريـر وطنـل حاجـة إلـى مـال يعينـل علـى تحقيـق غايتـل  ،وال يعـهم مسـافر أو غريـب محتـاج أو
منقطع عن مالل َمن يبذل لل نفقة يستعين بهـا حتـى يصـل إلـى وطنـل والزكـاة بجانـب هـذا كلـل كانـت وسـيلة مـن الوسـائل
اإلسالم لفك الرقاب وإلغاء الرق  ،ولقه توسع اإلسالم فى تحقيق أههافل االجتماعية العالمية  ،ونبذ =

الفعالـة التـى اتخ ـذها

= التعصب الـهينى الممقـو  ،فأبـاح أن يعطـى الكفـار مـن الزكـاة إذا دعـت الحاجـة إلـى إسـت الفهم  ،وكـذلك العـاملون عليهـا  ،والمكـاتبون  ،وأبنـاء

الســبيل والغــارمون إلصــالح ذا

البــين  ،والــذين يعــاونون المس ـلمين فــى قتــال أمــا الهــهف االقتصــادى للزكــاة فهــو القضــاء علــى الفقــر أينمــا حــل ،

ومعاونة كل ذى حاجة على النحو الذى تقهم

(  )2والذين هم لفروجام حافلون  .إال على أزواجام أو ما ملفت أيمانام فننام غير ملومين  .فمن ابتغى وراء ذلـك فاولئـك هـم العـادون : 

تتصــل هــذه اآليــا ب يــا أخــرى فــى ســورة النــور أولهــا   :الزانيــة والزانــى فاجلــدوا كــل واحــد منامــا مائــة جلــدة  إن اآليــا
تشير إلى ما ينتج عن الزنى من آثار اجتماعية

ارة

الكريمــة المــذكورة

أما الناحية االجتماعيـة فيـؤدى إلـى اخـتالط األنسـاب كمـا أنـل مـن الناحيـة الطبيـة

ينقسم تأثير الزنى إلى ناحيتين :
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األولــى  :هــى الناحيــة الجســمانية ومــا ينــتج عنهــا  ،مثــل الســيالن والزهــرى والقرحــة والزف ـرة  ،ومــن مضــاعفاتها أن الســيالن ينتهــى بمضــاعفا

بولية تناسلية  ،أو مفصلية أو رمهية قه ينتج عنها فقه اإلبصار  ،أما الزهرى فينتشـر فـى الجسـم كلـل ويصـيب األنسـجة والشـرايين والجهـاز العصـبى

 ،وقه ينتهى بصاحبل إلى الجنون  ،كما يؤثر على النسل  ،فيمو الجنين أو يشوه

الثانية  :التأثير العصبى فإن الزناة مـنهم مـن قـه يصـاب بتأنيـب الضـمير والشـعور بـاإلثم  ،وفـى النهايـة يصـاب بانهيـار عصـبى  ،ومـن كثـرة

اإلفراط قه يؤدى بل إلى طريق الجنون

( )3طــان الــرق فــى الما ــى ثابتًــا  ،وكــان للرجــل أن يصــطفى مــن جواريــل مــن يتخــذها كزوجــة  ،واإلســالم أبــاح الــرق فــى القتــال المشــروو إذا كــان
ال يسترقون
األعهاء يسترقون من قبيل المعاملة بالمثل  ،فإن لم يسترق األعهاء فإن المسلمين
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 - 7فمن أراد االتصال بالمرأة عن غير هذين الطريقين فهو ت
متعه للحهود المشروعة غاية التعهى

 - 8وهــم محــافظون علــى كــل مــا ائتمن ـوا عليــل مــن مــال  ،أو قــول  ،أو عمــل  ،أو غيــر ذلــك  ،وعلــى كــل عهــه

بينهم وبين هللا أو بينهم وبين الناس  ،فال يخونون األمانا

وال ينقضون العهود

 - 9وهم مهاومون على أداء الصالة فى أوقاتهـا  ،محققـون ألركانهـا وخشـوعها  ،حتـى تـؤدى إلـى المقصـود منهـا

 ،وهو االنتهاء عن الفحشاء والمنكر

 - 10هؤالء الموصوفون هم الذين يرثون الخير كلل  ،وينالونل يوم القيامة

 - 11هم الذين يتفضل هللا عليهم بالفردوس أعلى مكان فى الجنة  ،يتمتعون فيل دون غيرهم
 - 12وأن علــى النــاس أن ينظــروا إلــى أصــل تكــوينهم  ،فإنــل مــن دالئــل قــهرتنا الموجبــة لإليمــان بــا وبالبعــث ،
فإننا خلقنا اإلنسان من خالصة الطين

 - 13ثــم خلقنــا نســلل فجعلنــاه نطفــة  -أى مــاء فيــل كــل عناصــر الحيــاة األولــى  -تســتقر فــى الــرحم وهــو مكــان
مستقر حصين

 - 14ثــم صــيرنا هــذه النطفــة بعــه تلقــيح البويضــة واإلخصــاب دمــا ثــم صــيرنا الــهم بعــه ذلــك قطعــة

لحــم  ،ثــم

صــيرناها هــيكال عظميــا  ،ثــم كســونا العظــام بــاللحم  ،ثــم أتممنــا خلقــل فصــار فــى النهايــة بعــه نفـ الــروح فيــل خلًقــا

مغاير لمبهأ تكوينل  ،فتعالى شأن هللا فى عظمتل وقهرتل  ،فهو ال يشبهل أحه فى خلقتل وتصويره وإبهاعل
ًا
 - 15ثم إنكم  -يا بنى آدم  -بعه ذلك الذى ذكرناه من أمركم صائرون إلى المو ال محالة
 - 16ثم إنكم تبعثون يوم القيامة للحساب والجزاء
 - 17وإننــا قــه خلقنــا ســبع ســموا
نغفل عن جميع المخلوقا

مرتفعــة فــوقكم  ،فيهــا مخلوقــا

لــم نغفــل عنهــا فحفظناهــا ودبرناهــا  ،ونحــن ال

 ،بل نحفظها كلها من الزوال واالختالل  ،ونهبر كل أمورها بالحكمة

()1

قر فـى األرو
ـير لالنتفـاو بـل جعلنـاه مسـت ًا
مطر بحكمة وتقهير فى تكوينـل وإن ازلـل  ،وتيس ًا
 - 18وأنزلنا من السماء ًا
علـى ظهرهـا وفـى جوفهـا  ،وإنـا لقـادرون علـى إزالتـل وعـهم تمكيـنكم مـن االنتفـاو بـل  ،ولكنـا لـم نفعـل رحمـة بكــم ،
ف منوا بخالقل واشكروه

()2

 - 19فخلقنا لكم بهذا الماء حهائق من نخيل وأعناب لكم فيها فواطل كثيرة  ،ومنها تأطلون
_________

(  )1ولقد خلقنا فوقفم سبع طرائق وما كنا عن الولق غافلين  الطرائق السـبع فـى اآليـة كنايـة عـن عـهد
ليست بسماء واحهة  ،وهو  -عز وجل  -ال يغفل عن هذه السموا

وما فيها من خلق

السـموا

 ،وأنهـا

(  )2وأنزلنا مـن السـماء مـاء قـدر فاسـكناه فـى األرض  ،و نـا علـى ذهـاب ـه لقـادرون  : تشـير هـذه اآليـة الكريمـة إلـى معـان

خاصة بالهورة المائية فى األرو  ،فمن المعلـوم أن عمليـا

البخـر مـن المحيطـا

والبحـار تنشـأ عنهـا إثـارة السـحب التـى ينـزل منهـا

المطر الذى هو أساس المياه العذبة علـى سـطح األرو والعنصـر األساسـى للحيـاة عليهـا  ،ومـن األمطـار تفـيض األنهـار التـى تهـب

الكـرة مـن البحـر إلـى الجـو إلـى البـر ثـم إلـى البحـر
الحياة للمناطق القاحلة والنائية  ،ثم هى أخي ًا
ـر تصـب فـى البحـار  ،وتعيـه الطبيعـة َ

مكونـا الميـاه الجوفيـة التـى ينتقـل
ثانية غير أن بعض مياه األمطار فى أثناء هذه الهورة الطبيعية يتسرب إلى باطن القشرة األر ـية ً
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ـادا طويلـة ،
ًا
فيها من مكان إلى آخر ،
وكثير ما تستقر وتظل مختزنة فى أحواو تركيبية شاسـعة تحـت السـطح تقيـهها فـى مكانهـا آم ً
طتلــك التــى توجــه تحــت الصــحراء الغربيــة الليبيــة  ،والتــى كشــفت البحــوث الحهيثــة عــن أصــلها القــهيم  ،وقــه تعتــرى مثــل هــذه التراطيــب

الجيولوجيــة الخازنــة تغي ـ ار

فتحييها بعه موتها

ح ارريــة يســميها العلمــاء بــالثو ار الجيولوجيــة  ،فتــذهب بهــا ومــا بهــا مــن مــاء إلــى أمكنــة أخــرى قاحلــة ،

المضـار َوثَـم
وتشير هذه اآلية إلى الحكمة العالية فى توزيع الماء بَق َهر أى بتقهير الئق حكـيم  ،السـتجالب المنـافع ودفـع
معنى آخر لآلية الكريمة يفيه أن مشي ة الخالق  -جل وعال  -اقتضت أن يسكن فـى األرو كميـة معلومـة مـن الميـاه فـى محيطاتهـا
وبحارهــا تكفــى لحــهوث التـوازن الحـرارى المناســب فــى هــذا الكوكــب  ،وعــهم وجــود فــروق عظيمــة بــين درجــا

حـ اررة الصــيف والشــتاء

لتالئم الحياة  ،كما فى بعض الكواطب والتوابع  ،كالقمر كمـا أن ميـاه األرو أنزلـت بقـهر معلـوم ال يزيـه فيغطـى كـل سـطحها  ،وال

يقل فيقصر دون رى الجزء البرى منها
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 - 20وخلقنــا لكــم شــجرة الزيتــون التــى تنبــت فــى منطقــة طــور ســيناء  ،وفــى ثمارهــا زيــت تنتفعــون بــل  ،وهــو إدام
لآلطلين

()1

لبنــا
 - 21وإن لكــم ف ـى األنعــام وهــى اإلبــل والبقــر والغــنم مــا يــهل علــى قــهرتنا وتفضــلنا علــيكم بــالنعم  ،نســقيكم ً
ـائغا سـهال للشـاربين  ،ولكـم فيهـا سـوى اللـبن منـافع كثيـرة كـاللحوم واألصـواف
مستخرجا مما فى بطونهـا
خالصـا س ً
ً
ً
واألوبار  ،ومنها تعيشون وترزقون

 - 22وعلــى هــذه األنعــام وعلــى الســفن تركبــون وتحملــون األثقــال  ،فخلقنــا لكــم وســائل االنتقــال والحمــل فــى البــر
والبحر  ،وبها يكون االتصال بينكم

نوحـا إلـى قومـل  ،فقـال لهـم  :يـا قـوم أعبـهوا هللا وحـهه ،
 - 23وفى قصص األولين عبرة لكم لتؤمنوا  ،فقه أرسـلنا ً
فلي لكم إلل يستحق العبادة غيره  ،أال تخافون عقابل  ،وزوال نعمل إن عصيتم
 - 24فقال الكبراء من قومل الذين كفروا منكرين لهعوتـل ص ع
ـادين العامـة عـن اتباعـل  :ال فـرق بـين نـوح وبيـنكم ،
ب
فهو مثلكم فـى البشـرية  ،ولكنـل يريـه أن يتميـز علـيكم بهـذه الـهعوة  ،ولـو كـان هنـاك رسـل مـن هللا  -كمـا يـزعم -
وال بإرسال بشر رسوال

ألرسلهم مالئكة ما سمعنا فى تاري آبائنا السابقين بهذه الهعوة ،

 - 25ما هو إال رجـل بـل جنـون  ،ولـذلك قـالوا  :فـانتظروا واصـبروا عليـل حتـى ينكشـف جنونـل ،

أو يحـين

هالطل
 - 26دعا نوح ربل بعه ما ي

من إيمانهم  ،فقال  :يارب انصرنى عليهم  ،وانتقم منهم بسبب تكذيبهم لهعوتى

 - 27فقلنا لل عن طريق الوحى  :اصنع السـفينة وعنايتنـا ترعـاك  ،فتـهفع عنـك شـرهم ونرشـهك فـى عملـك  ،فـإذا

ـر
حــل ميعــاد عــذابهم  ،و أريــت التنــور يفــور مــاء بأمرنــا  ،فأدخــل فــى الســفينة مــن كــل نــوو مــن الكائنــا الحيــة ذكـ ًا
أيضــا إال مــن تق ـرر تعــذيبهم لعــهم إيمــانهم  ،وال تســألنى نجــاة الــذين ظلم ـوا أنفســهم وغيــرهم
وأنثــى  ،وأدخــل أهلــك ً

بالكفر والطغيان  ،فإنى حكمت بإغراقهم لظلمهم باإلشراك

والعصيان

()2

_________

(  )1وشجرة تورج من طور سيناء تنبت الدهن و بغ لآلكلين  : تقرر هذه اآلية الكريمة أن شجرة الزيتون مـن

ـمن الـنعم التـى أنعـم هللا بهـا

السابقة والالحقة لهذه اآلية  ،إذ أنها من األشجار الخشبية التى تعمر طويال لمـهد تزيـه علـى م ـا

السـنين

وعهد بعضها فى اآليا
على اإلنسان  ،ب
ـار مسـتمرة طبيعيـة كمـا تتميـز بأنهـا دائمـة الخضـرة جميلـة المنظـر  ،وتفيـه األبحـاث العلميـة أن
 ،فال يأخذ أمرهـا جه ًـها مـن اإلنسـان إنمـا تثمـر أثم ًا
الزيتــون يعتبــر مــادة غذائيــة جيــهة  ،ففيــل نســبة كبي ـرة مــن البــروتين  ،كمــا تتميــز بوجــود األمــالح الكلســية والحهيهيــة والفســفورية  ،وهــى م ـواد هامــة
وأساسـية فــى غــذاء اإلنســان  ،وعــالوة علــى ذلـك فــإن الزيتــون يحتــوى علــى فيتــامين " أ " وفيتـامين " ب "  ،ويســتخرج مــن الثمــار زيــت الزيتــون الــذى

يحتوى على نسبة عالية من الههون السائلة  ،وهذا الزيت يستعمل بكثرة فى التغذية

وتفيــه األبحــاث الطبيــة إلــى أن زيــت الزيتــون لــل فوائــه عهيــهة  ،فهــو يفيــه الجهــاز الهضــمى عامــة والكبــه خاصــة وهــو يفضــل كافــة أن ـواو

ناعمــا
ال ـههون األخــرى نباتيــة أو حيوانيــة  ،إذ ال يســبب أم ار ً ــا للــهورة الهمويــة أو الش ـرايين كغي ـره مــن الــههون  ،كمــا أنــل ملطــف للجلــه  ،إذ يجعلــل ً
ومرًنــا ولزيــت الزيتــون اســتعماال أخــرى كثي ـرة صــناعية  ،إذ ُيحضــر منــل بعــض الصــناعا  ،ويــهخل فــى تركيــب أفضــل وأحســن أن ـواو الصــابون
وفى غير ذلك من مختلف الصناعا الغذائية والصناعية

(  )2فاوحينا إليه أن ا نع الفلك اعيننا ووحينا  .فنذا جاء أمرنـا وفـار التنـور فاسـلك فياـا مـن كـل زوجـين اانـين وأهلـك إال مـن سـبق عليـه

القول منام  ،وال تواطبنى فى الذين للموا إنام مغرقون  : إن ما جـاء فـى وصـف حـهوث الطوفـان فـى اآليـا

الكريمـة رغـم أنـل مـوجز  ،إال أنـل
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ما يعزب عن كثير من البشر والتنور لغة  :هو الكـانون يخبـز فيـل أو هـو

بالنسبة للعقل المفكر يتضمن من المعانى والحقائق العلمية
وجل األرو  ،وكل مفجر ماء  ،وكل محفل ماء
ونحن عنـهما نحـاول تحهيـه تـاري حـهوث الطوفـان نجـه أنـل لـي

بـاألمر السـهل  ،فقـه حـهثت طوفانـا

عهيـهة فـى أزمنـة غيـر سـحيقة فـى عهـه

البشرية  ،كما حهث فى أرو بابل وفى الهنه وفى الصين وفى األمريكتين
وجاء ذكر بعض هذه الطوفانا

فى القصص الشعبى  ،إال أنل من المستبعه أن يكون لها عالقة بالطوفان العظيم أو طوفان نوح

وقه ثبت من البحث والمشاههة أن العالم انتابتل طوفانا

عالمية كثيرة  ،وأن آخر الطوفانا

العالمية كـان سـببل انقضـاء عصـر الجليـه األخيـر

وانصهار معظم الثلوج المتجمهة فى القطبين  ،ونحن ال نعلم علم اليقين متى انقلب الميـزان وفـار التنـور  -وجـل األرو  -نتيجـة لالرتفـاو المفـاج
فى سرعة انصهار الجليه حتى عال منسوب الماء العام

للبحار  ،وطفت المياه

وجــهير بالــذكر أنــل قــه صــاحب انصــهار ثلــوج العصــر الجليــهى األخيــر منــاخ شــهيه المطــر فــى منــاطق نائيــة عــن القطبــين  ،مثــل حــوو البحــر
األبيض المتوسل
ومهما يكن من شىء فمن المسـلم بـل أنـل لـي

لـهينا مـن الوثـائق مـا يم بكننـا مـن تحهيـه عصـر نـوح وقومـل  ،فالظـاهرة كلهـا معجـزة إلــهية ومـن

اإلعجاز أن ينصح نوح قومل ويحذرهم من غضب هللا  ،ويوحى هللا أنل مغرقهم إذا لم ينتصحوا ثـم يـوحى إليـل أن يصـنع الفلـك  ،ثـم يـأتى أمـر هللا
نوحا من أن هللا يعلم أنل لن يؤمن من قومل إال من قه آمن
 ،وينقلب الميزان  ،ويفور التنور  ،وينهمر المطر تحقيًقا لما أخبر هللا بل ً
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ـاطر ربــك  :الحمــه
 - 28فــإذا ركبــت واســتقرر أنــت ومــن معــك فــى الســفينة فقــل شـ ًا

الــذى نجانــا مــن شــر القــوم

الكافرين الطاغين

مكنــى مــن النــزول فــى منــزل مبــارك تطيــب اإلقامــة فيــل عنــه النــزول إلــى األرو  ،وهــب لــى
 - 29وقــل  :يــارب
ب ب
األمن فيل  ،فأنت  -وحهك  -الذى تُنزل فى مكان الخير واألمن والسالم
عبر ومواع  ،وإنا نختبر العباد بالخير وبالشر  ،وفى أنفسهم االستعهاد لكل منها
 - 30إن فى هذه القصة ًا
 - 31ثم خلقنا من بعه نوح طبقة من الناس غيرهم وهم عاد

 - 32فأرسلنا إليهم هودا وهو منهم  ،وقلنا لهم على لسانل  :اعبهوا هللا  -وحـهه  -فلـي

لكـم إلــل يسـتحق العبـادة

غيره  ،وهو  -وحهه  -الجهير بأن تخافوه  ،فهال خفتم عقابل إن عصيتموه
33

–

وقــال الكبـراء مــن قومــل الــذين كفــروا وكــذبوا بلقــاء هللا ومــا فــى اآلخـرة مــن حســاب وجـزاء  ،وأعطينــاهم أطبــر

ال فـرق بـين هـود وبيـنكم ،

ـادين العامـة عـن اتباعـل :
ح من الترف والنعيم  ،قالوا منكـرين عليـل دعوتـل  ،ص ب
فما هو إال بشر مماثل لكم فى البشرية  ،يأطل من جن ما تأطلون منـل  ،ويشـرب مـن جـن
هذا ال يكون رسوال لعهم تميزه عنكم

مـا تشـربون  ،ومثـل

 - 34وحذروهم فى قوة وتأطيه  ،فقالوا  :إن أطعتم رجال يماثلكم فى البشرية  ،فـأنتم حًقـا خاسـرون لعـهم انتفـاعكم
بطاعتل

أيضـا منكـرين للبعـث  :أيعـهكم  -هـود  -أنكـم تبعثـون مـن قبـوركم بعـه أن تموتـوا وتصـيروا ترًابـا
 - 35وقالوا لهم ً
اما مجردة من اللحوم واألعصاب
وعظ ً
36

–

أبها
جها  ،ولن يكون ً
إن ما وعهكم بل بعيه ً

 - 37لي

هناك إال حياة واحهة هى هذه الحياة الهنيا التى نجه فيها المو والحياة يتـواردان علينـا  ،فمولـود يولـه

أبها
وحى يمو  ،ولن نبعث بعه المو ً

 - 38ما هو إال رجل كذب على هللا  ،وادعى أن هللا أرسلل  ،وكذب فيما يهعو إليل  ،ولن نصهقل أب ًـها
 - 39قال هود بعه ما ي

من إيمانهم  :يارب انصرنى عليهم وانتقم منهم  ،بسبب تكذيبهم لهعوتى

مؤكها وعهه  :سينهمون بعه قليل من الزمن على ما فعلوا عنهما يحل بهم العذاب
 - 40قال هللا لل
ً

 - 41فأخــذتهم صــيحة شــهيهة أهلكــتهم الســتحقاقهم ذلــك الهــالك  ،وجعلنــاهم فــى الحقــارة والضــعف كالشــىء الــذى

عها عن الرحمة للظالمين بكفرهم وطغيانهم
يجرفل السيل أمامل من أعواد الشجر وأوراقل
ً
وب ً
هالطا ُ
اما غيرهم  ،كقوم صالح ولوط وشعيب
 - 42ثم خلقنا من بعههم أقو ً
 - 43لكل أمة زمنها المعين لها  ،ال تتقهم عنل وال تتأخر
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 - 44ثــم أرســلنا رســلنا متتــابعين كــال إلــى قومــل  ،وكلمــا جــاء رســول إلــى قومــل كــذبوه فــى دعوتــل  ،فأهلكنــاهم

وهالطــا لقــوم ال يصــهقون
متتــابعين  ،وجعلنــا أخبــارهم أحاديــث يرددهــا النــاس ويعجبــون منهــا َ ،فُبعـ ًـها عــن الرحمــة
ً
الحق وال يذعنون لل
 - 45ثــم أرســلنا موســى وأخــاه هــارون بالــهالئل القاطعــة الهالــة علــى صــهقهما  ،وبحجــة وا ــحة تبـ عبـين أنهمــا قــه
أرسال من عنهنا
 - 46أرسلناهما إلى فرعون وقومل فامتنعوا فى تكبر عن اإليمان  ،وهم قوم موصوفون بالكبر والتعالى والقهر

 - 47وقــالوا ف ــى تعج ــب وإنك ــار  :أن ــؤمن ب ــهعوة رجل ــين مم ــاثلين لن ــا ف ــى البشـ ـرية  ،وقومهم ــا  -بنــو إسـ ـرائيل -

خا عون لنا ومطيعون كالعبيه

 - 48فكذبوهما فى دعوتهما فكانوا من المهلكين بالغرق

 - 49ولقه أوحينا إلى موسى بالتوراة  ،ليهتهى قومل بما فيها من إرشادا

إلى األحكام وأسباب السعادة

 - 50وجعلنــا عيســى ابــن مـريم وأمــل فــى حملهــا بــل مــن غيــر أن يمســها بشــر ووالدتــل مــن غيــر أب داللــة قاطعــة
على قهرتنا البالغة  ،وأنزلناها فى أرو مرتفعة منبسطة تستقر فيها اإلقامة ويتوافر الماء الذى هو دعامـة العـيش

الرغيه
 - 51وقلنا للرسل ليبلغـوا أقـوامهم  :كلـوا مـن أنـواو الحـالل الطيـب  ،وتمتعـوا واشـكروا نعمتـى بعمـل الصـالحا

إنى عليم بما تعملون ومجاز لكم عليل

،

 - 52وقلنــا لهــم ليبلغـوا أقـوامهم  :إن هــذا الــهين الـذى أرســلتكم بــل ديــن واحــه فــى العقائــه وأصــول الشـرائع  ،وإنكــم
أمــة واحــهة فــى كــل األجيــال  ،مــنهم المهتــهى ومــنهم الضــال  ،وأنــا ربكــم الــذى أم ـرتكم باتباعــل فخــافوا عقــابى إن

عصيتم

 - 53فقطــع النــاس أمــر ديــنهم  ،فمــنهم المهتــهون ومــنهم الضــالون الــذين اتبع ـوا أه ـواءهم  ،فتفرق ـوا بســبب ذلــك
جماعا

مختلفة متعادية  ،كل جماعة فرحة بما هى عليل  ،ظانة أنل  -وحهه  -الصواب

 - 54فاترك الكافرين  -يا محمه  -فى جهالتهم وغفلتهم مادمت قه نصحتهم حتى يقضى هللا فـيهم بالعـذاب بعـه
حين

 - 55أيظن هؤالء العاصون أنا إذ نتركهم يتمتعون بما أعطيناهم من المال والبنين

 - 56نكون قه ر ينا عنهم  ،فتفيض عليهم الخي ار بسرعة وكثـرة  ،إنهـم كالبهـائم ال يشـعرون لعـهم اسـتخهامهم
عقولهم  ،إننى غير راو عنهم  ،وإن هذه النعم استهراج منا لهم

 - 57إن الذين هم يخشون هللا ويهابونل وقه تربت فيهم المخافة منل سبحانل
 - 58والذين هم يؤمنون ب يا

ربهم الموجودة فى الكون  ،والمتلوة فى الكتب المنزلة

أحها
 - 59والذين هم ال يشركون با
ً
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 - 60والذين يعطون مما رزقهم هللا  ،ويؤدون عملهم وهم خائفون مـن التقصـير  ،ألنهـم راجعـون إلـى هللا بالبعـث
ومحاسبون

 ،وهم سابقون غيرهم فى نيلها

 - 61أول ك يسارعون بأعمالهم إلى نيل الخي ار

 - 62ونحــن ال نكلــف أحـ ًـها إال بمــا يســتطيع أن يؤديــل  ،ألنــل داخــل فــى طاقتــل  ،وكــل عمــل مــن أعمــال العبــاد
مسجل عنهنا فى كتاب  ،وسنخبرهم بل كما هو  ،وهم ال يظلمون بزيادة عقاب أو نقص ثـواب

 - 63لكن الكافرين بسبب عنادهم وتعصبهم غافلون عن عمل الخير والتكليف بالمستطاو ودقـة الحسـاب  ،وإلـى

جانب ذلك لهم أعمال أخرى خبيثة مهاومون عليها
 - 64فإذا أوقعنا العذاب باألغنياء المترفين

جوا وصرخوا مستغيثين

 - 65فنقول لهم  :ال تصرخوا وال تستغيثوا اآلن  ،فلن تفلتوا من عذابنا  ،ولن ينفعكم صراخكم شيًا

الموحى بها تُقـ أر علـيكم  ،فكنـتم تُعر ـون عنهـا إع ار ً ـا يقلـب أحـوالكم  ،وال
 - 66ال عذر لكم  ،فقه كانت آياتى
َ
تصهقونها وال تعملون بها
 - 67وكنتم فى إع ار كم متكبرين مستهزئين  ،تصفون الوحى باألوصاف القبيحة عنهما تجتمعون للسمر

َى َج عهـ َـل هـ ـؤالء المعر ــون فلــم يت ــهبروا القـ ـرآن ليعلمـ ـوا أنــل ح ــق أم كان ــت دع ــوة محمــه لهــم غريبــة ع ــن
 - 68أ َ
الهعوا التى جاء بها الرسل إلى األقوام السابقين الذين أدركهم آباؤهم
 - 69أم لــم يعرفـوا رســولهم  -محمـ ًـها  -الــذى نشــأ بيــنهم فــى أخالقــل العاليــة التــى ال يعهــه معهــا الكــذب  ،فهــم
وحسها
بغيا
ً
ينكرون دعوتل اآلن ً
70

–

أم يقولــون  :إن ــل مجن ــون كــال  :إن ــل ج ــاءهم بالــهين الح ــق  ،وأطث ــرهم كــارهون للح ــق ،

يخالف شهواتهم وأهواءهم فال يؤمنون بل

ألن ــل

تابعا ألهوائهم لشاو الفساد فى األرو ولتنازعـت األهـواء  ،ولكنـا أرسـلنا إلـيهم القـرآن الـذى
 - 71ولو كان الحق ً
()1
ُي َذ بعطرهم بالحق الذى يجب أن يجتمع عليل الجميع  ،ومع ذلك هم معر ون عنل

_________

(  )1ولو اتبع الحق أهـواءهم لفسـدت السـموات واألرض ومـن فـيان  ،بـل أتينـاهم بـذكرهم فاـم عـن ذكـرهم معرضـون  : كلمـة " الحـق " مـن
األلفاظ المشتركة  ،قه يراد منها " هللا " سبحانل وتعالى نحو قولل تعالى   :فتعالى ع الملك الحق  وقه يراد منها " القـرآن " نحـو قولـل تعـالى  :

إنا أرسلناك الحق  ويراد منها " الهين كلـل " بمـا فيـل مـن قـرآن وسـنة صـحيحة نحـو قولـل   :وقـل جـاء الحـق وزهـق الباطـل  واألظهـر فـى كلمـة

الحق هنا هو أن المراد

المعنـى األول " هللا " سـبحانل وتعـالى ويكـون المـراد مـن اآليـة  :لـو جـر سـنة هللا علغمسـايرة الكـافرين فيمـا يشـتهونل

=
= ويقترحونل لما استقام النظام الذى قام عليل شأن السموا

واألرو وما فيهما من خالئق  ،ولكن هللا ذو حكمة عالية وقـهرة نافـذة وقـه أحـاط علمـل

بما خلق  ،وتكفلت حكمتل بالتهبير المحكم وتصريح القرآن بأن السموا

فيها خالئق إنما يوجهنا هذا :

أوال  :إلــى أن اإليمــان بــذلك علــى وجــل اإلجمــال يقينــى ت ــاركين التعــرو إلــى التفصــيل إلــى أن يشــاء هللا

 -ســبحانل  -بيان ــل

بمقتضى قولل  سنريام آياتنا فى اآلفاق وفى أنفسام 

أيضـا إلـى محاولــة البحـث العلمـى إن اسـتطعنا  " ،ألن الوصـول إلــى هـذه الحقيقـة يؤكـه إيماننـا واإليمــان هـو الهـهف الهـام مــن
ثانيـا  :يوجهنـا ً
توجيهنا إلى تلك اآليا "
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أجر على أداء الرسالة لم يكن ذلك  ،فإن أجـر ربـك خيـر ممـا عنـههم ،
 - 72بل أَتطلب منهم  -أيها النبى ً -ا
وهو خير المعطين
 - 73وإنك  -يا محمه  -لتهعوهم إلى الهين الذى هو الطريق المستقيم الموصل إلى السعادة

 - 74وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة وما فيها من نعـيم أو جحـيم يعـهلون عـن الطريـق المسـتقيم الـذى يـأمن السـائر

فيل ل من السير إلى طريق الحيرة واال طراب والفساد

ـر ،
ـرر فـى أبـهانهم وقحـل فـى أمـوالهم ونحـو ذلـك  ،لـزادوا كف ًا

 - 75ولو رحمناهم وأزلنا عنهم ما نـزل بهـم مـن
وتمادوا فى الطغيان

 - 76ولقه عذبناهم بعذاب أصابهم كالقتل أو الجوو فما خضعوا بعهه لربهم  ،بـل أقـاموا علـى عتـوهم واسـتكبارهم
بمجرد زوالل

شهيها بالجوو أو القتل فـى الـهنيا صـاروا حيـارى يائسـين
عذابا ً
 - 77سيستمرون على إع ار هم حتى إذا عذبناهم ً
من كل خير  ،ال يجهون
مخلصا
ً
 - 78وكيــف تكفــرون بــا وهــو الــذى أنشــأ لكــم الســمع لتســمعوا الحــق  ،واألبصــار لتــروا الكــون
والعقول لتهركوا عظمتل فتؤمنوا

ومــا فيــل ،

إنكم لم تشكروا خالقها باإليمان والطاعة إال قليال أى قلة

 - 79وهو الذى خلقكم فى األرو  ،وإليل  -وحهه  -تُجمعون للجزاء يوم القيامة

ـر ،
 - 80وهــو ال ــذى يحي ــى ويمي ــت  ،وب ــأمره وقواني ــل تعاقــب اللي ــل والنه ــار واختالفهم ــا طـ ـوال وقص ـ ًا

تعقلون داللة ذلك على قهرتل ووجوب اإليمان بل  ،وبالبعث

أال

()1

__________

(  )1وهو الذى يحيـى ويميـت ولـه اخـتالف الليـل والناـار أفـال تعقلـون  :ورد

آيـا

الليـل والن ـهار فـى موا ـع كثيـرة مـن القـرآن

ـذكر عبـاده بهـذه اآليـة الكونيـة  ،وب ـما تتضـمنل مـن معـان عميقـة تحفـز المفكـرين
الكريم مما يهل على أن الحق – سبحانل وتعـالى  -ي ب

إلى التأمل والبحث واختالف الليل والنهار ينصب على ناحيتين رئيسيتين :
وقصر
ًا
األولــى  :االختالف الزمنى طوالً
والثانية  :االختالف فى الظواهر الطبيعية وغير المرئية

أوال  :االختالف الزمنى :

النهــار هــو الفتـرة الزمنيــة بــين ظهــور حاجــب الشــم

بالعين وحيث إن موقع الحافة العليا للشم
لــهى انكســاره أثنــاء مــروره فــى طبقــا

واختفائهــا مــن أفــق المكــان حيــث يالم ـ

فـى الحقيقـة لـي

ســطح األرو وكمــا نشــاههها

عنـه األفـق وإنمـا نشـاههه كـذلك ألن اإلشـعاو المنبعـث منهـا يتقـوس

الجــو  ،حتــى يصــل إلــى عــين ال ارصــه  ،فيشــاههها كمــا لــو كانــت عنــه األفــق والواقــع أن هــذه

الحافة منخفضة عن األفق بمقهار  35دقيقة قوسية

والليل هو الفترة الزمنية المتممة لفترة النهار حتى يبلُ مجموعها فترة دوران األرو حول محورها من الغرب إلى الشرق

وفيما بين الليل والنهار فترتان زمنيتان  :هما فترة الشفق الغربـى  ،وفتـرة الشـفق الشـرقى وفتـرة النهـار تختلـف بـاختالف عـرو

تبعا لو ع قرص الشم
المكان وفصول السنة وتختلف ً
تبعا لذلك وتحهد مواقيت الصالة والصوم ً
أيضا فترة الليل ً
اانيا  :االختالف فى اللواهر الطبيعية :

بالنسبة لافق
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وهذه هى الظواهر العهيهة المختلفة األلوان  ،والتى تنشأ من تفاعل اإلشعاو الشمسى  -بمـا يحتويـل مـن إشـعاعا

وغير مرئية وجسميا

تحمل شحنا

فلكية كالخسوف والكسوف والمذنبا

بينما تظهر وا حة أثناء الليل

كهربائية  -مع الغالف الجوى وأسطح البحار والصـحارى

إلـ  ،كمـا أن هنـاك مشـاهها

والنجوم والكواطب السيارة والشهب والنيـازك التـى قـه تحجبهـا شـهة إ ـاءة الشـم

أثنـاء النهـار ،

وأهم الظواهر الفيزيائية التى يختلف فيها الليل عن النهار هى الضوء بالنهار  ،وسببل أن االشعاو المباشر للشم

على الغالف الجوى الذى يتألف من جزئيا

صغيرة  ،ويحمل الذ ار الغبارية  ،فإنل ينعك

موجبـة مرئيـة

فى مختلف االتجاها

عنهما يسـقل

ويتشتت =

جها  ،والشم مرتفعة عـن األفـق  ،فـإن اللـون األطثـر تشـتتًا وحساسـية
=
نقيا  ،وأحجام الذ ار الغبارية صغيرة ً
فإذا ما كان الجو ً
هرجا إلــى
للعــين هــو اللــون األزرق  ،فتظهــر الســماء زرقــاء أمــا عنــه شــروق الشــم أو غروبهــا فــإن األفــق يظهــر بلــون برتقــالى مت ـ ً
األحمر  ،بينما يكون الضوء األزرق المشتت قليالً نسبيا  ،ولذلك يميل لون السماء عنه السمت إلى الزرقة الخافتة

لونا أخضـر عنـه حافتهـا العليـا لمـهة ثانيـة أو أقـل  ،وهـذه الظـاهرة تسـمى بـالوميض
وفى لحظة غروب الشم عنه األفق نشاهه ً
األخضــر وتُشــاهه عــادة علــى ســطح البحــر أو وراء قمــم الجبــال أو حتــى جــهران المنــازل وترجــع هــذه الظــاهرة إلــى حيــود اآلشــعة
الشمسية الذى ينتج عنل تحلل طيفها إلى ألوان منها الضوء األخضر

والخالصة أن االشعاو الشمسى يتألف من مجموعة من األلوان المرتبة وغير المرتبة  ،ويتميز بعضها عن بعض بطول الموجـة

وتخضع هذه الموجا

الجوى فى حاال

لخصائص عهيهة اإلنكسار واالنعكاس والتشـتت والتـهاخل واالسـتقطاب والحيـود فـإذا مـا تفاعلـت مـع الغـالف

خاصة فإننا نشاهه نتيجة لهذا التفاعل

السماء ( من الظواهر الكونية ) وعنهما تغيبت الشم

العليــا  ،وكلمــا انخفــض قــرص الشــم

خفــت

السماء قائمة  ،وقه اصطلح الميقاتيون على

وء النهار والسراب وأقواس قزح والهالة الشمسية إلـى غيـر ذلـك مـن آيـا

وراء األفق تظهر السماء بألوان مختلفـة نظـ ار لتشـتت الضـوء فـى طبقـا

الجـو

ــوء الشــفق  ،وقبلــت ألوانــل الطبيعيــة  ،حتــى إذا مــا بلــُ 5و 18درجــة قوســية أصــبحت
أن تلون هذه اللحظـة " غسـق الليـل " إيـذانا بصـالة العشـاء وتلـك اللحظـة يبـهأ عنـهها

الضوء البروجى على شكل مخروط قاعهتل عنـه األفـق الغربـى  ،ويمتـه فـى ليـالى الشـتاء الصـافية حتـى تبلـُ قمـة المخـروط السـمت !
وفى منتصف الليل تظهر األ واء البروجية عنه الشروق أوال كرأس قمة مخروط

عن األفق الشرقى  ،حتى إذا بزح الفجر  ،أى عنهما تكون الشم

وئى خافت  ،تـزداد فـى االرتفـاو  ،وتمتـه قاعهتـل

منخفضة عـن األفـق الشـرقى بمقـهار 5و ، 18وهـى إيـذان بصـالة

الفجر  ،وتبهأ ألوان الشفق الشرقى فى الظهور تهريجياً وعكسياً للشفق الغربـى  ،ومـا الفجـر الكـاذب سـوى الضـوء البروجـى الـذى يبلـُ
أقصى شهتل عنهما تكون الشم منخفضة عن األفق الشرقى بأطثر مـن 5و 18درجـة قوسـية ولقـه تبـين حـهيثاً أن للشـم غالفـاً

رقيقاً يمته امتهاداً هـائالً فـى الفضـاء حتـى يكـاد يالمـ

المختلفة

جـو األرو هـذا هـو الغـالف الرقيـق الـذى يسـبب األ ـواء البروجيـة بأشـكالها

هــذه الظـواهر العهيــهة التــى ذكرناهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تتكشــف لنــا إذا كانــت الســماء خاليــة مــن الســحب واألعاصــير

المحملــة بــالتراب  ،ألنهــا تظهــر عنهئــذ وهــى قاتمــة اللــون  ،وإذا كانــت الســحب محملــة بقط ـ ار مــاء المطــر فهــى تتفاعــل مــع األشــعة
الشمسية  ،وتحهث أقواس قزح فى أحوال مناسبة

وإذا كــان الســحاب مــن نــوو الســمحاق الــذى يحمــل حبيبــا

اإلشعاو الشمسى فتنكسر من سطحها إلى داخلها  ،وينعك

بلوريــة مسهســة مــن المــاء المتجمــه  ،فــإن هــذه البلــو ار تتفاعــل مــع

على األسطح الهاخلية  ،ثم تنكسر إلى الخارج وقه نشاهه فى ظـروف

وأحوال مناسبة الهالة الشمسية بمظاهرها الجميلة وهى دائرة ملونة كبرى حول الشم

سطح القبة السماوية كما لو كانت على مسافة قريبة منا  ،وفى الواقع هى على مسافا

علــى هــذه القبــة أيضـاً الكواطــب الســيارة والمــذنبا

وعنـه سـواد الليـل تظهـر النجـوم متال ـة علـى
شاسعة تقاس بالسنين الضوئية كما تظهـر

والشــهب والنيــازك وهــى تبــهو قريبــة جــها نســبياً  ،كمــا لــو كانــت فــروق المســافا

قــه
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انعهمت وهذا مايجعلنا نهرك المعنى الخفى فى

طما بينا سابقاً باإل افة إلى اإلشعاعا

= الموجبة من الشم
تبعــث منهــا إشــاعا

=

هناك إشـعاو مـن الجسـيما

قولل تعالى

 وجعلنا السماء سقفاً محفولاً وهم عـن آياتاـا معرضـون 

 ،ينبعـث مـن منـاطق شمسـية شـهيهة النشـاط  ،وتحمـل شـحنا

شــهيهة فــوق البنفســجية  ،وهــذه الجســيما

واإلشــعاعا

تتفاعــل مــع الطبقــا

طهربائيـة  ،كمـا

الجويــة العليــا  ،وتتــأثر بالمجــال

المغناطيســى حــول األرو  ،فتثيــر األ ـواء الشــمالية أو الجنوبيــة  ،وتظهــر قائمــة فــى الســماء الشــمالية كأنهــا ســتائر مــن اإل ــاءة
الجميلــة األل ـوان خض ـراء اللــون  ،وتميــل إلــى اإلحم ـرار والزرقــة عنــه الح ـواف هــذه األش ـكال قــه تســتمر ســاعا
الشمالية وتكاد تشاهه فى ليال عهيهة عنهما تكون الشم
بل أيضا فى العروو المتوسطة االستوائية
وهنــاك شــحنا

فى أوج

نشاطها  ،نـرى هـذه السـتائر لـي

طويلــة فــى الســماء

فقـل فـى العـروو الشـمالية

كهربيــة فــى الســحب والجــو يتولــه عنهــا البــروق وإ ــاءة بعــض الســحب العاليــة جميــع هــذه الظـواهر العهيــهة التــى

نشاههها تجعلنا نهرك المعنى الخفى فى قولل سبحانل وتعالى  إن فى خلق السموات واألرض واخـتالف الليـل والناـار آليـات ألولـى
األلباب . 

وممــا س ـبق يتضــح أن االخــتالف فــى الظ ـواهر الفيزيائيــة إنمــا ألســباب ال يمكــن لإلنســان أن يتــهخل فيهــا  ،وأن

هللا  -جــل

شأنل  -هو الذى لل اختالف الليل والنهار  ،وال سبيل إطالقاً إلى تحكم اإلنسان فى أى يوم على الليل والنهار وهو  -جل شـأنل -

وتقهير
ا
بما و ع من موازين دقيقة

محهدة يتعاقب الليل والنهار  ،ويختلف على مهار السنة طوال وقص ار
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 - 81لم يفعلوا ذلك  ،بل قلهوا السابقين المكذبين  ،فقالوا  :مثل قولهم
وعظاما
 - 82قالوا منكرين للبعث  :أنبعث بعه المو وبعه أن نصير ترًابا
ً
 - 83لقه ُوعهنا ووعه آباؤنا من قبلنا بذلك  ،وما هذا الوعه إال أطاذيب السابقين التى َسطروها
إن كــان لكــم علــم
 - 84قــل لهــم يــا محمــه  :مــن الــذى ملــك األرو ومــن فيهــا مــن النــاس وســائر المخلوقــا
فأجيبونى

 - 85سيقرون بأن األرو
وحهه

 ،قل لهـم إذن  :فلـم تشـركون بـل أال تـذكرون أن مـن يملـك ذلـك جـهير بـأن ُيعبـه
السبع ورب العرش العظيم

أيضا  :من رب السموا
 - 86قل لهم ً
 – 87ســيقرون بأنــل هــو هللا قــل لهــم إذن  :أال تخــافون عاقبــة الشــرك والكفــر والعصــيان لصــاحب هــذا الخلــق

العظيم

أيضا  :من بيهه ُملـك كـل شـىء  ،ومـن لـل الحكـم المطلـق فـى كـل شـىء  ،وهـو يحمـى بقهرتـل مـن
 - 88قل لهم ً
أحها من عذابل إن كنتم تعلمون جو ًابا فأجيبوا
يشاء  ،وال يمكن ألحه أن يحمى ً
 - 89سيقرون بأنل هو هللا  ،قل لهم  :إذن كيف تُخهعون بالهوى ووحى الشياطين  ،وتنصرفون عن طاعة هللا
 - 90لقه بينا لهم الحق على لسان الرسل  ،وإنهم لكاذبون فى كل ما يخالف هذا الحق

 - 91ما اتخذ هللا لل ولها  ،وقه تنزه عن ذلك  ،وما كان لل شريك إذ لو كـان لـل شـريك السـتبه كـل بمـا خلـق ،

وصــار لــل ملكــل  ،ولتنــاحر بعضــهم مــع بعــض كمــا ُيــرى بــين الملــوك  ،ولفســه الكــون بهــذا التنــازو  ،فتنـزه هللا عمــا
يقولل المشركون مما يخالف الحق
 - 92هـو محــيل بكــل شـىء علمــا  ،يعلــم مــا يغيـب عنــا ومــا يظهـر لنــا  ،فتنـزه هللا عمــا ُينسـبل الكــافرون إليــل مــن
وجود الشريك لل
 - 93قل  -يا أيها النبى  : -يارب  :إن أنزلت بهم ما أوعهتهم من العذاب فى الهنيا  ،وأنا موجود بينهم
 - 94فأتوسل إليك أال تجعلنى معذًبا مع القوم الكافرين الطاغين
تماما على أن نريك ما أوعهناهم بل من العذاب نازال بهم  ،فاطم ن لنصرنا
 - 95ونحن قادرون ً

تمامـا بمـا
 - 96استمر فـى دعوتـك وقابـل إسـاءتهم بالعمـل الـذى هـو أحسـن مـن العفـو أو غيـره  ،ونحـن عـالمون ً
يصفونك بل  ،ويصفون دعوتك من سوء وافتراء  ،وسنجازيهم عليل
 - 97وقل  :يارب أستعيذ بك من أثر وساوس الشياطين على نفسى بعملى ما ال ير يك

خالصا لوجهك الكريم
سليما
ً
 - 98وأستعيذ بك يارب أن يكونوا معى فى أى عمل من األعمال  ،ليكون ً
 - 99سيستمرون على تكذيبهم  ،حتى إذا َحل موعه مو أحههم نهم  ،وقال  :يارب ُردنى إلى الهنيـا
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ـالحا فيمـا تركتـل مـن مـالى أو حيـاتى وعمـرى  ،ولـن يجـاب إلـى طلبـل  ،فهـذا كـالم يقولـل
 – 100ألعمل عمـال ص ً
دون فائهة ال يقبل منل  ،ولو استُجيب لـل لـم يعمـل بـل  ،ومـع ذلـك فلـن يعـود أب ًـها  ،فـالمو حـاجز بيـنهم وبـين مـا

يتمنون إلى أن أن يبعثهم هللا

 - 101فــإذا جــاء موعــه البعــث بعثنــاهم بــهعوتهم إلــى الخــروج مــن مقــابرهم  ،وذلــك بمــا يشــبل الــنف فــى البــوق
أحها قرابة أحه  ،وال يسأل بعضهم بعضا شيًا ينفعل  ،فلكل منهم يوم ذ ما يشغلل
فيجي ون متفرقين  ،ال تنفع ً
 - 102فالعمل هو ميزان التقهير  ،فمن كانت لهم عقائه سليمة وأعمال صـالحة لهـا وزن فـى ميـزان هللا  ،فأول ـك
هم الفائزون

 - 103ومن لم يكن لهم حسنا

أو أعمال لها وزن عنه هللا  ،فأول ك هم الذين خسروا أنفسهم ببيعهـا للشـيطان ،

وهم معذبون فى النار  ،خالهون فيها

 - 104تحرق النار وجوههم  ،وهم فيها عابسون من سوء مصيرهم

 - 105يؤنبهم هللا ويقول لهم  :قه كانت آياتى المنزلة تُق أر عليكم فى الهنيا  ،فكنتم تكذبون بما فيهــا
 - 106قالوا مقرين بخط هم  :ربنا كثر معاصينا التى أورثتنا الشقاء  ،وكنا بذلك

الين عن طريق الثواب

 - 107وقالوا  :ربنا  ،أخرجنا من النار وأعهنا إلى الهنيا  ،فإن عهنا إلى الكفر والعصيان كنا ظالمين ألنفسنا

تحقير  :اسكتوا أذالء مهانين  ،وال تكلمونى مطلًقا
ًا
 - 108قال هللا لهم
 - 109ما ظلمـتكم بـل ظلمـتم أنفسـكم  ،إذ كـان المؤمنـون الصـالحون مـن عبـادى يقولـون فـى الـهنيا  :ربنـا آمنـا فـاغفر لنـا
وارحمنا وأنت خير الراحمين

دائمــا  ،حتــى أنســاطم االشــتغال بالســخرية مــنهم ذكــرى وعبــادتى فلــم تؤمنـوا وتطيعـوا  ،وكنــتم
 - 110فكنــتم تســخرون مــنهم ً
منهم تضحكون استهزاء

 - 111إنى جزيتهم اليوم بالفالح  ،ألنهم صبروا على سخريتكم وإيذائكم
 - 112قال هللا للكافرين  :كم سنة عشتموها فى الهنيا

يومـا أو بعـض يـوم  ،فاسـأل
ًا
 – 113قالوا ل
استقصار لمهة معيشتهم بالنسبة لطـول مكـثهم فـى العـذاب  : -عشـنا ً
من يتمكنون من ع
العه  ،ألنا مشغولون بالعذاب
ب
زمنـا قلـيال ولـو أنكـم كنـتم تعلمـون عاقبـة الكفـر والعصـيان وأن
 - 114فيقول هللا لهم  :ما عشتم فـى الـهنيا إال ً
متاو الهنيا قليل  ،آلمنتم وأطعتم
 - 115أظننتم أننا خلقناطم بغير حكمة فأفسهتم فى األرو وظننتم أنكم ال تبعثون لمجازاتكم
 - 116العظمة

 -وحهه هو مالك الملك كلل  ،ال معبود بحق سواه  ،هو صاحب العرش

كال

العظيم

 - 117ومــن يعبــه مــع هللا إل ـ ًـها آخــر ال دليــل لــل علــى اســتحقاقل العبوديــة فــإن هللا يعاقبــل علــى شــركل ال محالــة  ،إن
الكافرين ال يفلحون  ،وإنما الذى يفلح هم المؤمنون

داعيا هللا
 - 118وقل  -يا أيها النبى ً -
ألن رحمتك واسعة وقريبة من المحسنين

ـارًعا إليـل  : -يـارب اغفـر لـى ذنبـى وارحمنـى فأنـت خيـر الـراحمين ،
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النـــــور
سورة النور مهنية  ،وآياتها  ، 64بـين هللا فيهـا وجـوب تطهيـر المجتمـع مـن الزنـى  ،وإشـاعة الفاحشـة بالفعـل

يعا خاصــا لتــوفر الثقــة بــين
وبــالقول بــين المــؤمنين  ،وشــرو لــذلك عقوبــا رادعــة  ،كمــا شــرو فــى زن ـى الــزوج تش ـر ً
الــزوجين واســتطرد الحــهيث فــى الزن ـى إلــى ذكــر الكــذب فــى هــذه المواقــف  ،ومــا يجــب علــى المــؤمنين إزاء قولــة
الســوء التــى يعوزهــا الــهليل  ،ويتبــع ذلــك بـ داب دخــول البيــو  ،ومــن لــل حــق االطــالو علــى زينــة المـرأة  ،ويــردف

بعــه الحكــم بالــهعوة العامــة إلــى العفــة المطلقــة ثــم يــأتى نــور هللا  ،وتــذكر المســاجه  ،وتعــرو أعمــال الكــافرين ،
وأحوال المعانهين  ،وبجانبهم تظهر أحوال المؤمنين وبعه ذلك تعرو السـورة آداب األسـر  ،وأصـحاب الق اربـا

واألطفــال والكبــار فــى شــأن المخالطــة  ،ومــن يحــق للمــرء أن يأطــل علــى موائــههم وفــى ختامهــا ذكــر أوصــاف

المؤمنين إذا دعاهم الرسول ألمر جامع  ،وبينت كبير سلطانل تعالى وواسع علمل

 - 1هذه سورة أوحينا بهـا وأوجبنـا أحكامهـا ونزلنـا فيهـا دالئـل وا ـحة علـى قـهرة هللا ووحهانيتـل وعلـى أن هـذا
الكتاب من عنه هللا  ،لتتعظوا بها

 - 2ومــن تلــك األحكــام حكــم الزانيــة وال ازنــى فا ـربوا كــل واحــه منهمــا مائــة جلــهة  ،وال يمنعــنكم شــىء مــن ال أرفــة

بهمــا عــن تنفيــذ الحكــم  ،إن كنــتم تؤمنــون بــا واليــوم اآلخــر ألن مقتضــى اإليمــان إيثــار ر ــا هللا علــى ر ــا

الناس  ،وليحضر تنفيذ الحكم فيهما جماعة من المؤمنين ليكون العقاب فيل ردو لغيرهما

__________

تعليق الخبراء على اآلية 4-2

 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مناما مائة جلدة  ،وال تاخذكم بامـا رأفـة فـى ديـن ع إن كنـتم تؤمنـون

اآلخر  ،وليشاد عذاباما طائفة من المؤمنين  .الزانى ال ينفح إال زانية أو مشركة  ،والزانية ال ينفحاـا

وحرم ذلك علـى المـؤمنين والـذين يرمـون المحصـنات اـم لـم يـاتوا اربعـة شـاداء فاجلـدوهم

ـاهلل واليـوم

إال زان أو مشـرك ،

امـانين جلـدة  ،وال تقبلـوا لاـم

أبدا  ،وأولئك هم الفاسقون  : الجرائم فى الشريعة اإلسالمية هى محظو ار =
شاادة ً
= زجر هللا عنها بحه أو تعزير  ،وهذه المحظو ار تقع إما بارتكاب فعل نهى الشرو عن ارتكابل  ،أو بترك فعـل أمـر الشـرو بإتيانـل
وعلة تحريم هذه المحظو ار  :أنها اعتهاء على إحهى المصالح المعتبرة فى اإلسالم  ،ومصالح اإلسالم المعتبرة خم
 - 1المحافظة على النف

وهى :

 - 2المحافظة على الهين

 - 3المحافظة على العقل
 - 4المحافظة على المال

 - 5المحافظة على العرو
فالقتل مثال اعتهاء على النف

والزنا اعتهاء على العرو

 ،والردة اعتـهاء علـى الـهين  ،وتعـاطى الخمـر اعتـهاء علـى العقـل  ،والسـرقة اعتـهاء علـى المـال ،
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عهة تختلف باختالف وجها

وَقس َم الفقهاء الجرائم إلى تقسيما
حيث جسامة العقوبة وكيفية تقهيرها  ،وهى تنقسم إلى أقسام ثالثة :

النظر إليها ويهمنا بصهد التعليق على هذه اآلية التقسـيم مـن

 - 1الحـ ــهود

 - 2القصاص أو الهية
 - 3التعزيـر

أمــا الحــهود فهــى الج ـرائم التــى تعتبــر فــى حــه ذاتهــا اعتــهاء علــى حــق هللا  ،أو يغلــب فيهــا حــق هللا علــى حقــوق العبــاد ولــذلك

وحهد
حهدها هللا ُ ،
هللا تحهيــه عقوبــا

والجراح

عقوبتها بنص فى القرآن أو فى السنة أما جرائم القصاص والهية فهى جرائم تغلب فيها حقوق العباد  ،وتـولى

بعضــها بــالنص  ،وتــرك الــبعض لتقــهير ولــى األمــر ومثلهــا ج ـرائم الــهماء مثــل جريمــة القتــل وقطــع األط ـراف

أما جرائم التعزير فاطتفى اإلسالم فيها بتقرير مجموعة من العقوبا

جريمة بما يالئم ظروفها وحال الجماعة التى وقعت بها

بحهيها األخف واألشه  ،وترك للوالى اختيار العقوبة فى كل

جرائم الحهود سبـع :

 – 1الزنــا

 - 2قذف المحصنا
 - 3البغـى

 - 4السرقة

 - 5قطع الطريق
 - 6شرب الخمر
 - 7ال ــردة

أيضــا عــها عقوبــة ال ازن ـى
وقــه حــهدها هللا تعــالى وجــاء تعــهادها
جميعــا فــى نصــوص الق ـرآن  ،كمــا حــهد العقوبــا عليهــا الق ـرآن ً
ً
المحصــن " المتــزوج " وهــى الــرجم  ،وعقوبــة شــارب الخمــر وهــى ثمــانون جلــهة  ،وعقوبــة الــردة وهغالقتــل  ،فقــه نصــت عليهــا الســنة

=

= وقه درجت القوانين الو ـعية علـى الزجـر فـى جريمـ ة الزنـا بتوافـل العقوبـا

كـالحب

فشـاعت الفاحشـة بـين النـاس  ،وانتشـر

الفسق والفجور  ،وهانـت األعـراو  ،وكثـر األمـراو واختلطـت األنسـاب ومـن عجـب أن الشـرائع الحهيثـة للـبالد المتمهينـة تحمـى

هذه الجرائم  ،ففى قانون العقوبا

الفرنسى مثال  :الزانى والزانية غير المحصنين

ال عقوبة عليهما  ،ماداما قه بلغا سن الرشـه

إذ حريتهمــا الشخصــية تقتضــى تركهمــا يفعــالن بأنفســهما مــا يشــاءان أمــا الزنــا بالنســبة للمحصــن مــن الرجــال أو النســاء فعقوبتــل

الحب

ولي

للهي ة االجتماعية متمثلة فى النيابة العامة أن تتصهى للجريمة بالتحقيق  ،إال بناء على طلب أحه الزوجين  ،وترتـب

علــى اعتبــار الجريمــة واقعــة علــى حــق الــزوج وحــهه أنــل إذا أبلــُ الحــادث فلــل أن يســحب بالغــل  ،فيقــف التحقيــق  ،ولــل أن يعفــو عــن

نهائيا
زوجتل فتخرج من السجن قبل انقضاء العقوبة ولو صار الحكم عليها ً

ويعيب البعض على اإلسالم التشهد فى عقوبة الزنا  ،وكان أحرى بهم أن يـهركوا أنـل بقـهر تغلـي العقوبـة فـى اإلسـالم تشـهد فـى

طريق اإلثبا

فبينما اطتفى فى ثبو جريمة القتل بشهادة شاههين عهلين  ،حتم فى ثبو جريمة الزنا شهادة أربعـة شـهود عـهول ،

أروا الواقعة رأى العين أو اعتراف الجانى

هذا ونالح أن القرآن الكريم أوجب عالنية عقوبة الجله  ،لما فى ذلك من تشهير بالجانى وتخويف لغيره
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 - 3الخبيــث الــذى مــن دأبــل الزنــا  ،ال يرغــب إال فــى نكــاح خبيثــة عرفــت الزنــا أو الشــرك

()1

 ،والخبيثــة التــى مــن

دأبهــا الزنــا ال يرغــب فــى نكاحهــا إال خبيــث عــرف بالزنــا أو الشــرك وال يليــق هــذا النكــاح بــالمؤمنين لمــا فيــل مــن

التشبل بالفسق والتعرو للتهم

 - 4والذين يتهمون العفيفا

النزيها

بالزنا  ،ثم لم يأتوا بأربعة شهود يثبتون صهق االتهام  ،فعـاقبوهم بالضـرب

خروجـا
ثمانين جلهة وبعهم قبول شهادتهم على أى شىء كان مـهى الحيـاة  ،فهـؤالء هـم الجـهيرون باسـم الخـارجين
ً

شنيعا على حهود الهين
ً
 - 5لكن من تاب منهم فنهم على هذه المعصية  ،وعـزم علـى الطاعـة وظهـر صـهق توبتـل بصـهق سـلوكل  ،فـإن
هللا يتجاوز عن عقابل

 - 6والذين يتهمون زوجاتهم بالزنا  ،ولم يكن هناك عهد يشهه بصهق اتهـامهم  ،فيطالـب الواحـه مـنهم ليـهفع عـن

نفسل الحه والعقوبة بأن يشهه با أربع م ار أنل صادق فى هذا االتهام

 - 7ويذكر فى المرة الخامسة أنل يستحق الطرد من رحمة هللا إن كان من الكاذبين فى ذلك

 - 8ولو سكتت الزوجة بعه ذلك أقيم عليها عقوبة الزنـا  ،ولكـى تـهفع عنهـا العقوبـة يجـب عليهـا

أن تشـهه

با أربع م ار أن الزوج كاذب فى اتهامل إياها بالزنا
 - 9وتذكر فى المرة الخامسة أنها تستحق أن ينزل بها غضب هللا إن كان من الصادقين فى هذا االتهام
 - 10ولوال تفضل هللا عليكم ورحمتل بكم  -وإنل كثير قبول التوبة من عباده  ،وحكيم فى كـل أفعالـل  -لمـا شـرو
لكم هذه األحكام  ،ولعجل عقوبتكم فى الهنيا على المعصية

 - 11إن الذين اخترعوا الكذب الصارف عن كل ههايـة بالنسـبة لعائشـة زوج النبـى  -صـلى هللا عليـل وسـلم  -إذ

ـر لكـم بـل هـى خيـر لكـم
أشاعوا حولها اإلفك والكذب  -هم جماعة ممن يعيشون معكم  ،ال تظنوا هـذه الحادثـة ش ًا

 ،ألنها ميز المنافقين من المؤمنين الخالصين  ،وأظهر كرامة المبرئين منهـا  ،والمتـألمين  ،ولكـل شـخص مـن
هــذه الجماعــة المتهمــة ج ـزاؤه علــى مقــهار اشــتراطل فــى هــذا االتهــام  ،ورأس هــذه الجماعــة لــل عــذاب عظــيم لعظــم
جرمل

 - 12كــان مقتضــى اإليمــان أنكــم عنــه ســماو خبــر التهمــة  -أن يظــن المؤمنــون والمؤمنــا

ـر مــن
بأنفســهم خيـ ًا

العفاف والطهر  ،وأن يقولوا فى إنكار  :هذا كذب وا ح البطالن  ،لتعلقل بأطرم المرسلين وأطرم الصهيقا

 - 13هــال أحضــر القــائمون باالتهــام أربعــة شــهود يشــههون علــى مــا قــالوا إنهــم لــم يفعل ـوا ذلــك وإذ
يفعلوا فأول ك فى حكم هللا هم الكاذبون

لــم

__________

( )1هذا إذا لـم يكـن توبـة  ،والتفسـير علـى هـذا يكـون لبيـان طبـائع أهـل الشـرك أو الزنـا فـى أنهـم ال يرغبـون إال فـى المفاسـه ورأى
الحنابلة والظاهرية عهم صحة الزواج من الزانى أو الزانية قبل التوبة
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 - 14ولوال تفضل هللا عليكم ببيان األحكـام  ،ورحمتـل لكـم فـى الـهنيا بعـهم التعجيـل بالعقوبـة وفـى اآلخـرة بـالمغفرة
لنزل بكم عذاب عظيم بسبب الخوو فى هذه التهمة

 - 15فقه تناقلتم الخبر بألسنتكم وأشعتموه بينكم  ،ولم يكـن عنـهكم علـم بصـحتل  ،وتظنـون أن هـذا العمـل هـين ،
يسير مع أنل خطير يعاقب هللا عليل أشه العقاب
ال يعاقب هللا عليل  ،أو يكون عقابل ًا
 - 16وكــان ينبغــى عنــه ســماو هــذا القــول الباطــل أن تنصــحوا بعــهم الخــوو فيــل  ،ألنــل غيــر الئــق بكــم  ،وأن
تتعجبوا من اختراو هذا النوو القبيح الخطير من الكذب

 - 17وأن هللا ينهــاطم أن تعــودوا لمثــل هــذه المعصــية البتــة إن كنــتم مــؤمنين حًقــا  ،ألن وصــف اإليمــان يتنــافى
معها

 - 18وينزل هللا لكم اآليا

الهالة على األحكام وا حة جلية وهللا واسع العلم ال يغيب عنل شىء مـن أعمـالكم

 ،وهو الحكيم فى كل ما يشرو ويخلق  ،فكل شرعل وخلقل على مقتضى الحكمة

 - 19إن الــذين يحبــون أن ُيفشـوا ذكــر القبــائح  ،فيفشـوا معــل القبــائح نفســها بــين المــؤمنين  ،لهــم عــذاب مــؤلم فــى
الــهنيا بالعقوبــة المقــررة  ،وفــى اآلخـرة بالنــار إن لــم يتوبـوا وهللا علــيم بجميــع أحـوالكم الظــاهرة والباطنــة  ،وأنــتم ال

تعلمون ما يعلمل

لمــا بـ بـين لكــم األحكــام  ،ولعجــل
 - 20ول ـوال فضــل هللا علــيكم ورحمتــل بكــم  ،وأنــل شــهيه ال أرفــة واســع الرحمــة َ ،
عقوبتكم فى الهنيا بالمعصية
 - 21يــا أيهــا الــذين آمنـوا ع
حصــنوا أنفســكم باإليمــان  ،وال تســيروا وراء الشــيطان الــذى يجــركم إلــى إشــاعة الفاحشــة
ب
والمعاصى بينكم ومن يتبع الشيطان فقه عصى  ،ألنل يـأمر بكبـائر الـذنوب وقبـائح المعاصـى  ،ولـوال فضـل هللا
عليكم ورحمتـل بكـم ببيـان األحكـام وقبـول توبـة العصـاة مـا طهـر أحـه مـنكم مـن دنـ

العصـيان ولكـن هللا يطهـر

من يتجل إلى ذلك بتوفيقل للبعه عن المعصية  ،أو مغفرتها لل بالتوبة  ،وهللا سميع لكل قول  ،علـيم بكـل شـىء ،
ومجازيكم عليل
 - 22وال َي بحلعف الصـالحون وذوو اليسـار مـنكم علـى أن يمنعـوا إحسـانهم ممـن يسـتحقونل مـن األقـارب والمسـاطين
والمهـاجرين فــى ســبيل هللا وغيــرهم لســبب مــن األسـباب الشخصــية  ،كإســاءتهم إلــيهم  ،ولكــن ينبغــى أن يســامحوهم
ويعر وا عن مجازاتهم  ،وإذا كنتم تحبون أن يعفو هللا عـن سـي اتكم فـافعلوا مـع المسـىء إلـيكم مثـل مـا تحبـون أن
يفعل بكم ربكم  ،وتأدبوا بأدبل فهو واسع المغفرة والرحمة

()1

_________

( )1نزلت هذه اآلية عنهما حلف أبو بكر الصهيق أن يمنع معونتل عن قريبل مسطح بن أثاثة لخو ل فى حهيث اإلفـك حـول السـيهة

عائشة ر ى هللا عنها
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 - 23إن ال ــذين يتهم ــون بالزنـ ــا المؤمن ــا
انصرافهن إلى هللا غافال

يتوبوا

العفيف ــا

الطـ ــاه ار  ،الالت ــى ال يظـ ــن ف ــيهن ذل ــك  ،بـ ــل ه ــن لفـ ــرط

عما ُيقال عنهن ُ ،يبعههم هللا عن رحمتل فى الهنيا واآلخرة  ،ولهم عـذاب عظـيم إن لـم

 - 24ذلك العذاب يكون يوم القيامة حيث ال سبيل لإلنكار  ،بـل يثبـت علـيهم مـا ارتكبـوا إذ تشـهه علـيهم ألسـنتهم

وأيــهيهم وأرجلهــم بجميــع مــا ارتكب ـوا مــن آثــام  ،وذلــك بظهــور آثــار ممــا عملــوه عليهــا  ،أو ب ـأن ُينطقهــا هللا الــذى

أنطق كل شىء

 - 25فــى ذلــك اليــوم يعــاقبهم هللا العقــاب المقــرر لهــم كــامالً غيــر منقــوص  ،وهنــا يعلمــون علــم اليقــين أُلوهيــة هللا
وأحكام شريعتل  ،وصهق وعهه ووعيهه  ،ألن كل ذلك وا ح دون خفاء

 - 26الخبيثــا مــن النســاء َي ُكــن للخبيثــين مــن الرجــال  ،والخبيثــون مــن الرجــال يكونــون للخبيثــا
وكذلك الطيبا من النساء يكن للطيبين من الرجال  ،والطيبون مـن الرجـال يكونـون للطيبـا مـن النسـاء  ،فكيـف
مــن النســاء ،

ُيتصــور الســوء فــى الطيبــة المصــونة زوج األمــين  ،والرســول الك ـريم  -صــلى هللا عليــل وســلم  -وه ـؤالء الطيبــون
مبرأون من التهم التى يصفهم بها الخبيثون  ،ولهم مغفرة من هللا على مما ال يخلو منل البشر مـن صـغار الـذنوب

 ،وإطرام عظيم بنعيم الجنة  ،وطيباتها
 - 27يا أيها الذين آمنوا ال تهخلوا بيوتًـا ليسـت لكـم إال بعـه أن تطلبـوا اإلذن مـن سـاطنيها ويسـمح لكـم بالـهخول ،
وبعه أن تلقوا تحية السالم على ساطنيها ذلك االست ذان والسالم خير لكم من الـهخول بـهونهما  ،وشـرعل هللا لكـم
لتتعظوا وتعملوا بل

 - 28فإن لم تجهوا فى هـذه البيـو أح ًـها يـأذن لكـم  ،فـال تـهخلوا حتـى يجـىء مـن يسـمح لكـم بـل وإن لـم ُيسـمح
طلب منكم الرجوو فارجعوا  ،وال تلحوا فى طلب السماح بالهخول  ،فـإن الرجـوو أطـرم بكـم وأطهـر لنفوسـكم ،
لكم و ُ
وهللا مطلع على كل أحوالكم ومجازيكم عليها فال تخالفوا إرشاداتل

 - 29وإذا أردتم دخول بيو عامة غير مسكونة بقوم مخصوصين  ،ولكم فيهـا حاجـة كالحوانيـت والفنـادق ودور

العبــادة فــال حــرج علــيكم إن دخلــتم بــهون اســت ذان  ،وهللا عــالم أتــم العلــم بجميــع أعمــالكم الظــاهرة والباطنــة فــاتقوا
مخالفتل

ـذر لهـم ممـا يوصـل إلـى الزنـا ويعـرو للـتهم  : -إنهـم مـأمورون أال
 - 30قل  -يا أيها النبى  -للمـؤمنين  -مح ًا
ينظــروا إلــى مــا يحــرم النظــر إليــل مــن عــو ار النســاء وم ـواطن الزينــة مــنهن  ،وأن يصــونوا فــروجهم بســترها وبعــهم
االتصـال غيـر المشـروو  ،ذلـك األدب أطـرم بهـم وأطهـر لهـم وأبعـه عـن الوقـوو فـى المعصـية والـتهم إن هللا عـالم

أتم العلم بجميع ما يعملون ومجازيهم على ذلك

صــن
 :إنهـن مـأمو ار بكـف نظــرهن عمـا يحـرم النظـر إليـل  ،وأن َي ُ

أيضـا  -يـا أيهـا النبــى  -للمؤمنـا
 - 31قـل ً
فــروجهن بالســتر وعــهم االتصــال غيــر المشــروو  ،وأال ُيظهــرن للرجــال مــا يغ ـريهم مــن المحاســن الخلقيــة والزينــة
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طالصــهر والعضــه والقــالدة  ،إال مــا يظهــر مــن غيــر إظهــار كالوجــل واليــه  ،واطلــب مــنهن  -يــا أيهــا النبــى  -أن

يســترن الموا ــع التــى تبــهو مــن فتحــا

المالبـ

 ،كــالعنق والصــهر ،وذلــك بــأن يســترن عليهــا أغطيــة رؤوســهن ،

يمـا مؤب ًـها ك بـائهن أو
وأال يسمحن بظهور محاسنهن  ،إال ألزواجهن واألقارب الذين يحرم عليهم التزوج منهن تحر ً
أو أبنــاء أزواجهــن مــن غيــرهن  ،أو إخ ـوانهن أو أبنــاء إخ ـوانهن  ،ومثــل ه ـؤالء
آبــاء أزواجهــن  ،أو أبنــائهن

صواحبهن  ،وسواء منهن الح ارئـر والمملوكـا

 ،والرجـال الـذين يعيشـون معهـن  ،وال يوجـه عنـههم الحاجـة والميـل

أيضا أال يفعلن شيًا
للنساء كالطاعنين فى السن  ،وكذلك األطفال الذين لم يبلغوا حه الشهوة  ،واطلب منهن ً
يلفــت أنظــار الرجــال إلــى مــا خفــى مــن الزينــة  ،وذلــك كالضــرب فــى األرو بــأرجلهن  ،ليســمع صــو خالخــيلهن

جميع ــا  -أيه ــا المؤمن ــون  -فيم ــا خ ــالفتم في ــل أم ــر هللا  ،والتزمـ ـوا آداب ال ــهين
المس ــتترة بالثي ــاب  ،وتوبـ ـوا إل ــى هللا
ً
لتسعهوا فى دنياطم وأخراطم

ومــن كــان
 - 32وأعين ـوا علــى االبتعــاد عــن الزنــا ومــا يوصــل إليــل بتــزويج مــن لــم يتــزوج مــن رجــالكم ونســائكم َ ،
صالحا من مماليككم كذلك  ،وال تكن رقة الحال مانعة من الزواج فإن هللا سيهيىء وسائل العـيش الكـريم لمـن أراد
ً
إعفاف نفسل  ،وفضل هللا واسع ال يثقلل إغناء الناس  ،هو عالم أتم العلم بالنيا

 - 33والــذين ال يجــهون القــهرة علــى مؤونــا

وبكل ما يجرى فى الكون

الــزواج  ،فعلــيهم أن يســلكوا وســيلة أخــرى كالصــوم والريا ــة

()1

واألعمال العقلية  ،يعفـون بهـا أنفسـهم  ،حتـى يهيـ هللا لهـم مـن فضـلل مـا يسـتطيعون بـل الـزواج  ،واألرقـاء الـذين

تعاقها على دفع عوو مقابل عتقهم  ،عليكم أن تجيبوهم إلى ما طلبوا  ،إن علمتم أنهـم سيصـهقون
يطلبون منكم ً
فــى الوفــاء ويســتطيعون األداء  ،وعلــيكم أن تســاعهوهم علــى الوفــاء بمــا تعاقــهوا عليــل  ،وذلــك مــثال بتخفــيض مــا
اتفق ــتم علي ــل أو إعط ــائهم بع ــض الم ــال ال ــذى أنع ــم هللا ب ــل عل ــيكم بالزك ــاة أو الص ــهقة ويح ــرم عل ــيكم أن تجعلـ ـوا

جواريكم وسيلة للكسـب الـهنيوى الـرخيص بـاحتراف البغـاء وتكرهـوهن عليـل كيـف تُ ع
كرُه َـو ُهن وهـن يـردن العفـاف
ومن يكرههن عليل فإن هللا يغفر لمن يكرهونهن بالتوبة عن اإلطراه ألن هللا واسع المغفرة والرحمة
 - 34ولقــه أنزلنــا إلــيكم فــى هــذه الســورة وغيرهــا آيــا
السابقين وإرشادا

ومواع يفيه منها الخائفون من هللا

وا ــحة مبينــة لاحكــام  ،وأنزلنــا إلــيكم أمثلــة مــن أح ـوال

________

( )1يفســر هــذا قــول النبــى  -صــلى هللا عليــل وســلم  : -يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاو مــنكم البــاءة  -أى مؤونــة
فليتزوج فإنل أغض للبصر وأحصن للفرج  ،ومن لم يستطع فعليل بالصوم فإنل لل وجاء

 - 35هللا مصهر النور فى السموا

الــزواج -

واألرو  ،فهو منورهما بكل نور حسى نراه ونسير فيـل  ،وبكـل نـور معنـوى

 ،كنور الحق والعهل  ،والعلم والفضيلة  ،والهـهى واإليمـان  ،وبالشـواهه واآلثـار التـى أودعهـا مخلوقاتـل  ،وبكـل مـا
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يـهل علـى وجــود هللا ويـهعو إلــى اإليمـان بـل ســبحانل َ ،و َمث ُـل نــوره العظـيم وأدلتـل البــاهرة فـى الو ــوح  ،كمثـل نــور
مصباح شهيه التوهج  ،و ع فى فجوة مـن حـائل تسـاعه علـى تجميـع نـوره ووفـرة إ ـاءتل  ،وقـه و ـع المصـباح
فــى قــارورة صــافية المعــة لمعــان كوكــب مشــرق  ،يــتاأل كالــهر ويســتمه المصــباح وقــوده مــن زيــت شــجرة كثي ـرة

البركــا

 ،طيبــة التربــة

فتحرم ح اررة الشم

والموقــع  ،هــى شــجرة الزيتــون المغروســة فــى مكــان معتــهل متوســل  ،فــال هــى شــرقية

آخر النهار  ،وال هى غربية فتحرمها أول النهـار  ،بـل هـى علـى قمـة الجبـل  ،أو فـى فضـاء

األرو تفيه من الشم

فـى جميـع أجـزاء النهـار  ،يكـاد زيـت هـذه الشـجرة لشـهة صـفائل يضـىء  ،ولـو لـم تمسسـل

نار المصباح  ،فهذه العوامل كلها تزيه المصباح إ اءة فوق إ اءة  ،ونو اًر على نور
وهكذا تكـون الشـواهه المنبثـة فـى الكـون حسـيها ومعنويهـا آيـا

وفــى وجــوب اإليمــان بــل وبرســاالتل ومــا جــاء

وا ـحة ال تـهو مجـاال للشـك فـى وجـود هللا ،

بــل وهللا يوفــق مــن يشــاء إلــى اإليمــان عــن طريقهــا  ،إذا حــاول

االنتفاو بنور عقلل وقه أتى هللا باألمثلـة المحسوسـة ليسـهل إدراك األمـور المعقولـة  ،وهـو سـبحانل واسـع العلـم ،
يعلم من نظر فى آياتل  ،ومن أعرو واستكبر  ،ومجازيهم على ذلك

 - 36إن هنــاك قوم ـاً ُيســبحون هللا ويعبهونــل فــى المســاجه التــى أمــر هللا أن تبنــى وتعظــم وتُعمــر بــذكر هللا  ،وهــم
يترددون عليها صباحا ومساء
 - 37ال تشــغلهم الــهنيا بمــا فيهــا مــن بيــع وش ـراء عــن تــذكر هللا ومراقبتــل  ،فهــم يقيمــون الصــالة ويــؤدون الزكــاة
خائفين من يوم القيامة الذى ال تستقر فيل القلوب مـن القلـق والهـم  ،وترقـب المصـير فيـل وتلتفـت فيـل األنظـار فـى
حيرة ودهشة من غرابة المنظر وشهة الهول

 - 38وستكون عاقبـة عملهـم مكافـأة هللا لهـم أحسـن مكافـأة علـى أعمـالهم الطيبـة  ،وأن يتفضـل علـيهم بـأطثر ممـا

يستحقون  ،فهو سـبحانل واسـع الفضـل يعطـى مـن يشـاء مـن عبـاده الصـالحين عطـاء

أحه وال يستطيع ا
العادون إحصاءه

كبيـ ار  ،ال يحاسـبل عليـل

ـنعا  ،وأن أعمـالهم الحسـنة سـتفيههم يـوم القيامـة  ،ولكـنهم
 - 39والذين جحـهوا وأنكـروا يحسـبون أنهـم يحسـنون ص ً
مخط ـون فــى ظــنهم هــذا  ،فمثــل أعمــالهم فــى بطالنهــا وعــهم جــهواها كمثــل اللمعــان الــذى يحــهث مــن ســقوط أشــعة
الشـم

نافعــا
وقــت الظهيـرة علــى أرو مسـتوية فــى بيـهاء  ،فيظنــل العطشـان مــاء  ،حتـى إذا جــاءه لـم يجــهه شـيًا ً

اقعــا
طمــا كــان يظنــل  ،كــذلك أعمــال الكفــار يــوم الجـزاء ســتكون هبــاء منثـ ًا
ـور  ،وســيجه الكــافر عقــاب هللا ينتظـره و ً
()1
تاما ال نقص فيل  ،إن حساب هللا آ ال ريب فيل  ،وهو سبحانل سريع فى حسابل ال يبط وال يخط
ً

________

(  )1والذين كفروا أعمالام كسراب قيعة يحسبه اللمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ش ًيئا ووجـد ع عنـده فوفـاه حسـا ه  ،وع
سريع الحساب  : السـراب مجـرد ظـاهرة
فسيحة جرداء فيتجـل الشـعاو المـنعك

ـوئية سـببها انعكـاس الشـعاو المنبعـث مـن األجسـام المضـي ة  ،وارتـهاده مـن سـطح أرو

حتـى يصـل إلـى ال ارصـه  ،وعنـهها تـرى صـور األجسـام المضـي ة مقلوبـة كمـا لـو كانـت مـرآة

طبيرة ممتهة وكذلك ترى صـورة السـماء الزرقـاء الصـافية كأنهـا بحيـرة مـن المـاء علـى وجـل ألرو  ،بينمـا تظهـر بـاقى األجسـام مثـل

األشجار والنخيل مقلوبة مؤكهة وجود الماء ظاهرًيا وتبهو ظاهرة السراب هذه بأجلى معانيها إذا ما بلُ الفرق بين درجة ح اررة سطح
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األرو والهواء المالم

لل بضع درجا

م وية وهى تشاهه عادة فى الصحارى والمناطق المنبسطة والطرق الصحراوية المستقيمة

المعبهة باألسفلت ومما سبق يتضح أن السراب مجرد وهم
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 - 40وهــذا مثــل آخــر ألعمــال الكفــار  ،فمثلهــا كمثــل ظلمــا

البحــر الواســع العميـق  ،الــذى تــتالطم أمواجــل عنــه

هياجل  ،ويعلو بعضها فوق بعض  ،ويغطيها سحاب كثيف قاتم يحجب النور عنهـا  ،فهـذه ظلمـا

متراطمـة  ،ال

ـائر مبهوتًـا  ،وكيـف يـرى شـيًا ويخلـص
يستطيع ارطـب البحـر معهـا أن يـرى يـهه ولـو أدناهـا إلـى بصـره  ،فوقـف ح ًا
من هذه الحيرة بهون نور يههيل فى مسيره ويقيل االرتطام والهالك وكذلك الكافرون ال يفيـهون مـن أعمـالهم  ،وال
يخرجون من عمايتهم و اللهم ،وال ينجون بأنفسهم إال بنور اإليمان  ،ومن لم يوفقل هللا لنور اإليمـان  ،فلـي

نور يههيل إلى الخير ويهلل على الطريق المستقيم  ،فيكون من الهالكين

لـل

واألرو  ،ويخضـع لـل

يقينيـا أن هللا يخضـع لـل كـل مـن يسـكن السـموا
علمـا ً
 - 41ألم تعلـم  -يـا أيهـا النبـى ً -
الطير كذلك  ،وهى باسطة أجنحتها فهذه المخلوقـا كلهـا خا ـعة ألمـر هللا وتـهبيره  ،تنزهـل عـن الشـريك وعـن
طل ما ال يليق  ،وكـل منهـا قـه علـم بإلهـام هللا مـا وجـب عليـل مـن خضـوو وتنزيـل وأداء لوظيفتـل فـى الحيـاة  ،وهللا

مــن ورائهــم عــالم أتــم العلــم بصــالة كــل مصــل وتســبيح كــل مســبح  ،وجميــع مــا يفعلــل العبــاد  ،فكيــف ال يــؤمن بــل

الكافرون

 - 42وهللا  -وحــهه  -هــو مالــك الســموا

واألرو ومــا فــيهن  ،وصــاحب الســلطان عليهــا وكلهــم ارجــع إليــل يــوم

القيامة للحساب والجزاء

اطمــا  ،فتــرى
 - 43ألــم تــر -أيهــا النبــى -أن هللا يســوق بــالريح سـ ً
ـحابا  ،ثــم يضــم بعضــل إلــى بعــض ويجعلــل متر ً
المطر يخرج من خالل السحاب  ،وهللا ينزل من مجموعا السحب المتكاثفة التى تشبل الجبـال ( )1فـى عظمتهـا
تبعـا لقوانينـل وإرادتــل
ب ً
ـردا  ،كالحصــى ينــزل علـى قــوم فيــنفعهم أو يضــرهم ً
فهو سبحانل الفاعل المختار  ،ويكاد وء البرق الحادث من

وال ينــزل علـى آخـرين كمــا يريــه هللا

اصطكاك السحب يذهب باألبصار لشهتل  ،وهذه الظواهر دالئل قهرة هللا الموجبة لإليمان بل

()2

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ

تعليق الخبراء على اآلية : 40

 أو كللمات فى حر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقـه سـحاب  ،للمـات عضـاا فـوق عـا  ،إذا أخـرج يـده لـم يكـد يراهـا  ،ومـن
ـور فمــا لــه مــن نــور  تجمــع هــذه اآليــة الكريمــة أهــم ظـواهر عواصــف البحــر  ،فــالمعروف عــن عواصــف البحــار العميقــة أو
لــم يجعــل ع لــه نـ ًا
بعضــها فــوق بعــض  ،فيحجــب

المحيطــا تنطلــق فيهــا أم ـواج مختلفــة الطــول أو الســعة أو االرتفــاو  ،بحيــث يبــهو المــوج منطلًقــا فــى طبقــا
الشم  ،لما تثيره هذه العواصف من سحب ركامية سميكة تحجب بـهورها ـوء الشـم ويخـيم معهـا الظـالم فـى سلسـلة مـن عمليـا

ــياء

اإلعتـام التـى

تصل إلى حه انعهام رؤية األجسام رغم سالمة النظر ولما كانت نشأة الرسول  -صلى هللا عليل وسلم  -فـى الباديـة  ،فـإن ورود الـهقائق العلميـة
وحيا من هللا  ،دليل على أن القرآن الكريم من عنه هللا  ،وعلى أنل معجزة هذا الرسول الكريم
على لسانل ً ،
( )1ال يعرف التشـابل بـين السـحب والجبـال إال مـن يركـب طـائرة تعلـو بـل فـوق السـحاب  ،في ارهـا مـن فوقـل كأنهـا الجبـال واآلطـام  ،وإذا لـم تكـن تلـك

الطــائ ار فــى عصــر النبــى  -صــلى هللا عليــل وســلم  -فإنــل يكــون ذلــك دلــيالً علــى أن هــذا الكــالم مــن عنــه هللا الــذى يعلــم مــا عــال  ،ومــا انخفــض
=

ركامـا فتـرى الـودق يوـرج مـن خاللـه  ،وينــزل مـن السـماء مـن جبـال فياـا مـن بــرد
(  )2ألـم تـر أن ع يزجـى سـحاً ا اـم يؤلـف بينـه اــم يجعلـه ً
فيصي ه من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سـنا برقـه يـذه األ صـار  : تسـبق هـذه اآليـة الكريمـة ركـب العلـم  ،فإنهـا تتنـاول م ارحـل تكـوين

علميــا فــى العهــه األخيــر مــن أن الســحب الممط ـرة تبــهأ علــى هي ــة وحــها
الســحب الركاميــة وخصائصــها  ،ومــا عــرف ً

يتــألف عــهد منهــا فــى
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مجموعا

هى السحب الركامية  :أى السحب التى تنمو فى االتجاه الرأسى  ،وترتفع قممهـا إلـى علـو  15أو  20كيلـو متـ ار  ،فتبـهو

طالجبال الشامخة

علميا أن السحابة الركامية الممطرة تمر بمراحل ثالث هى :
والمعروف ً
 - 1مرحلة االلتحام والنمو
 - 2ثم مرحلة الهطول

أخير مرحلة االنتهاء
 - 3و ًا
كمــا أن هــذه الســحب هــى  -وحــهها  -التــى تجــود بــالبرد وتشــحن بالكهربــاء  ،وقــه يتالحــق حــهوث البــرق فــى سلســلة تكــاد تكــون

متصلة "  40تفري ًغا فى الهقيقة الواحهة " فيـذهب ببصـر ال ارصـه مـن شـهة الضـياء  ،وهـذا هـو عـين

مـا يحـهث للمالحـين

حقيقيــا علــى
ـر
والطيــارين الــذين يخترقــون عواصــف الرعــه فــى المنــاطق الحــارة  ،ويــنجم عــن فقــه البصــر هــذا أ ـرار بليغــة تشــكل خطـ ًا
ً
أعمال الطيران وسل العواصف الرعهية
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 - 44يغيــر هللا أح ـوال الليــل والنهــار بــالطول والقصــر  ،والبــهء واالنتهــاء بــهوران الفلــك  ،إن فــى ذلــك كلــل لعب ـرة

لذوى العقول السليمة المتبصرة  ،يؤمنون عن طريقها با

 - 45هللا خالق كل شىء  ،وأبهو األشـياء بإرادتـل  ،وخلـق كـل حـى يـهب مـن أصـل مشـترك هـو
لذلك ال يخلو الحى منل  ،ثم خالف بينها فى األنـواو واالسـتعهادا

المـاء ،

ووجـوه االخـتالف األخـرى  ،فمـن الـهواب نـوو

يزحف على بطنل كاألسماك والزواحف  ،ومنها نوو يمشى على رجليل كاإلنسان والطير  ،ومنها نـوو يمشـى علـى

أربع كالبهائم  ،يخلق هللا ما يشاء من خلقل على أية كيفية تكون للهاللة علـى قهرتـل وعلمـل  ،فهـو المريـه المختـار

 ،وهو القادر على كل شىء

 - 46لقــه أنزلنــا بــالوحى آيــا

وا ــحة تبــين األحكــام والعظــا

 ،وتضــرب األمثــال  ،وهللا يوفــق إلــى الخيــر مــن

يشاء من عباده الذين استعهوا للنظر فيها واإلفادة منها

 - 47والمنافقون يقولون بألسنتهم  :آمنا با وبالرسول وأطعنا أوامرهما وعنه اختبـارهم يعـرو فريـق مـنهم عـن
مشــاركة المســلمين فــى أعمــال ال خيــر كالجهــاد وغي ـره  ،بعــه قــولهم هــذا  ،وه ـؤالء ليس ـوا بمــؤمنين مخلصــين  ،وال

جهيرين بإطالق اسم المؤمنين عليهم

_______________________
تعليق الخبراء على اآلية : 45

 وع خلق كل دا ة من ماء فمنام من يمشى على طنه ومنام من يمشى على رجلين ومنام من يمشى على أربع  ،يولق

ع ما يشاء  ،إن ع على كل شىء قدير  : الماء فى اآلية الكريمة هو ماء التناسل ـ أى المشتمل
= على الحيوانا

المنوية  ،واآلية الكريمة لم تسبق فقل ركب العلم فى بيان نشوء اإلنسان من النطفـة  ،كمـا جـاء فـى قولـل تعـالى :

 فلينلر اإلنسان مم خلق  .خلق من ماء دافق  ( اآليا

على األرو خلقت كذلك بطريق التناسل من الحيوانا

من أنواو هذه الهواب

=

 6 ، 5من سورة الطارق ) بـل سـبقتل كـذلك فـى بيـان أن كـل دابـة تـهب

المنوية  ،وإن اختلفت أشكال هذه الحيوانا

المنوية وخصائصها فى كل نوو

وممــا تحتملــل اآليــة مــن معــان علميــة أن المــاء قـوام تكــوين كــل كــائن حــى  ،فمــثال يحتــوى جســم اإلنســان علــى نحــو  70فــى

المائــة مــن وزنــل مــاء  ،أى أن الشــخص الــذى يــزن  70كجــم فــى جســمل نحــو  50كجــم مــاء ولــم يكــن تكــوين الجســم واحتوائــل هــذه
ـرورة لإلنسـان مـن الغـذاء  ،فبينمـا اإلنسـان يمكنـل أن يعـيش

الكمية الكبيرة من الماء معروًفا مطلًقا قبل نزول القـرآن والمـاء أطثـر
يوما بهون غذاء  ،ال يمكنل أن يعيش بهون الماء إال من  10-3أيام على أقصى تقهير
ً 60

والمــاء أســاس تكــوين الــهم والســائل اللمفــاوى والســائل النخــاعى وإفـ ار از الجســم كــالبول والعــرق والــهموو واللعــاب والصــفراء واللــبن

والمخــاط والسـوائل الموجــودة فــى المفاصــل وهــو ســبب رخــاوة الجســم وليونتــل  ،ولــو فقــه الجســم

يكون معر ً ا للمو
والماء يذيب المواد الغذائية بعه هضمها فيمكن امتصاصها  ،وهو كذلك يذيب الفضال

 20فــى المائــة فــإن اإلنســان

من عضوية ومعهنية فى البـول والعـرق

وهكذا يكون الماء الجزء األطبر واألهم من تكوين الجسم ولذلك يمكن القول بأن كل كائن حى مخلوق من الماء
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 - 48ومن أحوالهم أنهم إذا طلبوا إلى التحـاطم أمـام الرسـول بمقتضـى مـا أنـزل هللا  ،ظهـر نفـاق بعضـهم فرفضـوا
التحاطم إذا عرفوا أن الحق فى جانب خصومهم

 - 49أما إذا عرفوا أن الحق فى جانبهم  ،فهم يأتون إلى الرسول مسرعين ليحكم بينهم وبين خصومهم
 - 50ولماذا يقفون هذا الموقف من التحاطم أمام الرسول
تخضع لحكمك الحق  ،أم ألنهم شكوا فى عهالة محمه

–

أألن نفوسهم مريضة بالعمى

صلى هللا عليل وسلم

–

فال

ال شىء من

فى الحكم

ذلك أصالً  ،ولكنهم هم الظالمون ألنفسهم ولغيرهم بسبب كفرهم ونفاقهم وعهولهم عن الحق

 - 51إنما كان القول الحق للمؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى التحاطم بمقتضى ما جاء عـن هللا ورسـولل أن يقولـوا
قابلين مذعنين  :سمعنا دعوتك يا محمه ور ينا حكمك  ،وهؤالء يكونون أهل فالح فى دنياهم وأُخراهم

 - 52وم ــن يط ــع هللا  ،وي ــرو بم ــا ي ــأمر ب ــل الرس ــول  -ص ــلى هللا علي ــل وس ــلم  ،ويخ ــش ذا

هللا

العلي ــة ،

ويستحض ــر جالل ــل ويت ــق غض ــبل  ،فأول ــك ه ــم الف ــائزون بر ــا هللا ومحبت ــل  ،ونع ــيم الجن ــة  ،والف ــائزون ب ــالخير

المطلق

 - 53وأقســم المنــافقون بــا أقصــى مــا يكــون مــن إيمــان مغلظــة  ،إنــك يــا محمــه إن أمـرتهم بــالخروج معــك للغــزو
أطاعوا  ،قل لهم  :ال تحلف وا فاألمور المطلوبة مـنكم معروفـة لكـم ال ينكرهـا أحـه مـنكم  ،وال ينفـى العلـم بهـا إيمـان

تكذبون فيها  ،وإن هللا لمطلع تمام االطالو على كل ما يقع منكم ومجازيكم عليـل

 - 54قل لهم  :أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول طاعة صادقة تهل عليها أعمالكم  ،فإن أعـرو المنـافقون ولـم يمتثلـوا
مكلفــا به ــهايتهم  ،وعل ــيكم مــا حملك ــم هللا م ــن التكلي ــف
 ،فإنمــا عل ــى محم ــه مــا حمل ــل هللا م ــن أمــر التبلي ــُ ول ــي
ً
والطاعــة  ،وســتعاقبون إذا اســتمررتم علــى العصــيان  ،وإن تطيع ـوا الرســول تهتــهوا إلــى الخيــر  ،ومــا عليــل ســوى

التبليُ الوا ح  -أطعتم أم عصيتم  -وقه بلُ

 - 55وعــه هللا الــذين صــهقوا بــالحق وأذعنـوا لــل مــنكم  ،وعملـوا األعمــال الصــالحة وعـ ًـها مؤكـ ًـها أن يجعلهــم خلفــاء
لمن سبقوهم وارثين لهم فى الحكم والوالية فـى األرو  ،كمـا كـان الشـأن فـيمن سـبقوهم وأن يمكـن لهـم اإلسـالم
دينــا لهــم  ،فتكــون لهــم المهابــة والســلطان  ،وأن يبــهل حــالهم مــن خــوف إلــى أمــن بحيــث يعبــهوننى
الــذى ارتضــاه ً
مطم نــين  ،ال يشــركون معــى أحـ ًـها فــى العبــادة ومــن اختــاروا الكفــر بعــه هــذا الوعــه الصــادق  ،أو ارتــهوا عــن

اإلسالم فأول ك هم الخارجون المتمردون الجاحهون

 - 56وأقيموا الصالة كاملة األركان فى خشوو وخضوو بحيث تكون مانعة من الفحشاء والمنكر  ،وأعطـوا الزكـاة

لمستحقيها وأطيعوا الرسول فى سائر ما يأمركم بل ليكون لكم رجاء فى رحمة هللا ور وانل

 - 57ال تظن  -أيها النبى  -أن الكافرين سـيعجزون هللا عـن أخـذهم بـذنوبهم  ،أو تمكـين أهـل الحـق مـن رقـابهم
فى أى مكان من األرو  ،بل إنل القادر  ،فمصيرهم يوم القيامة هو النار وب

المصير مصيرهم

 - 58يا أيها الذين آمنوا  ،يجب أن تأمروا عبيهكم وصبيانكم الذين لـم يصـلوا إلـى حـه البلـوح
عليكم إال بعه االست ذان فى ثالثة أوقا

 ،وهى  :قبل صالة الفجـر

()1

أال يـهخلوا

 ،وحـين تتخففـون مـن ثيـابكم وقـت القيلولـة
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 ،ومن بعه صالة العشاء عنه االستعهاد للنوم فهذه األوقا

باسـتبهال ثيـاب النـوم بثيـاب

يتغير فيهـا نظـام اللـب

اليقظة  ،ويبهو من عـو ار الجسـم مـا ال ينبغـى رؤيتـل  ،وال حـرج علـيكم وال علـيهم فـى الـهخول بغيـر اسـت ذان فـى
 ،ألن العادة جر بأن يتردد فيها بعضكم على بعض لقضـاء المصـالح وبمثـل هـذا التو ـيح

غير هذه األوقا

يو ح هللا لكـم آيـا

القـرآن لبيـان

ويشرو لهم ما يناسبهم ويحاسبهم عليل

األحكـام  ،وهللا سـبحانل واسـع العلـم عظـيم الحكمـة  ،يعلـم مـا يصـلح لعبـاده

 - 59وإذا وصل صبيانكم حه البلوح وجب عليهم أن يستأذنوا للـهخول فـى كـل بيـت  ،وفـى جميـع األوقـا

 ،كمـا

وجب ذلك على الذين بلغوا من قبلهم  ،وبمثل هذا التو يح يو ح هللا لكم آياتل التى أنزلها  ،وهللا سـبحانل واسـع

العلم  ،عظيم الحكمة  ،يعلم ما يصلح لعباده بع
ويشرو لهم ما يناسبهم ويحاسبهم عليل
 - 60والنس ــاء الطاعن ــا ف ــى الس ــن الالت ــى ال يطمع ــن ف ــى ال ــزواج  ،ال مؤاخ ــذة عل ــيهن إذا تخفف ــن م ــن بع ــض
المالب

 ،بحيث تكون غيـر مظهـ ار زينـة أمـر هللا بإخفائهـا مـن أجسـامهن  ،ولكـن اسـتعفافهن باالسـتتار الكامـل

خير لهن من التخفف  ،وهللا سميع لقولهن عليم بفعلهن وقصههن ومجازيهن على ذلك

 - 61لي

على أصحاب األعذار كاألعمى واألعرج والمريض حرج  ،بل وال عليكم أيهـا األصـحاء حـرج فـى أن

تأطلوا من بيو أوالدكم فهى بيـوتكم  ،وال أن تـأطلوا مـن بيـو آبـائكم أو أمهـاتكم أو إخـوانكم أو أخـواتكم أو بيـو
أعمــامكم أو عمــاتكم أو أخ ـوالكم أو خــاالتكم  ،أو البيــو التــى وكــل إلــيكم التصــرف فيهــا  ،أو بيــو أصــهقائكم
المخالطين إذا لم يكن فيها حرما  ،وذلك كلل إذا ُعلعم سماح رب البيت بإذن أو قرينة  ،ولي عليكم جناح فى
أن تأطلوا مجتمعين أو منفردين  ،فإذا دخلتم بيوتًا فحيوا بالسالم أهلها الذين هم قطعة مـنكم بسـبب اتحـاد الـهين أو
القرابة فهم كأنفسكم  ،وهـذه التحيـة تحيـة مشـروعة مباركـة بـالثواب وفيهـا تطييـب للنفـوس وعلـى هـذا النحـو يو ـح

هللا لكم اآليا

لتعقلوا ما فيها من العظا

واألحكام وتفهموها وتعملوا بها

________

ـالة الفجـر  ،وحـين

(  )1يا أياا الذين آمنوا ليستاذنفم الذين ملفت ْأيمانفم والذين لم يبلغوا الحلم مـنفم اـالم مـرات مـن قبـل
تضعون ايا كم من اللايرة  ،ومن عد ـالة العشـاء  ،اـالم عـورات لفـم لـي علـيكم وال علـيام جنـا عـدهن  ،طوافـون علـيكم
عضكم على عا  ،كذلك يبين ع لفم اآليات وع عليم حكـيم  : هـذه اآليـة الشـريفة إحـهى اآليـا

التـى توجـل أنظـار النـاس إلـى

اللياقــة االجتماعيــة فــى محــيل األس ـرة  ،وذلــك أن انــهماج المماليــك  -الخــهم  -والصــبيان فــى أســرهم  ،قــه يتجــاوز بهــم االحتشــام فــى

المخالطة  ،فيهخلون على الغير دون است ذان فى األوقا

ـر النهـا أوقـا
المـذكورة فـى اآليـة ونظ ًا

لباس الحشمة  ،عنيت اآلية بتشريع االست ذان فى تلك األوقا

خلـوة وحريـة شخصـية وتحلـل مـن

بالنسبة لمن ذكرتهم من المماليك والصبيان  ،حتى ال يطلعوا على مـا

ـر ال يستســاح اطالعهــم عليــل  ،إذ هــو كــالعورة التــى ينبغــى ســترها  ،وفــى هــذا توجيــل ألعضــاء األس ـرة إلــى اتخــاذ المالب ـ
يعتبــر سـ ًا
البعض  ،حتى تظل كرامتهم مصونة  ،وحريتهم مكفولة وآدابهـم مرعيـة  ،والقـرآن جـهير بهـذه التوجيهـا
الالئقة بمقابلة بعضهم
التى تنهض بأخالقنا إلى المستوى الرفيع
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 - 62إن المــؤمنين الصــادقين ه ــم الــذين آمن ـوا ب ــا ورســولل  ،ولــم يتركـ ـوا الرســول وحــهه ف ــى أمــر مهــم يتطل ــب
اجتمــاعهم كالجهــاد  ،إال بعــه أن يســتأذنوه فــى االنص ـراف ويســمح لهــم بــل  ،إن الــذين يقــهرونك  -أيهــا النبــى -

حق قهرك  ،ويهركون خطر االجتماو فال ينصرفون إال بعه موافقتك  ،وهـم الصـادقون فـى إيمـانهم بـا ورسـولل ،
فــإذا اســتأذنك هـؤالء لقضــاء بعــض مصــالحهم فــأذن باالنصـراف لمــن تشــاء مــنهم  ،إذا أريــت مــن الــهالئل أنهـم فــى

حاجة ماسة إلـى االنصـراف  ،وال يحـتم االجتمـاو وجـودهم  ،ومـع ذلـك اطلـب المغفـرة لهـم مـن هللا علـى انصـرافهم
أبها  ،إن هللا واسع المغفرة والرحمة
الذى ما كان يليق ً
 - 63احرصوا على احترام دعـوة الرسـول لكـم إلـى االجتمـاو لامـور الهامـة  ،واسـتجيبوا لهـا ،
ط ــهعوة بعض ــكم ل ــبعض ف ــى جـ ـواز الته ــاون فيه ــا  ،واالنصـ ـراف عنه ــا  ،وال تنص ــرفوا
والموافقة  ،وفى أ يق الحهود وأشه الضرو ار

وال تجعلوهـا
إال بع ــه االس ــت ذان

فا سبحانل يعلم من ينصـرفون بـهون إذن مختفـين بـين الجمـوو

حتــى ال ي ـراهم الرســول  ،فليحــذر المخــالفون عــن أمــر هللا أن يعــاقبهم ســبحانل علــى عصــيانهم بمحنــة شــهيهة فــى
الهنيا كالقحل والزلزال  ،أو بعذاب شهيه اإليالم قه أعه لهم فى اآلخرة وهو النار

 - 64تنبهوا  -أيها الناس  -إلى أن هللا  -وحهه  -هو مالك السموا

واألرو وما فيها  ،يعلم

مـا أنـتم عليـل

من الكفر واإلسالم والعصيان والطاعة  ،فال تخالفوا عن أمره  ،وسيخبر الناس عنه رجوعهم إليل يوم القيامـة بكـل
علما
ما عملوا فى الهنيا وسيجازيهم عليل  ،ألنل محيل بكل شىء ً
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الفرقــــــان
عهد آيا

بـهأ

هذه السورة سبع وسبعون آية  ،كلها مكية إال اآليا

رقم 70 ، 69 ، 68

الســورة ببيــان منزلــة القـرآن وسـعة ملــك منزلــل  ،الــذى لــل ملـك الســموا

يتخذ المشركون مـن دونـل األوثـان  ،ويكـذبون بـالقرآن  ،وينكـرون رسـالة الرسـول

واألرو  ،ومــع عظــيم ســلطانل
 -صـلى هللا عليـل وسـلم

  ،بحجة أنل بشر  ،يأطـل الطعـام  ،ويمشـى فـى األسـواق  ،ويطلبـون تعنتـا مالئكـة تـبلغهم الرسـالة  ،ولـو جعلهـممالئكة لجعلهـم رجـاال – يمكـنهم التفـاهم مـع البشـر – فيبقـى االلتبـاس  ،وقـه اعتر ـوا علـى نـزول القـرآن منجمـا ،

فـأجيبوا بحكمــة ذلــك  ،وأتبــع هــذا العنــاد بأ مثلــة معبـرة عـن األنبيــاء وأقـوامهم  ،لكــن القــوم اتبعـوا أهـواءهم  ،فصــاروا
طاألنعام أو أ ل سبيال وجاء

اآليا

الكونية الهالة على كمال قهرتل تعالى  ،الموجهة إلـى النظـر والمعرفـة ،

وسالما
وختمت السورة بأوصاف المؤمنين الذين يرثون غرف الجنة العالية  ،ويلقون فيها تحية
ً

محمــه -

 - 1تعــالى أمــر هللا وت ازيــه خي ـره  ،هــو الــذى نــزل الق ـرآن فارًقــا بــين الحــق والباطــل علــى عبــهه

مبلغا إياه إلى العالمين
صلى هللا عليل وسلم  ،ليكون ًا
نذير بل ً
 - 2هو سبحانل الذى يملك  -وحهه  -السموا واألرو  ،والمنزه عـن اتخـاذ الولـه  ،ولـم يكـن لـل أى شـريك فـى
تكفل لل أداء مهمتل بنظام

()1

تقهير دقيًقا بنوامي
ملكل  ،وقه خلق كل شىء وقهره ًا
 - 3ومع ذلك ترك الكافرون عبادتل  ،واتخـذوا آلهـة يعبـهونها مـن دون هللا مـن أصـنام وكواطـب وأشـخاص وهـم ال

يســتطيعون أن يخلق ـوا شــيًا مــا  ،وهــم مخلوقــون

 ،وال يملكــون دفــع الضــر عــن أنفســهم وال جلــب خيــر لهــا  ،وال

يملكون إماتة أحه وال إحياءه  ،وال بعث األموا من قبورهم  ،وكل من ال يملك شيًا من ذلـك ال يسـتحق أن يعبـه
 ،وما أجهل من يعبهه  ،والمستحق للعبادة وحهه هو مالك كل هذا

________
(  )1الذى له ملك السموات واألرض ولم يتوذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك  ،وخلـق كـل شـىء فقـدره
أثبت العلم الحهيث أن كل الموجودا

تقـدي ار : 

تسير بحكم تكوينها وما يجرى عليها من تطـو ار مختلفـة وفـق نظـام دقيـق ثابـت ال يقـهر عليـل

إال خالق قهير مبهو فمن حيث التكوين فقه تبين أن جميع هذه الموجودا

والمخلوقا

على اختالف أشكالها وتباين صورها تتـألف

مــن اتحــاد عناصــر محــهودة العــهد  ،إذ يبلــُ عــهدها ق اربــة المائــة عنصــر " منهــا  96معروفــة حتــى اآلن " وهــى تتــهرج فــى صــفاتها

الطبيعيـة والكيميائيـة وأوزانهـا الذريـة وتبـهأ بالعنصـر رقـم "  " 1وهـو األيـهروجين ووزنـل الـذرى "  " 1وتنتهـى  -حتـى اآلن  -بالعنصـر

رقم  96وهو عنصر اليوريوم ووزنل الذرى غير معلوم  ،وآخـر عنصـر علـم وزنـل الـذرى هـو اليورانيـوم ويبلـُ وزنـل الـذرى 57ر، 238
وتسير هذه العناصـر فـى اتحادهـا لتكـوين المركبـا

حسـب قـوانين ثابتـة ال تحيـه عنهـا  ،وكـذلك النبـا

إلى أسر وفصائل وأنواو تتهرج صفاتها فى مهارج الرقى من الكائنا

الحية ذا

والحيـوان فـإن كـال منهـا ينقسـم

الخلية الواحهة مثل الميكروبا

إلـى كائنـا

متعـهدة

تبعـا لقـوانين
الخاليا إلى اإلنسان وهو أطملها ولكل من هذه األنواو صفا خاصة تتوارث فيما بينها جـيال بعـه جيـل وكـل هـذا يسـير ً
ونظم ثابتة دقيقة تنب بجالء وو وح عن عظمة الخالق وقهرتل فسبحانل وتعالى عما يشركون
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 - 4وطعــن الكفــار فــى الق ـرآن وقــالوا  :إنــل كــذب اخترعــل محمــه مــن عنــه نفســل ونســبل إلــى هللا  ،وســاعهه فــى
ظلمــا فــى الحكــم واعتــهاء علــى الحــق ،
اخت ارعــل جماعــة آخــرون مــن أهــل الكتــاب  ،فارتكــب الكفــار بقــولهم هــذا ً
وجاءوا بزور ال دليل عليل  ،ألن من أشاروا إليهم من أهل الكتاب لسانهم أعجمى  ،والقرآن لسان عربى مبين

أيضا  :إنل أطاذيـب السـابقين سـطروها فـى كتـبهم  ،ثـم طلـب مـنهم أن تُكتـب لـل وتُقـ أر عليـل
 - 5وقالوا عن القرآن ً
صباحا ومساء حتى يحفظها ويقولها
على الهوام
ً
 - 6قل لهم  -أيها النبى  : -إن القرآن أنزلل هللا الذى يعلم األسـرار الخفيـة فـى السـموا

واألرو  ،وقـه أودعهـا

فى القرآن المعجز دلـيال علـى أنـل وحيـل سـبحانل  ،إن هللا واسـع المغفـرة والرحمـة  ،يتجـاوز عـن العاصـين إذا تـابوا

وال يعجل بعقوبتهم
وس عخروا من محمه فقالوا  :أى شىء يمتاز بل هذا الذى يـزعم أنـل رسـول حتـى إنـل يأطـل الطعـام كمـا نأطـل ،
َ -7
ويتردد فى األسواق لكسب عيشل كما يفعل سائر البشر لو كـان رسـوال لكفـاه هللا ذلـك  ،ولسـأل ربـل أن ينـزل لـل
ملكا من السماء يساعهه على اإلنذار والتبليُ ويصهقل فى دعواه فنؤمن بل
ً
ـز مـن السـماء ينفـق منـل  ،أو يجعـل لـل حهيقـة
 - 8وهال سأل أن يكفيل مؤونة التـردد علـى األسـواق فيلقـى إليـل كن ًا
يقت ــا

م ــن ثماره ــا وق ــال كب ــار الك ــافرين ال ــذين ظلمـ ـوا أنفس ــهم ب ــالكفر ص ــادين الن ــاس ع ــن اإليم ــان بمحم ــه ،

مسحور عقُلل  ،فهو يهذى بما
ًا
ومحاولين تشكيك المؤمنين  :ما تتبعون إال رجالً

 - 9انظر  -أيها النبى  -كيـف

ال حقيقة لل

ـربوا لـك األمثـال  ،فمثلـوك مـرة بمسـحور  ،وأخـرى بمجنـون  ،وثالثـة بكـذاب ،

ورابعة بتلقى القرآن عن أعاجم  ،إنهم بذلك قه

لوا طريق الحق والمحاجة الصحيحة فال يجهون إليهما سبيال

 - 10تعالى هللا وتزايه خيره  ،هو الذى إن شاء جعل لك فى الهنيا أحسن مما اقترحوا  ،فيجعـل لـك فيهـا مثـل مـا
وعهك فى اآلخرة من جنا

كثيرة تجرى األنهار فى جنباتها وخالل أشجارها  ،ومن قصور مشيهة

 - 11والحقيقــة أنهــم جاحــهون بكــل آيــة  ،ألنهــم كــذبوا بالبعــث ويــوم القيامــة  ،فهــم لهــذا يتعللــون بهــذه المطالــب
نار مستعرة شهيهة
ليصرفوا الناس إلى باطلهم  ،وقه أعهدنا لمن كذب بيوم القيامة ًا

االلتهاب

ـز إلهالطهـم  ،وفيـل مثـل الزفـ ار التـى تخـرج مـن
ظـا متحف ًا
 - 12إذا رأوها ورأتهـم مـن بعيـه سـمعوا لهـا صـوتًا متغي ً
صهر متغي عالمة على ما هى عليل من شهة
 - 13وإذا ألقوا فى مكان

يق منها يتناسب مع جرمهم وهم مقرونة أيـهيهم إلـى أعنـاقهم بـاألغالل  ،نـادوا هنـاك

طالبين تعجيل هالطهم ليستريحوا من هول العذاب

خالصــا ممــا أنــتم فيــل ،
ار  ،فلــن تجــهوا
هالطــا واحـ ًـها بــل اطلبــوه مـرًا
توبيخــا وســخرية  :ال تطلبـوا
 - 14فيقــال لهــم
ً
ً
ً
وإن أنواو عذابهم كثيرة
 - 15قل  -يا أيها النبى  -للكافرين  :أهذا المصير الذى أوعه بل الكافرون خير  ،أم الجنة الـهائم نعيمهـا والتـى
ومصير يصيرون إليل بعه البعث
ًا
وعه المؤمنون األتقياء بأن تكون لهم ثو ًابا

والحساب
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نعيمــا دون انقطــاو  ،وكــان هــذا النعــيم وعـ ًـها مــن هللا لهــم  ،ســألوا ربهــم
 - 16لهــم فيهــا مــا يرغبــون وينعمــون بــل ً
تحقيقل فأجابهم إلى ما سألوه  ،ألن وعهه ال يتخلف
 - 17واذكر ـ للعظة ـ يوم يحشر هللا المشركين للحساب فى يوم القيامة مع َمن عبـهوهم فـى الـهنيا مـن دون هللا ،
طعيســى وعزيــر والمالئكــة  ،فيســأل هللا المعبــودين  :أأنــتم الــذين أ ــللتم عبــادى فــأمرتموهم بــأن يعبــهوكم  ،أم هــم
الذين

لوا السبيل باختيارهم فعبهوكم

وليـا ينصـرنا ويتـولى أمرنـا ،
 - 18فيكون جوابهم  :تنزهت وتقهست  ،مـا كـان يحـق لنـا أب ًـها أن نطلـب مـن دونـك ً
أحها أن يعبهنا دونك ولكن السبب فى كفـرهم هـو إنعامـك علـيهم بـأن متبعـتهم طـويال بالـهنيا
فكيف مع هذا نهعو ً
هــم وآبــاؤهم  ،فأطغــاهم ذلــك ونس ـوا شــكرك والتوجــل إليــك  -وحــهك -

بالعبــادة  ،وكــانوا بــذلك الطغيــان والكفــر

قوما مستحقين للهالك
ً
 - 19فيقال للعابهين المشركين  :لقه كذبكم َمن عبهتموه فيما زعمتم من إ اللهم إياطم فأنتم اليـوم إلـى العـذاب
جميعـا أن مـن
نصر من أحه يخلصكم منـل  ،ولـيعلم العبـاد
صائرون  ،ال تملكون حيلة لصرفل عنكم  ،وال تجهون ًا
ً

شهيها
عذابا ً
يظلم نفسل بالكفر والطغيان كما فعل أول ك فإننا نعذبل ً
 - 20وإذا كان المشركون يعيبونك  -أيها النبى  -بأطلك الطعـام ومشـيك فـى األسـواق للعمـل والكسـب فتلـك سـنة
األسـواق وجعلنـا بعضـكم

أحها منهم إال كـان يأطـل الطعـام ويتـردد فـى
هللا فى المرسلين من قبلك  ،ما أرسلنا ً
 -أيهــا النــاس  -ابــتالء لــبعض  ،والمفســهون يحــاولون ســه الطريــق إلــى الههايــة والحــق بشــتى األســاليب  ،فهــل

تصبرون على حقكم  -أيها المؤمنون  -وتتمسكون بهينكم حتى يأتى أمر هللا بالنصر اصبروا فـا مطلـع علـى
طل شىء ويجازى كال بما عمل

 - 21وقــال الــذين ينكــرون البعــث وال يتوقعــون الجـزاء علــى أعمــالهم  :لمــاذا ال تنــزل علينــا المالئكــة بتأييــهك  ،أو
يتراءى لنا هللا فيخبرنا بأنل أرسلك

لقه تمكن الكبر من نفوسهم وجاوزوا الحه فى الظلم والطغيان

 - 22يــوم القيامــة يــرون المالئكــة كمــا تمن ـوا  ،وســيكون ذلــك مصــهر تنفيــر لهــم ال بشــارة يســتعيذون مــنهم كمــا
طانوا يستعيذون مما يفزعهم فى الهنيا

 - 23ويـوم القيامـة نــأتى إلـى مـا عملــوه مـن مظــاهر البـر واإلحسـان فــى الـهنيا فنحبطـل ونحــرمهم

ثوابـل  ،لعــهم

إيمانهم الذى بل تعتبر األعمال

ـتقر وأحســن منـزال ومــأوى لالسـترواح  ،ألنــل الجنـة المعــهة للمــؤمنين ال
 - 24أصـحاب الجنــة يـوم القيامــة خيـر مسـ ًا
النار المعهة للكافرين

مؤكها
 - 25واذكر  -أيها النبى  -يوم تنفرج السماء وتنفتح  ،ويظهر من ُف َرجها الغمام  ،وتنزل المالئكة نزوالً ً
 وحـهه - - 26فى هذا اليوم تبطـل أمـالك المـالكين مـن النـاس وتنقطـع دعـاواهم  ،ويخلـص الملـك للـرحمن
عصيبا على الكافرين
شهيها
يوما ً
ً
ويكون ً
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متمنيـا  :يـا ليتنـى
ـهما يقـول
ً
 - 27يوم القيامة يعض الظالم لنفسل  -بـالكفر ومخالفـة الرسـل  -علـى يهيـل أس ًـفا ون ً
اتبعت الرسل فسلكت طريق الجنة وتجنبت طريق النار
ع
فالنا الذى ملكتل قيادى
نادما على اتبباو َمن أ لوه  :يا ليتنى لم أصادق ً
 - 28يقول ً
 - 29لقــه أبعــهنى هــذا الصــهيق عــن ذكــر هللا وذكــر الق ـرآن بعــه أن ُي عبســر لــى  ،وهكــذا يخــذل الشــيطان اإلنســان
ويسلمل إلى ما فيل هلكتل

 - 30وقال الرسول يشكو إلى هللا ما يالقيل من تعنت قومـل  :إنهـم تركـوا القـرآن وهجـروه  ،وتمـادوا فـى إع ار ـهم
وعنادهم وعهائهم

ويكـ عبذبونك جعلنـا لكـل نبـى عـهوا مـن المجـرمين يعادونـل ويقـاومون
 - 31كمـا جعلنـا قومـك ـ يـا محمـه ـ يعادونـك ُ
ونصير
ًا
هاديا
دعوتل  ،وسينصرك هللا ويههيك إلى قهرهم ،
وحسبك بل ً
ُ
طعنــا فــى الق ـرآن  :لعـ َـم َلــم ينــزل دفعــة واحــهة  ،لق ـه أنزلنــاه كــذلك مفرًقــا ليثبــت بــل ف ـؤادك
 - 32وقــال الــذين كفــروا ً
بأُنسك بل وحفظك لل  ،ورتلناه فرقنا آيل  ،أو قرأناه على لسان جبريل شيًا فشيًا على تؤدة وتمهل
نبينل ع
فسره أحسن تفسير
 - 33وال يأتونك بحال من االعت ار ا الواهية إال ج ناك بالحق عب ُ
ون ب
سيس ــحبون إل ــى الن ــار عل ــى وج ــوههم أذالء  ،وه ــم ش ــر الن ــاس منزل ــة وأوغُله ــم ف ــى
 - 34وال ــذين كف ــروا برس ــالتك ُ

الضالل

وي َسبلى الرسول مما وقع للرسل قبلل  ،ولقه نزلنا على موسى التوراة وكلفناه أن يقـوم بتبليـُ رسـالتنا  ،وأيـهناه
ُ - 35
ومعينا فى أمره
ير لل
بأخيل هارون وز ًا
ً

 - 36فقلنا  :اذهب أنت وأخـوك إلـى فرعـون وقومـل وأيـهناه بـالمعج از التـى تـهل علـى صـهقل  ،فلـم يؤمنـوا بهـا
وكذبوه  ،فكان عاقبتهم أن أهلكناهم ومحقناهم محًقا

 - 37وكـذلك فعلنـا مـن قبـل موسـى مــع قـوم نـوح لمـا كـذبوه  -ومـن كــذب رسـوال فقـه كـ بذب الرسـل أجمعـين  -فقــه

أليما
أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم عبرة للناس  ،وجعلنا لهم ولكل مشرك فى اآلخرة ً
عذابا ً
()1
أممــا كثي ـرة كــانوا بــين أمــة نــوح
 - 38وكــذلك أهلكنــا عــادا وثمــود وأصــحاب الـ َ
ـرس لمــا كــذبوا رســلهم  ،وأهلكنــا ً
وبين عاد فأصابهم جزاء الظالمين

 - 39ولق ــه أن ــذرنا هـ ـؤالء األقـ ـوام كله ــم  ،وذكرن ــا له ــم العظ ــا
تهمير
ًا
فأخذناهم كلهم بالعذاب وأهلكناهم ودمرنا ديارهم

________

( )1الــرس  :كمــا جــاء فــى مفــردا

واألمث ــال الص ــحيحة النافع ــة  ،ولكــنهم لــم يتعظـ ـوا

ال ارغــب األصــفهانى  :هــو واد  ،وقــه استشــهه بقــول الشــاعر  ( :وهــن ال ـوادى الــرس كاليــه للفــم )

شعيبا لهم  ،فهم ممن أرسـل فـيهم شـعيب  -عليـل
وأصحاب الرس كما جاء فى اآلية الكريمة  :قوم كانوا يعبهون األصنام  ،فبعث هللا ً
السالم ـ وقه عبر هللا سبحانل وتعالى عن قوم شعيب مرة بأصحاب األيكة  -وهو المكان الذى يكثر فيل شجر امتاز بالنعومة  -ومـرة

بأصحاب الرس  -وهو واد فيل خير عظيم  -لإلشارة إلى ما كانوا فيل من نعيم أنعم هللا بل عليهم  ،فكفروا بأنعمل  ،وعبهوا األوثان
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 - 40وهؤالء ـ قريش ـ يمرون فى أسفارهم إلى الشام علـى قريـة قـوم لـوط التـى أمطرنـا عليهـا شـر مطـر وأسـوأه -
حج ــارة م ــن س ــجيل  -أفل ــم ي ــروا ه ــذه القري ــة فيتعظـ ـوا بم ــا ح ــل ألهله ــا

إنه ــم يرونه ــا ولك ــن ال بــأعين االتع ــاظ

يوما ينشرون فيل إلى الحساب
واالعتبار  ،إذ كانوا ال يؤمنون بمعاد وال بعث  ،وال يتوقعون ً
 - 41وإذا أبصرك هؤالء ال يتخذونك إال مو ع هزؤ وسخرية  ،ويقول بعضهم لبعض  :أهذا هو الـذى بعثـل هللا
رسوالً إلينا نتبعل ونسير وراءه !

الحجة ما يجذب السامعين  ،ولقـه نـال مـن عقائـهنا حتـى لقـه كـاد
 – 42لقه أوتى هذا الرجل من ُحسن البيان وقوة ُ
ُيزحزحنا عن آلهتنا ويميلنا إلى إلـهل  ،ولكننا ثبتنا على آلهتنـا وديننـا سـنبين لهـم جليـة األمـر حـين يـرون العـذاب
يوم القيامة ويعلمون من هو أثبت فى الضالل والغواية
 - 43أ أريـت  -أيهــا الرسـول -

ــالل مـن اتبــع هـواه وشــهواتل حتـى إنــل ليعبـه حجــارة ال تضـر

وال تنفــع

وبشير ولست موكال بإيمانهم وههايتهم
ًا
نذير
وأنت قه بعثت ًا
 - 44وهــل تظ ــن أن أطث ــرهم يســمعون س ــماو الفه ــم أو يهت ــهون بعقــولهم ! لق ــه نب ــذوا مــا ت ــأمرهم ب ــل أحالمه ــم ،
فيمـا وراء ذلـك  ،بـل هـم

هم لهم إال األطل والشـرب ومتـاو الحيـاة الـهنيا  ،وال تفكيـر لهـم
وصاروا كالبهائم ال ب
مكانا من البهائم  ،فالبهائم تنقـاد ألصـحابها إلـى مـا فيـل خيرهـا  ،وتنـأى عمـا يضـرها  ،وهـؤالء يلقـون بأنفسـهم
شر ً
فيما يهلكهم

ـاطنا
 - 45لقه نصبنا من الهالئل على التوحيـه مـا يهـهى ذوى األلبـاب  ،انظـر إلـى الظـل فقـه بسـطل هللا وجعلـل س ً
أول النهار  ،ثم سلطنا الشم

تزيل منل بما يحل محلل من أشعتها  ،فكانت الشـم

ساطنا مطبًقا على الناس فتفو مصالحهم ومرافقهم
الظل  ،ولو شاء هللا لجعل الظل
ً

دالـة عليـل ولوالهـا مـا عـرف

()1

يجيا بمقهار ولم يكن دفعة واحهة  ،وفى ذلك منافع للناس
 - 46ولقه كان نسخنا للظل بالشم تهر ً
ـتر بظالمـل  ،يـهخل فيـل الخلـق فيحـيطهم إحاطـة الثـوب بالبسـل وهيـأ
 - 47ومن آيا التوحيه أن جعل الليـل س ًا
ـر للنـاس بـاحثين عـن معايشـهم
الناس للنوم فكان راحة لهم يستجمون بـل مـن التعـب  ،ثـم يـأتى النهـار بضـيائل ناش ًا

طالبين لرزقهم
________

(  )1ألم تر إلى ربك كيف مد اللل ولو شاء لجعله ساكًنا ام جعلنا الشم

عليه دليال  : هذه اآلية تظهر عناية الخـالق وقهرتـل

فمه الظل يهل على دوران األرو وعلى ميل محور دورانها  ،ولو أن األرو سكنت بحيث أنهـا ظلـت غيـر متحركـة حـول الشـم

 ،وكذلك انعهم دورانها حول محورها لسـكن الظـل ولظلـت أشـعة الشـم

مسـلطة علـى نصـف األرو بينمـا يظـل النصـف اآلخـر لـيال

ساطنا
مما يحهث اختالف التوازن الحرارى  ،ويؤدى إلى انعهام الحياة على األرو وكذلك إذا كان هو حال األرو فإن الظل يظل ً

 ،أى أن اليــوم يصــبح ســنة

أيضــا يحــهث إذا كانــت فتـرة دوران األرو حــول محورهــا هــى نفســها فتـرة دورانهــا مــن حــول الشــم
وهــذا ً
طاملة  ،ولكن ال يمكن أن يفعل ذلك غير هللا  ،هذا فضال عن أن الظل ذاتل نعمة من نعم هللا  ،ولو أن هللا خلق األشياء كلها شـفافة
لما وجه الظل وألنعهمت فرص الحياة أمام الكائنا

التى تحتاج إليل
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 - 48وهــو الــذى ســخر الريــاح فتســوق الســحب وتبشــر النــاس بــالمطر الــذى هــو رحمــة منــل لهــم  ،ولقــه أنزلنــا مــن
طهر مزيال لانجاس واألوساخ
طاهر ُم ًا
ًا
السماء ماء

()1

أنعامــا
 - 49أنزلنــا المطــر لينبــت بــل الــزرو  ،فتحيــا بــل األرو الجهبــة بعــه موتهــا  ،وينتفــع بــل الســقيا ممــا خلــق
ً
كثير
وأناسى ًا
 - 50وهذا القرآن قه بينا آياتل وصرفناها  ،ليتذكر الناس ربهم وليتعظوا ويعملوا بموجبل  ،ولكـن أطثـر النـاس أبـوا
إال الكفر والعناد

نذير  ،فاجتهه فى دعوتك  ،ودو كالم الكافرين  ،وانبذ ما يأتون بل
 - 51ولو ش نا لبعثنا فى كل بلهة ًا
 - 52واســتمر فــى دعوتــك إلــى الحــق وتبليــُ رســالة ربــك  ،وإن قــاوموا دعوتــك واعتــهوا علــى المــؤمنين فحــاربهم
عظيما
جهادا
وجاهه فى ذلك
ً
ً
 - 53وهللا هــو الــذى أجــرى البح ـرين  :البحــر العــذب والبحــر الملــح  ،وجعــل المجــرى لكــل واحــه يجــاور المجــرى
اآلخر  ،ومع ذلك ال يختلطان  ،نعمة ورحمة بالناس

()1

ـور وإناثًـا ذوى ق اربـا
 - 54وهللا هو الذى خلق مـن النطفـة هـؤالء النـاس  ،وجعلهـم ذك ًا

أو المصـاهرة

بالنسـب

قهير على ما يريه إذ خلق من النطفة الواحهة نوعين متمايزين
 ،وكان هللا ًا
 - 55وبعه هذه اآليا الهالة على استحقاق هللا  -وحهه  -العبادة  ،وأن ال إلــل سـواه  ،يعبـه فريـق مـن النـاس مـا

ال ينفع وال يضـر مـن األوثـان  ،وهـؤالء بعملهـم هـذا يعـاونون الشـيطان وهـو يضـلهم  ،فهـم متظـاهرون علـى الحـق

الذى دعاهم إليل هللا

 - 56ولــي

عليــك ـ أيهــا النبــى ـ إال تبليــُ مــا أرســلت بــل  ،وتبشــير المــؤمنين بالجنــة  ،وتخويــف الكــافرين مــا

سيلقونل  ،ولي

عليك بعه ذلك شىء تطالب بل

ـر وجـزاء  ،إال أن يهتـهى أحـهكم ويسـلك سـبيل الحـق
 - 57وقل لهم  :إنى ال أبتغى على دعوتكم إلى اإلسالم أج ًا
ويرجع إلى ربل

_________
ـاهر إلــيهم مــن الســماء  ،وتتضــمن اآليــة
ـور  : فــى هــذه اآليــة الكريمــة  :يمــن هللا علــى البشــر بــإنزال المــاء طـ ًا
(  )1وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طاـ ًا
اإلشـارة إلـى أن مـاء المطـر عنـه بـهء تكوينـل يكــون فـى أعلـى درجـا النقـاء  ،وعلـى الـرغم مـن أن حملــل بعـه ذلـك مـا فـى الجـو مـن أجســام وذ ار
فإنل يكون فى أعلى درجا

الطهارة

محجور  : قه تشير هذه اآلية إلى نعمة هللا على عباده بعهم اختالط
ًا
وحجر
ًا
(  )2وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيناما برز ًخا
تاما بل إنما يلتقيان مجرد تالق  ،يطفو العذب
الماء الملح المتسرب من البحار فى الصخور القريبة من الشاط
بالماء العذب المتسرب إليها من البر اختال ً
طا ً

مستور ال نراه
ًا
حاجز خفيا
ًا
محجور  ،أى
ًا
وحجر
ًا
برزخا يمنع بغى أحههما على اآلخر ،
منها فوق الملح كأن بينهما ً
قانونا ثابتًا يحكم هذه العالقة ويتحكم فيها لمصلحة البشر ممن يسكنون فى تلك المناطق وتتوقف حياتهم على توفر الماء العذب ،
=ولي هذا فقل  ،بل إن هناك ً
=

فقه ثبت أن طبقة الماء العذب العليا يزداد سمكها مع زيادة االرتفاو عن منسوب البحر بعالقـة منتظمة حتى أنل يمكـن حسـاب العمـق األقصـى للمـاء العـذب

الذى يمكن الوصول إليل  ،فهو يساوى قهر الفرق بين منسوب األرو ومنسوب البحر أربعين مرة
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ونزهـل وقهســل حام ًـها أنعمــل  ،ودو مـن خـرج
 - 58وتوكـل فــى أمـورك علــى هللا الحـى الــذى ال يمكـن أن يمــو  ،ب
عن الجادة  ،فا خبير بهم مكاف لهم على ذنوبهم
 - 59وهللا هو الذى خلق السموا

واألرو وما بينهما فـى سـتة أيـام  ،وقـه اسـتولى علـى العـرش والملكـو وعـم

سلطانل كل شىء  ،وهو الرحمن  ،وإن ابتغيت أن تعرف شيًا من صفاتل فاسأل
الخبير عنل يجبك وهو هللا العليم الحكيم

()1

 - 60وإذا قيل لهؤالء الكفار  :اخضعوا للرحمن واعبهوه كان جوابهم باإلنكار وتجاهل الرحمن وقـالوا  :مـن هـو
ونفور
ًا
الرحمن ! نحن ال نعلمل حتى نسجه لل  ،فهل نخضع ألمرك وحسب  ،وازدادوا عن اإليمان ُبع ًها
 - 61تع ــالى ال ــرحمن وت ازي ــه فض ــلل  ،أنش ــأ الكواط ــب ف ــى الس ــموا وجع ــل له ــا من ــازل تس ــير فيه ــا  ،وجع ــل م ــن
منير
اجا مضيًا والقمر ًا
سر ً

الكواطب الشم

()2

___________

(  )1الذى خلق السموات واألرض وما بينامـا فـى سـتة أيـام اـم اسـتوى علـى العـرم  ،الـرحمن فاسـال ـه خبيـ ار  : السـتة أيـام

تعبيــر مــن جانــب هللا  -عــز وجــل  -عــن الــزمن  ،وهــو تعــالى أعلــم بمقــهار اليــوم  ،ومــن الوجهــة العلميــة تتطلــب عمليــة خلــق الكــون
المرور بمراحل وأدوار مختلفـة  السـموات واألرض ومـا بينامـا  تشـير إلـى سـائر أجـرام السـماء مـن نجـوم وشـموس وكواطـب وأقمـار

وأتربة كونية  ،وغا از

وطاقا

يتألف الكون منها  ام استوى على العرم  ثبت أن للكون بهاية مـن حيـث الـزمن وأن نشـوء الكـون

الزمتــل نظــم كونيــة أو إلــهية منظمــة لــل  ،وبتنظــيم الكــون علــى الوجــل التفصــيلى الكامــل الــذى شــمل كــل شــىء اتضــح اســتيالء هللا -

سبحانل  -على الكون إجماال وتفصيال

ـر  فــى هــذه الجملــة مــن اآليـة الكريمـة توجيــل علمــى مــن هللا إلــى
 فاســال ــه خبيـًا
مظاهر الكون ونظمل المختلفة للوقوف على أسرار قهرة هللا فى إبهاو الكون

ـرورة البحــث والتنقيــب فيمــا يمكــن بحثــل مــن

منير  : تشير اآلية الكريمة إلى المعانى العلمية المتضمنة فـى
وقمر ًا
بروجا وجعل فياا سراجا ًا
(  )2تبارك الذى جعل فى السماء
ً
نظام الكون الذى خلقل هللا  -سبحانل وتعالى  -وتزايه فضلل وإننا لنشاهه نجوم السـماء علـى هي ـة مجموعـا تكـاد تحـتف بصـورها
على مر األجيال  ،والبـروج  :هـى تلـك المجموعـا

فالبروج كأنها منازل الشم

مـن النجـوم التـى تمـر أمامهـا الشـم

أثنـاء دورانهـا الظـاهرى مـن حـول األرو ،

فى دورانها أثناء السنة  ،وكل ثالثة منها تؤلف فصال من فصول السنة  ،وهى كمفردا

الربيع  :الحمل  -الثور  -الجوزاء  -السرطان  -السنبلة – الميزان -العقرب  -القـوس  -الجـهى  -الـهلو  -الحـو
نظر للتفاعال
إحهى النجوم المتوسطة القهر وهى كسائر النجوم مضي ة بذاتها ًا

مبتـهئين بفصـل

الذرية فى داخلهـا  ،فاإلشـعاو الشمسـى المنبعـث مـن

هــذه الطاقــة يســقل علــى الكواطــب واألرو واألقمــار وســائر أجـرام الســماء غيــر المضــي ة بــذاتها فينيرهــا  ،أى أن الشــم

وهاج

إلى أن الشم

أما القمر فينير بضياء الشم
مصهر الطاقة الح اررية

والشـم

هـى

المرتـه مـن سـطحل  ،وأن فـى وصـف الشـم

هــى س ـراج

بأنهـا سـراج ووصـف القمـر بأنـل منيـر إشـارة
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 - 62والرحمن هـو الـذى جعـل الليـل والنهـار متعـاقبين  :يخلـف أحـههما اآلخـر  ،وقـه دبرنـا هـذا ليتـذكر مـن شـاء
هذا التهبير  ،فيعرف حكمة هللا وقهرتل  ،أو يشكره على هذه النعمة الجليلة

 - 63فعباد الرحمن هـم الـذين يتوا ـعون فـى الـهنيا  ،إذا َمشـوا علـى األرو مشـوا فـى سـكينة ووقـار  ،وكـذلك
فى سائر أعمالهم  ،وإذا سابهم السفهاء من المشركين تركوهم وشأنهم وقالوا لهم  :ال شأن لنـا بكـم بـل أمرنـا سـالم
عليكم

كثير
 - 64والذين يبيتون على التعبه والصالة ويذكرون هللا ًا
 - 65والذين يغبلعبون الخوف على الرجاء  -شأن األتقياء  -فيخافون عذاب اآلخرة  ،يكـون دأبهـم أن يـهعوا هللا
أن ينجيهم من عذاب جهنم  ،فإن عذابها إذا نزل بمجرم يلزمل وال يفارقل

 - 66وأن جهنم شر مستقر لمن يستقر فيها  ،وشر مقام لمن يقيم
 - 67ومن سما

عباد الرحمن  :االعتهال فى إنفاقهم المال علـى أنفسـهم وأسـرهم  ،فهـم ال يبـذرون وال يضـيقون

فى النفقة  ،بل نفقتهم وسل بين األمرين

 - 68ومن شأنهم أنهم أخلصوا التوحيه  ،ونبذوا كل أثـر للشـرك فـى عبـادة ربهـم  ،وتنزهـوا عـن قتـل النفـوس التـى
نهــى هللا عــن قتلهــا لكـن إن اعتــه ُقعتَلــت بــالحق وقــه تجنبـوا الزنـى  ،وقصــروا أنفســهم علــى الحــالل مــن أوجــل
المتاو  ،لينجوا من عقاب هذه المهلكا

وعذابا
 ،فإن من يفعل هذه األمور يلق منها ش ار
ً

مهانا
عذابا
ً
مضاعفا  ،ويخله فيل ذليال ً
 - 69فإنل سيلقى يوم القيامة ً
َتبع ذلك بالطاعا
 - 70ولكن َمن تاب من هذه الذنوب  ،وصهق فى إيمانل  ،وأ َ
فهؤالء يغفر لهم رحمة منل  ،ويجعل لهم مكان السي ا

السالفة حسنا

واألعمال

الصالحة ،

يثيبهم عليها أجزل الثواب  ،وأن هللا من

شأنل الرحمة والغفران

 - 71وهكـذا مضــى أمرنـا  :أن مــن تــاب مـن إثمــل وظهــر أثـر ذلــك فـى إقبالــل علــى الطاعـة واجتنابــل المعصــية ،
فهو الذى يقبل هللا توبتل وبها يرجع إلى ربل بعه عنفاره
 - 72ومن أخالق عباد الرحمن  :أنهم يتنزهون عن شـهادة الـزور  ،وأنهـم إذا صـادفوا مـن إنسـان
من قول أو فعل لم يشتركوا فيل  ،ورفعوا أنفسهم عن مقارنتل
 - 73وم ــن ص ــفاتهم  :أنه ــم إذا وعظه ــم واعـ ـ وت ــال عل ــيهم آي ــا

مـا ال ُيحمـه

هللا ألقـ ـوا بمس ــامعهم إليه ــا  ،فوعته ــا قل ــوبهم ،

وتفتحــت لهــا بصــائرهم  ،ولــم يكون ـوا كأول ــك الــذين يضــطربون عنــه ســماعها معر ــين عنهــا  ،ال تخــرق آذانهــم

وتنسه عنها أبصارهم

 - 74وهم يسألون ربهم أن يجعل نساءهم وأوالدهم مو ع أن

أئمة فى الخير يقتهى بهم الصالحون

أنفسهم بما يعملون مـن خيـر ،

وأن يجعلهـم

 - 75هؤالء الموصوفون بما وصفناهم عباد هللا حًقا  ،وجزاؤهم غرف الجنة العاليـة كفـاء صـبرهم علـى الطاعـا

 ،وسيلقون فى الجنة التحية والتسليم
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ومقاما
مستقر
ًا
 - 76ونعيمهم فى الجنة خاله ال انقطاو لل  ،فنعم الجنة
ً

 - 77قـل  -أيهـا الرسـول  -للنــاس  :إن هللا ال يعنيـل مـنكم إال أن تعبـهوه وتــهعوه فـى شـ ونكم

وال تــهعوا

الزما لهم ال منجى لهم منل
غيره  ،ولذلك خلقكم  ،ولكن الكافرين منكم كذبوا ما جاء بل الرسل  ،فسيكون عذابهم ً
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الشعــــراء
اشـتملت هـذه السـورة فـى بـهايتها علـى التنويـل بشـأن القـرآن  ،وانتقلـت بعـهه إلـى ذكـر تههيـه الكـافرين بقـهرة هللا

على إنـزال العـذاب بهـم  ،وتسـلية النبـى  -صـلى هللا عليـل وسـلم  -عـن تكـذيب قومـل بمـا لقيـل فريـق مـن رسـل هللا

من تكذيب أممهم  ،فحهثت عن لقاء موسى وهارون لفرعون  ،وتكذيبـل لهمـا  ،ثـم ذكـر سـبحانل قصـة إبـراهيم أبـى
األنبيــاء  ،ونبــأ نــوح مــع قومــل  ،وشــأن هــود مــع عــاد  ،وصــالح مــع

ثمــود  ،ثــم شــرحت الســورة دعــوة لــوط ،

وقصة شعيب مع أصحاب األيكة

ويرى المتأمل فى قصص هؤالء النبيين أن أصول دعوتهم واحهة  ،وأسلوب الكـافرين فـى رد رسـالتهم واحـه

ثم ختمت السورة بالتنويل بشأن القرآن  ،كمـا افتتحـت بـل  ،وأنهـت الحـهيث بإبطـال أن يكـون الرسـول مـن الشـعراء

شعر
وأن يكون القرآن ًا
 - 1هــذه الحــروف لبيــان أن الق ـرآن المعجــز للبشــر ركبــت كلماتــل منهــا ومــن أخواتهــا  ،وهــى فــى طــوقهم  ،فمــن
ارتاب فى أنل من عنه هللا فليأ

بمثلل  ،ولن يستطيع

 - 2هذا الكالم الذى أوحيت بل إليك آيا

الكتاب المو ح لما اشتمل عليل من أحكام

 - 3أشفق على نفسك  -أيها النبى  -أن تقتلها حزًنا على عناد قومك  ،وعهم إيمانهم
 - 4إن فى قهرتنا أن نأتيهم بمعجزة تلج هم إلى اإليمان  ،فيخضعوا ألمره  ،ويتم ما ترجوه  ،ولم نـأتهم بـذلك ألن

ســنتنا تكليــف النــاس باإليمــان دون إلجــاء  ،كــى ال تفــو الحكمــة فــى االبــتالء ،

ومــا وراءه مــن ثــواب

وعقاب

ـر بـل  ،حيـث
 - 5وما يجهد هللا لقومك بوحيل ما يذكرهم بالهين الحق  ،رحمة بهم  ،إال جهدوا إع ار ً ا عنـل  ،وكف ًا
أغلقت أمامهم طرق الههاية
 - 6فقه ك بذب هؤالء بالحق الذى ج تهم بل  ،وسخروا منل  ،فاصبر عليهم  ،فسيرون عاقبة استهزائهم القاصمة

َ - 7فعلوا ما َفعلوا من الكفر والتكذيب ولم ينظروا إلى بعـض خلـق هللا فـى األرو  ،ولـو نظـروا متـأملين الهتـهوا
 ،فهذه الكثرة من أصناف النباتا النافعة أخرجناها من األرو  ،وال يستطيع ذلك غير إلـل واحه قهير
 - 8إن فى إخراج النبا

من األرو لهاللة عظيمة على وجود الخالق القهير  ،وما كان أطثر القوم مؤمنين

 - 9وإن مالك أمرك وحافظك لهو المنتقم من المكذبين المتفضل بالرحمة على المؤمنين

 - 10واذكر  -يا محمه  -لقومك قصة موسى حين ناداه ربك  :يا موسى  ،اذهب رسوال إلـى القـوم الـذين ظلمـوا

أنفسهم بالكفر  ،وبنى إسرائيل باالستعباد وذبح األوالد

عجبا لهم ! أما يخافون عاقبة ذلك ويحذرونها
 - 11ائت قوم فرعون  ،فإنهم ما ون فى ظلمهم
ً
وعنادا
 - 12قال موسى  :يارب إننى أخشى أال يقبلوا رسالتى كب ًار
ً
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 - 13ويحيل بـى الغـم إذا كـذبونى  ،وال ينطلـق لسـانى حين تـذ فـى محـاجتهم كمـا أحـب  ،فأرسـل جبريـل إلـى أخـى
هارون ليؤازرنى فى أمرى

قصاص ـا قبــل أداء مهمتــى  ،ويزيــهنى ذلــك
 - 14وله ـؤالء ذنــب علــى  ،فقــه قتلــت مــنهم رجــال فأخــاف أن يقتلــونى
ً
خوًفا
 - 15قال هللا لل  :لـن يقتلـوك  ،وقـه أجبـت سـؤالك فـى هـارون  ،فاذهبـا مـزودين بمعجزاتنـا  ،إنـى معكمـا بـالحف

أسمع ما يجرى بينكما وبين فرعون  ،فلكما النصر والتأييه

 - 16فتوجها إلى فرعون فقوال لل  :إنا مرسالن إليك من رب العالمين
 - 17يقول لك رب العالمين  :أطلق سراح بنى إسرائيل ليذهبوا معنا

 - 18قال فرعون لموسى ُممتًَنا  -وقه عرفل حينما دخال عليل وأديا الرسـالة حيـث تربـى فـى قصـره  -ألـم نربـك
وليها  ،ومكثت فى رعايتنا سنين من عمرك
فينا ً
 - 19وجنيت جنايتك النكراء بقتلك رجال من قـومى  ،وجحـه
 ،واعتهيت على ألوهيتنا بادعاء أنك رسول رب العالمين

نعمتـى التـى سـلفت منـا عليـك  ،فلـم تحفـ رعيتـى

 - 20قال موسى  :لقه فعلت ما ذكر جهال بما يفضى إليل العقل من القتل  ،فال تثريب على
وعلمــا ،
 - 21ففــرر مــنكم لمــا خفــت أن تقتلــونى بهــذه الجنايــة التــى لــم تكــن عــن عمــه  ،فوهــب لــى ربــى فه ًمــا ً
إنعاما  ،وجعلنى من المرسلين
تفضال و ً
 - 22أشار موسى إلى خصلة ذميمة من خصـال فرعـون  ،وبـين أنهـا تعبيـه بنـى إسـرائيل وذبـح أبنـائهم  ،وأبـى

اليم لينجو مـن قتلـل  ،فـ ل إلـى بيتـل  ،ولـوال
أن تسمى تربيتل فى بيتل نعمة  ،فسببها اتصافل بما تقهم  ،فألقى فى َ
ذلك لرباه أبواه
كثير  ،وتهعى أنك رسولل حيث ال نعلم عنل شيًا
 - 23قال فرعون  :وما صفة رب العالمين الذى تذكره ًا
 - 24قال موسى هو مالك السموا واألرو وما بينهما  ،إن كنتم موقنين بصهق هذا الجـواب النتفعـتم واهتـهيتم

احها فى األرو
إقليما و ً
المهعى ال يذكر فى جانب ملكل  ،فهو ال يعهو ً
 ،وعرفتم أن ُملك فرعون ُ
 - 25قال فرعون  -يعجب لمن حولل من جواب موسى  ،أذ ذكر ربا غيره ال يذكر فى جانب ملكل ملـك فرعـون

 :كيف تسمعون كالم موسى

 – 26قــال موســى ما ـ ًـيا فــى أم ـره غيــر مبــال بغــي فرعــون وســوء مقالتــل  :رب العــالمين خــالقكم وخــالق آبــائكم
السابقين  ،ومـنهم َمـن كـان يـهعى األُلوهيـة كمـا تـهعى  ،وقـه لحقهـم الفنـاء  ،وسـتفنى مـثلهم فيبطـل مـا تهعيـل  ،إذ
اإللـل الحق ال يمو
 – 27قال فرعون محر ً ا قومل على تكذيبل  :إن رسولكم لمجنون  ،حيث سألتل عـن حقيقـة ربـل فـذكر لـى أشـياء
وصفا غريبة
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 - 28قــال موســى  :إن كنــتم تعقلــون ف ـ منوا برســالتى  ،ألن شــروق الشــم
على الخالق  ،إذن فأنتم ع
األحقاء بصفة الجنون

وغروبهــا بتقــهير ُمحكــم دليــل ظــاهر

 - 29قـال فرعـون لموسـى  :لـ ن اتخـذ إلـ ًـها غيـرى ألجعلنـك واح ًـها ممـن عرفــت سـوء حـالهم فـى سـجونى وقــه
لجأ إلى تههيهه بهذا بعه أن ي من رفع آثار صنع الخالق

طمعــا فــى إيمانــل  :أتجعلنــى مــن المســجونين ولــو ج تــك ببرهــان عظــيم يصــهقنى فيمــا
 - 30قــال موســى
ً
متلطفــا ً
أقول
 - 31قـال فرعــون  :فـأ
عف فى حجتل

طمعــا فـى أن يجــه مــوطن
بالــذى يشـهه بنبوتــك إن كنـت صــاد ًقا فــى دعـواك  ،قــال ذلـك ً

 - 32فألقى موسى عصاه فى األرو أمامهم  ،فانقلبت ثعبانا حقيقيا  ،ال شيًا م َز ا ع
بالسحر ُيشبل الثعبان
ً
ً
ُ ً
ور ب
 - 33وأخــرج موســى يــهه مــن جيبــل آيــة ثانيــة  ،فــإذا هــى بيضــاء  ،اشــته بيا ــها مــن غيــر ســوء  ،حتــى بهــر
الناظرين

 - 34قال فرعون لقومل  :إن موسى لسـاحر فـائق فـى سـحره قـال ذلـك خشـية أن يخضـعوا للحـق الـذى رأوه مـن
موسى

أيضا  :يريه هذا الساحر أن يقهرنى فيخرجكم من أر ـكم  ،وذلـك تحـريض علـى موسـى إذ
 - 35وقال فرعون ً
ـر وطلــب ال ـرأى ممــن يعبهونــل ناسـ ًـيا ألوهيتــل لقــوة آيــا
ـق األشــياء مفارقــة الــوطن ال ســيما إذا كانــت قهـ ًا
مــن أ َ
َشـ ب
موسى

 - 36قــال لــل قومــل  :ع
أجــل الفصــل فــى أمرهمــا  ،وأرســل الجنــه فــى المــهائن يجمعــون لــك الســحرة م ـن رعيتــك ،
ب
فالسحر يعارو بالسحر

 - 37يــأتوك بالعــهد الكثيــر  ،وكلهــم قــه أجــاد فــن الســحر ويفــوق موســى عمــال بــل ومرًانــا عليــل وقصــهوا بهــذا
التخفيف من قلق فرعون
 - 38فجمع السحرة من كل أرجاء البالد  ،وحهد لهم وقت الضحى من يوم الزينة لالجتماو بموسى
بعضا على االجتمـاو فـى اليـوم المعلـوم لحضـور الحفـل
 - 39وقال الناس  -يحث بعضهم ً
هل أنتم مجتمعون " أى اجتمعوا

المشـهود " :

 - 40وأعلنوا توقعهم انتصار السحرة  ،فيثبتون على دينهم  ،حمال على االهتمام والجه فى مغالبة موسى
 - 41فلما جاء السحرة فرعون قالوا لل  :أيكون لنا عقَبلك أجر عظيم إن كنا نحن الغالبين
 - 42قال فرعون  :نعم لكم ما ذكرتم  ،ومع هذا األجر العظيم تكونون من المقربين لـهى  ،ومـن أصـحاب الجـاه
والسلطان

 - 43قال موسى للسحرة  -حينما جاء الوقت المحهد فى اليوم الموعود  -ألقوا ما تريهون إلقاءه من السحر
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تسعى  ،وأقسموا بعزة فرعون وقوتل إنهم الغالبون

وخبيل للناس أنها حيا
 - 44فألقوا حبالهم
وعصيهم ُ ،
ب
 - 45فــألقى موســى عصــاه  ،فــإذا هــى حيــة عظيمــة تبتلــع مــا كــانوا ع
يزورونــل بالســحر مــن حبــالهم وعصـ عبـيهم ،
ب
متوهمين أنها حيا تسعى
 - 46فبادر السحرة بالسجود

حينما أيقنوا أن أمر موسى لي

 - 47قالوا مؤكهين فعل السجود بالقول   :آمنا برب العالمين

بالسحر


 - 48وبينوا أن رب العالمين الذى آمنوا بل  رب موسى وهارون



ـهدا إيـاهم علـى ذلـك بأنـل أسـتاذهم الـذى
 - 49قال فرعون ً -ا
منكر على قومل إيمانهم بموسـى قبـل إذنـل لهـم  ،مه ً
عليل تلقوا فنون السـحر  ،وسـيعلمون مـا سـينزل بهـم مـن العقـاب  : -ألقطعـن أيـهيكم وأرجلكـم مـن خـالف أقطـع

اليمنى مع اليسرى أو العك
 - 50قال السحرة  :ال

وألُصلبنكم أجمعين

رر علينا مما يلحقنا من عذابك الذى توعـهتنا بـل ألنـا راجعـون إلـى ثـواب ربنـا  ،وهـو

خير ثواب وخير عاقبة

 - 51إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا التى أسلفناها إذ كنا أول المؤمنين فى قومك

 - 52وأوحى هللا إلى موسى  -عليل السـالم  -أن يسـير لـيال بـالمؤمنين مـن بنـى إسـرائيل حينمـا لـم تُج عـه مصـابرة
موســى  ،وقــه نظــم أمــر الف ـريقين علــى أن يتقــهم موســى بقومــل  ،ويتــبعهم فرعــون بقومــل حتــى يــهخلوا مــهخلهم مــن
طريق البحر  ،فيهلكهم هللا

 - 53فأرسل فرعون جنهه فى مهائن مملكتل يجمعون األشهاء من قومـل حينمـا علـم بسـير موسـى ببنـى إسـرائيل ،

ليحول بينهم وبين ما يقصهون

 - 54قــال فرعــون  :إن بنــى إسـرائيل الــذين فــروا مــع موســى طائفــة خسيســة فــى شــأنها قليــل عــهدها يثيــر بــذلك
الحمية فى نفوس جنهه

 - 55وإنهم مع هذا فاعلون ما يثير غيظنا بمخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا
 - 56وإنا لجمع من عادتنا الحذر واليقظة  ،والحزم فى األمور
 - 57فأخرجنا فرعون وجنوده من أر هم الشبيهة بجنا
 ،وإثارتهم إلى الخروج وراء موسى بما جاء فى اآليا

تجرى من تحتها األنهار  ،فـأهلكوا بصـرفهم عـن الحـق

الثالث السابقة

 - 58وأخرجنــاهم كــذلك مــن كنــوز الــذهب والفضــة واألمــاطن التــى كــانوا يقيمــون فيهــا ُ ،مَنعمــين بجمالهــا وحســن
مرافقها
 - 59مثل هذا اإلخراج العجيب الـذى وصـفناه لـك أخرجنـاهم  ،وجعلنـا هـذا الملـك ومـا فيـل مـن ألـوان النعـيم لبنـى

إسرائيل بعه أن كانوا ُمعهمين

 - 60جه فرعون وقومل فى السير ليلحقوا ببنى إسرائيل  ،فلحقوا بهم وقت شروق الشم
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 - 61فلما رأى كل من الجمعين اآلخر قال أصحاب موسى  :إن فرعون وقومل سيهركوننا  ،فينزل بنا الهالك
 - 62قال موسى  :إن معى عناية هللا تالحقنى بالحف  ،وسيرشهنى إلى طريق النجاة ليطم نـوا علـى سـالمتهم

 ،ولتبتعه عن أذهانهم فكرة اإلدراك المفزعة

 - 63فأوحينــا إلــى موســى  :أن يضــرب البحــر بعصــاه  ،فــانفلق البحــر إلــى اثنــى عشــر طريًقــا بعــهد طوائــف بنــى

إسرائيل  ،وكان كل طريق من هذه الطرق
حاجز من الماء كالجبل العظيم الثابت
ًا
 - 64وقربنا فرعون وقومل حتى دخلوا هذه الطرق وراء موسى وقومل
متماسكا حتى تم عبورهم
 - 65وأنجينا موسى ومن معل بحف البحر
ً
 - 66ثم أغرقنا فرعون ومن معل بإطباق الماء عليهم عنهما تبعوهم

 - 67إن فى ذلك التصرف اإللـهى العجيب لعبرة لمن أراد أن ينتفع  ،وما كان أطثر القوم مصهقين
 - 68وإن خالقك ومربيك لهو القوى فى االنتقام من المكذبين  ،المنعم بالرحما

على المؤمنين

 - 69وات ُل على الكافرين  -أيها الرسول  -قصة إبراهيم  -عليل السالم
 - 70إذ قال ألبيل وقومل  :أى شىء هذا الذى تعبهونل مما ال يستحق العبادة يقصه تقبيح عبادة األصنـام
وتمجيها
تعظيما لها
دائما
 - 71قالوا مجيبين بطريق المباهاة  :نعبه
ً
ً
أصناما فنقيم على عبادتها ً
ً
 - 72ق ــال إبـ ـراهيم  :ه ــل يس ــمعون دع ــاءطم  ،أو يس ــتجيبون لك ــم إذ ت ــهعونهم يقص ــه ب ــذلك التنبي ــل عل ــى فس ــاد
مسلكهم

نفعا إذا أطعتموهم  ،أو يصيبونكم بضر إذا عصيتموهم
 - 73أو يقهمون لكم ً
 - 74قالوا  :ال يفعلون شيًا من ذلك  ،ولكن وجهنا آباءنا يعبهونها مثل عبادتنا  ،فقلهناهم فيما كانوا يفعلون
 - 75قال إبراهيم  -تبكيتًا لهم  : -أفكرتم فعلمتم أى شىء تستمرون على عبادتل
 - 76أنتم وآباؤكم األقهمون أهو أهل ألن ُيعبه أم ال لو تأملتم لعلمتم أنكم فى الضالل المبين

 - 77فإن ما تعبـهونهم مـن دون هللا أعـهاء لـى ولكـم  ،فـال أعبـههم لكـن خـالق العـالمين ومالـك أمـرهم وحـافظهم
هو الذى أعبهه  ،وأتقرب إليل
 - 78الذى أوجهنى من العهم فى أحسن تقويم  ،ووهبنى الههاية لما يوصلنى إلى سعادتى فى الهنيا واآلخرة
ظا لحياتى
 - 79وهو الذى أنعم على بالطعام والشراب  ،وأقهرنى على تناولهما واالنتفاو بهما  ،حف ً
 - 80وإذا نزل بى مرو فهو الذى يشفينى بتيسير أسباب الشفاء  ،وتفويض األمر إليل

 - 81والذى ُيميتنى إذا حل أجلى  ،والذى ُيحيينى مرة أخرى للحساب والجزاء
 - 82والذى أطمع فى غفرانل وتجاوزه عما فرط منى من الهفوا فى الهنيا  ،إذا جاء وقت الحسـاب

داعيا  :رب امنحنى كماال فى العلم والعمل  ،حتى أطون أهال لحمـل رسـالتك
 - 83قال إبراهيم  -عليل السالم ً -
والحكم بين عبادك  ،ووفقنى النتظم فى عهاد الصالحين
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وذكر جميال فى األمم التى تجىء بعهى  ،يبقى أثره بين الناس إلى يوم القيامة
حسنا ً ،ا
 - 84واجعل لى ثناء ً
 - 85واجعلنى من عبادك الذين منحتهم نعيم الجنة  ،ثو ًابا على إيمانهم بك وعبادتهم لك

 - 86واجعل أبى أهالً للمغفرة بتوفيقل لإلسالم  -وكـان قـه وعـهه باإلسـالم يـوم فارقـل  -ألنـل كـان مـن المنحـرفين
عن طريق الههى والرشاد

 - 87وال ُتلحق بى هو ًانا أو خجال بين الناس يوم يخرجون من القبور للحساب والجزاء
أحها مال ُيبذل  ،وال بنون ينصرون
 - 88يوم ال ينفع ً

مؤمنا  ،وأقبل على هللا بقلب برىء من مرو الكفر والنفاق والرياء
 - 89إال من كان ً
 - 90وأ ع
ُدنيت الجنة وُقبعربت من مكان السعهاء  ،فيسـير إليهـا الـذين اتقـوا الكفـر والمعاصـى  ،وأقبلـوا علـى اإليمـان
والطاعة فى الهنيا

 - 91وأُظ عهر الجحيم للمنصرفين عن دين الحق  ،حتى يكاد يأخذهم لهبها فيتحسرون
!

توبيخا  :أين آلهتكم التى كنتم تعبهونها
 - 92وقيل لهم
ً
 - 93من دون هللا وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم  ،هل ينفعونكم بنصـرتهم لكـم  ،أو ينفعـون أنفسـهم بانتصـارهم
ال شىء من ذلك  ،ألنهم وآلهتهم وقود النار

 - 94فــألقوا فــى الجحــيم علــى وجــوههم  ،ينقلبــون م ـرة بعــه أخــرى إلــى أن يســتقروا فــى قاعهــا هــم والــذين أ َ ـاـلوهم
وأوقعوهم فى الغى والضالل
 - 95ومعهم أعوان إبلي الذين كانوا يزينون للناس الشرور واآلثام  ،أو الذين اتبعوه من عصاة اإلن
 - 96قالوا  -معترفين بخط هم  -وهم يتخاصمون مع َمن أ الوهم من معبوداتهم :
 - 97وهللا إن كنا فى دنيانا لفى تخبل وا ح  ،وجهل مطبق  ،وزيُ عن الحق الذى ال خفاء فيل

والجن

 - 98إذ ع
نسويكم أيها المعبودون من دون هللا برب العالمين فى استحقاق العبادة  ،مع عجزكم وقهرتــل
ب
ا
 - 99وما أوقعنا فى هذا الهالك إال المجرمون الذين أ لونا عن سواء السبيل
 - 100فال يوجه لنا شافعون يخبلعصوننا من العذاب كما توهمنا من قبل
 - 101وال صهيق يتوجع لحالهم  ،وإن لم يخلصهم

 - 102فيتمنون ألنفسهم حين ذ رجعة إلى الهنيا ليكونوا من المؤمنين حتى ينجوا

 - 103إن فيما ذكر هللا من نبأ إبراهيم لعظة وعبرة لمن أراد أن يتع ويعتبـر  ،ومـا كـان أطثـر قومـك الـذين تتلـو
عليهم هذا النبأ مذعنين لهعوتك
 - 104وإن ربك لهو القادر على االنتقام من المكذبين  ،المتفضل باإلنعام على المحسنين

وردوها عليل  ،وبهـذا كـانوا مكـذبين لجميـع رسـل هللا
 - 105وذكر هللا نبأ نوح فى قولل  :كذبت قوم نوح رسالتل  ،ب
 ،التحاد دعوتهم فى أصولها وغايتها
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محذر  :أال تتقون هللا فتتركوا عبادة غيره
ًا
دينا -
نسبا ال ً
 - 106كذبوا هذه الرسالة حين قال لهم أخوهم نوح ً -
 - 107إنى رسول هللا إليكم ألههيكم إلى طريق الرشاد  ،أمين على تبليُ هذه الرسالة
 - 108فخافوا هللا وامتثلوا أمرى فيما أدعوكم إليل من توحيه هللا وطاعتل

 - 109ومــا أطلــب مــنكم أى أجــر علــى مــا أبذلــل لكــم مــن النصــح والــهعاء  ،مــا ج ازئــى إال علــى خــالق العــالمين
ومالك أمرهم

 - 110فاحذروا عقاب هللا  ،وامتثلوا ما آمركم بل

 - 111قال قوم نوح  -ا
جاهـا ومـاال
يردون دعوتل  : -لن يكون منا إيمان لك فى حال اتبـاو سـفلة النـاس وأقلهـم ً
لك
 - 112قال نـوح  :أى شـىء أعلمنـى مـا هـم عليـل مـن قلـة الجـاه والمـال إنمـا أطلـب مـنهم اإليمـان دون تعـرو
لمعرفة صناعاتهم وأعمالهم

 - 113مــا جـزاؤهم علــى أعمــالهم إال علــى ربــى  ،فهــو المطلــع علــى بـواطنهم  ،لــو كنــتم مــن أهــل الشــعور لعلمــتم

ذلك

 - 114وما أنا بطارد الذين يؤمنون بهعوتى مهما كان حالهم من فقر أو غنى  ،تلبية لرغبتكم كى تؤمنوا بى
ـذار وا ـ ًـحا بالبرهــان الــذى يتميــز بــل الحــق مــن الباطــل  ،ال
 - 115مــا أنــا إال رســول مــن هللا إلنــذار المكلفــين إنـ ًا
فرق بين شريف و عيف  ،فكيف يليق بى طرد المؤمنين لفقرهم !
نرجمنك بالحجارة يقصهون بهذا القول تههيهه بالقتل
 - 116قالوا  :ل ن لم ترجع يا نوح عن دعوتك َل ُ
مظهر استمرار قومل على التكذيب بنهائل   :رب إن قومى كذبون  ليبرر دعاءه عليهم
ًا
 - 117قال نوح

 - 118فاحكم بينى وبينهم حكما تهلك بل من جحه توحيـهك  ،وكـذب رسـولك  ،ع
ونجنـى ومـن معـى مـن المـؤمنين
ب
ً
من عذاب بغيهم
 - 119فأنجيناه ومن آمن معل فى السفينة المملوءة بهم  ،وبما يحتاجون إليل  ،استجابة لهعوتل
 - 120ثم أغرق هللا  -بعه إنجاء نوح ومن آمن بل  -الباقين الذين لم يؤمنوا من قومل

 - 121إن فيمـا ذكـره القـرآن مــن نبـأ نــوح لحجـة علــى صـهق الرســل وقـهرة هللا  ،ومــا كـان أطثــر الـذين تتلــو علــيهم
هذا القصص مؤمنين

المنعم بأنواو الفضل على المتقين
 - 122وإن ربك لهو القوى فى االنتقام من كل جبار عنيه
ُ
ـودا  -عليـل الســالم  -وبهـذا كــانوا مكــذبين لجميـع الرســل التحـاد دعــوتهم فــى
 - 123كـذبت قبيلــة عـاد رســولهم هـ ً

أصولها وغايتها

 - 124إذ قال لهم أخوهم هود  :أال تخشون هللا فتخلصوا لل العبادة !
125

–

إنى مرسل من هللا لههايتكم إلى الرشاد  ،حفي على رسالة هللا  ،أبلغها إليكم كما أمرنى ربـى
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 - 126فامتثلوا أمر هللا  ،وخافوا عقوبتل  ،وأطيعوا ما آمركم بل من عنه هللا
 - 127وما أطلب منكم على نصحى وإرشادى أى نوو من أنواو األجر ما جزائى إال على خالق العالميـن

ـامخا تتفــاخرون بــل  ،وتجتمعــون فيــل لتعيث ـوا وتفســهوا
 - 128أتُ َشـ عبـيهون بكــل مكــان مرتفــع مــن األرو بنــاء شـ ً
يريه سبحانل تنبيههم إلى ما ينفعهم  ،وتوبيخهم على ترك اإليمان وعمل الصالحا
 - 129وتتخذون
قصور مشيهة منيعة  ،وحيا ً ا للماء مؤملين الخلود فى هذه الهنيا كأنكم
ًا
 - 130وإذا أخذتم أخذ العقوبة أسرفتم فى البغى جبارين  ،تقتلون وتضربون غا بين بال رأفة

ال تموتون

 - 131فخافوا هللا فى البطش  ،وامتثلوا أمرى فيما أدعوكم إليل  ،فإنل أنفع لكم وأبقى

 - 132واحذروا غضب هللا الذى بسل إليكم يه إنعامل بالذى تعلمونل بين أيهيكم من ألوان عطائل
 - 133عــهد مــا أمــههم بــل مــن إبــل وبقــر وغــنم  ،وبنــين أقويــاء  ،ليحفظ ـوا لهــم األنعــام  ،ويعينــوهم علــى تكــاليف

الحياة

 - 134وبساتين مثم ار  ،وعيون تجرى بالماء الذى تحتاجون إليل

ويــهخلكم فــى اآلخ ـرة نــار جهــنم  ،بســبب طغيــانكم
ـذابا شـ ً
ـهيها فــى الــهنيا ُ ،
 - 135إنــى أخــاف أن ُينــزل هللا بكــم عـ ً
وإنعام هللا عليكم
 - 136قالوا  -استخفا ًفا بل  : -سواء لهينا بالغت فى وعظنا وإنذارنا أم لم تكن من الواعظين
 - 137ما هذا الذى ج تنا بل إال كذب األولين وأباطيلهم  ،اعتادوا تلفيق مثلل  ،فال نرجع عما نحن فيـل
 - 138وما نحن بمعذبين على ما يصهر منا من عمل

 - 139فاستمروا على تكذيبل  ،فعاجلهم هللا بالهالك  ،إن فى ذلك الذى أنزلـل هللا بعـاد جـزاء تكـذيبهم لحجـة تـهل
على كمال قهرة هللا  ،وما كان أطثر الذين تتلو عليهم نبأ عاد مؤمنين

 - 140وإن ربك لهو القاهر للجبارين  ،الرحيم بالمؤمنين

صالحا فـى رسـالتل ودعوتـل لهـم إلـى توحيـه هللا  ،وبهـذا كـذبوا جميـع المرسـلين  ،التحـاد
 - 141كذبت قبيلة ثمود
ً
رساالتهم فى أصولها
 - 142اذكر لقومك  -أيها الرسول  -وقت أن قال لثمود أخوهم صالح فى النسـب والـوطن :

أال تخشـون

هللا فتفردوه بالعبادة !

 - 143إنى مرسل من هللا إليكم بما فيل خيركم وسعادتكم  ،حفي على هذه الرسالة كما تلقيتها عن اللـل
 - 144فاحذروا عقوبة هللا  ،وامتثلوا ما أدعوكم إليل من أوامره

 - 145وما أطلب منكم أى أجر على نصحى لكم وإرشادى  ،ما أجرى إال على مالك العالمين
 - 146أنكر عليهم اعتقادهم البقاء فيما هم فيل من النعيم  ،آمنين من العذاب والزوال والمو
 - 147فى حهائق مثم ار  ،وعيون تجرى بالماء الف ار
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 - 148وزروو يانعا

 ،ونخل ثمرها الذى يظهر منها لين نضيج

حاذقين نشطين فيما تصنعون

 - 149وتتخذون من الجبال بيوتًا عاليا
 - 150فخافوا عقوبة هللا لعهم شكركم لل على نعمل  ،واقبلوا نصحى واعملوا بل
 - 151وال تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك واتباو الهوى والشهوا

فسادا  ،وال يقومون فيها بإصالح بل تسعه البالد
 - 152الذين يعيثون فى أرو هللا ً
شهيها حتى غلب على عقولهم وفى هذا الرد عنف وسفاهة
 - 153قالوا ما أنت إال من الذين ُس عحروا ًا
سحر ً

 - 154مــا أنــت إال فــرد مماثــل لنــا فــى البش ـرية  ،فكيــف تتميــز علينــا بــالنبوة والرســالة ! فــإن كنــت صــاد ًقا فــى

دعواك فأ

بمعجزة تهل على ثبو رسالتك

أخرجهـا لكـم آيـة  ،لهـا نصـيب مـن
 - 155قال لهم صالح  -حينما أعطاه هللا الناقة معجـزة لـل  : -هـذه ناقـة هللا
َ
الماء فى يوم فال تشربوا فيل  ،ولكم نصيب منل فى يوم آخر فال تشرب فيل
 - 156وال تلحقوا بها أذى  ،فيهلككم عذاب عظيم

 - 157فذبحوا الناقة مخالفين ما اتفقوا عليل مع صالح  ،فحق عليهم العذاب  ،فأصبحوا على ما فعلوا نادمين
ـاب ُجـرمهم إن فـى ذكـر قصـتهم
 - 158فأهلكهم عذاب هللا الذى توعـههم بـل صـالح  ،ولـم يـهفع النـهم عـنهم عق َ
لهاللة على قهرة هللا على إهالك الكافرين وإنجاء المؤمنين  ،وما كان أطثر قومك مؤمنيـن
 - 159وإن خالقك لهو القادر على إهالك الجاحهين المتفضل بإنجاء المتقين
 - 160كذبت قوم لوط  -حين دعاهم إلى توحيه هللا وترك الشرك  -جميع المرسلين

 - 161اذكر لقومك  -أيها الرسول  -إذ قال لوط لقومل  -وهو أخوهم وصهرهم  : -أال تخافون عذاب هللا !
رسل لكم من هللا بالهين الحق  ،أمين على تبليُ هذا الهين
 - 162إنى ُم َ
 - 163فاحذروا عذاب هللا  ،وامتثلوا أمرى فيما أدعوكم إليل

أجر على ما أدعوكم إليل من الههى والرشاد  ،ما جزائى إال على مالك العالمين ومربيهم
 - 164وما أطلب منكم ًا

 - 165قــال لـوط  :أتســتمتعون بــوطء الــذكور دون اإلنــاث يريــه بــذلك أن ينكــر مــا دأبـوا عليــل مــن ارتكــاب هــذه
الفاحشة النك ارء

()1

___________

(  )1أتون الذكران من العالمين  : اللواط  :أصالً هو جريمة فسق بشعة تتقزز منها األسماو  ،وتنفر منها الطبـاو  ،وتنـزل باآلدميـة إلـى الحضـيض  ،وتـؤدى
 -لو شاعت  -إلى تعطيل سنة الزواج وهى سنة طبيعية يتوقف عليها التناسل والتكاثر وعمارة األرو

وينتقـل بــاللواط مـا ينتقــل بالزنـا مــن األمـراو كــالزهرى والسـيالن والقرحــة الرخـوة  ،وأمـراو الجلـه كــالجرب فـى الجلــه  ،ويحـهث بالشــرج عالمـا

منهــا

ــعف

العضـلة العاصـرة حتـى إنهـا قـه تفقـه السـيطرة علـى عمليـة التبـرز فيحــهث مـن غيـر إرادة ومنهـا تمـزق بالشـرج وزوال األنسـجة حولـل  ،فيفـور ويشـبل القمـع شــكال
والشرج ملىء بالميكروبا

األخرى التى قه تنتقل إلى عضو الجانى فتحهث فيل التهابا

من صغره  ،وقه يظهر على العك

أطثر رجولة ليغطى النقص عنهه

وقــه نهــى هللا  -ســبحانل  -عــن هــذه الجريمــة فــى كثيــر مــن اآليــا

وتذرون ما خلق لفم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 

فى مجرى البول  ،وقـه يصـبح المجنـى عليـل مخنثًـا إذا الزمتـل هـذه العـادة

وبــين فــى بعضــها حكمــة مــن حكــم هــذا التحـريم  ،فقــال   :أتــون الــذكران مــن العــالمين .
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 - 166وتتركــون مــا خلقــل هللا لمتــاعكم مــن أزواجكــم الحالئــل  ،بــل أنــتم قــوم متجــاوزون الحــه فــى الظلــم بارتكــاب
جميع المعاصى

 - 167قالوا  -غا بين إلنكاره وتشنيعل عليهم بسبب تلك الرذيلة  : -ل ن لم تترك توبيخنا لتكـونن مـن المنفيـين
من بالدنا على أسوإ حال

 - 168قال لوط  :إنى لعملكم هذا من المبغضين  ،فال أترك إنكاره والتشنيع عليل
 - 169ونادى ربل  :أن ينقذه وأهلل مما يعمل هؤالء الجاهلون حينما ي

من استجابتهم لل

جميعا من بيوتهم وقت نزول العذاب بالمكذبين
 - 170فاستجاب هللا دعاءه  ،ونجاه ومن اتبع دعوتل بإخراجهم
ً
 - 171إال امرأتل العجوز بقيت ولم تخرج معل فهلكت لكفرها وخيانتها بمواالتها للفاسقين
 - 172ثم أهلك هللا الكفرة الفجرة أشه إهالك وأفظعل

ـر هــائال فــى كثرتــل ونوعــل  ،فســاء
 - 173وأنـزل هللا علــى ُشــذاذ القــوم حجــارة مــن الســماء فــأهلكتهم  ،وكــان مطـ ًا
مطر المنذرين مطرهم إذ نزل بأشه أنواو الهالك
 - 174إن فــى ذلــك العقــاب الــذى نــزل بــالقوم لحجــة تــهل علــى تمــام قــهرة هللا  ،وم ـا كــان أطثــر قومــك مصــهقين
بهعوتك
 - 175وإن ربك لهو الغالب على كل شىء المتصف بالرحمة الكاملة فيعاقب المذنبين  ،ويثيب المؤمنين
 - 176هذه قصة شعيب مع أصحاب األيكة ـ وهى َغيضة تنبت ناعم الشجر بقرب َمهَين ـ نزل بهـا جماعـة مـن
ـعيبا كمـا بعـث إلـى مـهين  ،فكـذبوه فـى دعوتـل  ،وبهـذا كـانوا منكـرين لجميـع
الناس وأقاموا بها  ،فبعـث هللا إلـيهم ش ً

الرساال

 - 177اذكــر  -ي ــا محمــه  -لقوم ــك وقــت ق ــول ش ــعيب ألصــحاب األيك ــة  :أال تخــافون هللا فتؤمنـ ـوا
فبادروا بتكذيبل

178

–

بــل !

إنى لههايتكم وإرشادكم مرسل من رب العالمين  ،أمين على توصيل رسالتل إليكم

 - 179فاحذروا عقوبة هللا  ،وأطيعونى باتباو أوامر هللا وتخليص أنفسكم من اآلثام
 - 180ومــا أطلــب مــنكم علــى إرشــادى وتعليمــى أى أجــر  ،مــا ج ازئــى الكامــل فــى مقابــل عملــى إال علــى رب
العالمين

افيــا حيــث كــان يشــيع بيــنهم بخ ـ
 - 181أمــرهم شــعيب بإعطــاء الكيــل و ً
بالتطفيف والخسران

الكيــل والمي ـزان  ،ونقــص حقــوق النــاس

 - 182ع
وزُنوا بين الناس بالميزان السوى حتى يأخذوا حقهم بالعهل المستقيم
 - 183وال تنقص ـوا النــاس شــيًا مــن حقــوقهم  ،وال تعث ـوا فــى األرو مفســهين  ،بالقتــل وقطــع الطريــق وارتكــاب

الموبقا

وإطاعة الهوى

 - 184واحذروا عقوبة هللا الذى خلقكم  ،وخلق األمم القوية العاتية المتقهمة
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 - 185قالوا  :ما أنت إال واحه من الذين أصابهم السحر إصابة شهيهة  ،فذهب بعقولهم

 - 186ومــا أنــت إال واحــه منــا مسـ ت
ـاو لنــا فــى البش ـرية  ،فكيــف تتميــز علينــا بالرســالة ! ونحــن نعتقــه أنــك مــن
ُ
الراسخين فى الكذب
 - 187فأسـقل علينـا قطـع عـذاب مـن الســماء إن كنـت مـن الصـادقين فـى الرســالة وهـذا اقتـراح تحتـل كـل ألـوان
اإلنكار

 - 188قــال شــعيب  :ربــى بــالُ العلــم بمــا تعملونــل مــن المعاصــى  ،وبمــا تســتحقونل مــن العــذاب ينزلــل علــيكم فــى
وقتل المقهر لل وهذا منل منتهى التفويض

وغايتل التههيه لهم

مروا علــى تكذيبــل  ،فســلل هللا علــيهم الحــر الشــهيه  ،فكــانوا يفــرون منــل إلــى غيــر حمــى  ،إلــى أن
 - 189فاســتَ ا
جميعا فى يوم شهيه الهول
نار فأهلكتهم
أظلتهم سحابة من الشم فاجتمعوا تحتها  ،فأسقطها هللا عليهم ًا
ً
 - 190إن فيما نزل بأصحاب األيكة من العقوبة  -جزاء تمـردهم  -لـهليل علـى كمـال قـهرة هللا  ،ومـا كـان أطثـر
قومك مصهقين

 - 191وإن ربك لهو المتفرد بالقوة والغلبة المنعم بالرحما

على المؤمنين

 - 192وإن هذا القرآن ـ الذى ذكر فيل هذه القصص الصادقة ـ ُمَنزٌل من خالق العالمين ومالـك أمـرهم ومـربيهم
 ،فخبره صادق  ،وحكمل نافذ إلى يوم القيامة
 - 193نزل بل الروح األمين  ،جبريل  -عليل السالم
ار ال ينســى  ،لتنــذرهم بم ـا تضــمنل مــن
ـتقر فــى قلبــك اســتقرًا
متمكنــا مــن حفظــل وفهمــل  ،مسـ ا
 - 194علــى قلبــك
ً
العقوبا للمخالفين

 - 195نـزل بـل جبريـل ـ عليـل السـالم ـ عليـك بلغـة عربيـة  ،وا ـحة المعنـى  ،ظـاهرة الهاللـة فيمـا يحتـاجون إليـل
فى إصالح ش ون دينهم ودنياهم

 - 196وإن ذكــر القـرآن واإلخبــار عنــل بأنــل مــن عنــه هللا نــزل علــى محمــه  -صــلى هللا عليــل وســلم  -لثابــت فــى
طتب األنبياء السابقين

 - 197أطفر هؤالء المعانهون بالقرآن وعنـههم حجـة تـهل علـى صـهق محمـه  -صـلى هللا عليـل
ععلم علماء بنى إسرائيل بالقرآن كما جاء فى كتبهم !

 - 198ولو نزلنا القرآن على بعـض مـن األعجمـين يقـهر علـى الـتكلم بالعربيـة وال يفصـح بهـا ،

وسـلم وهـى
فـال يتـوهم

اتهامل باختراعل
عذر
 - 199فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادة لكفروا بل  ،وانتحلوا لجحودهم ًا
 - 200أدخلنا التكذيب فى قلوب المجرمين  ،وقررناه فيها مثل تقريره فى قلوب من هم على صفتهم
 - 201فال سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليل من جحوده  ،حتى يعاينوا العذاب الشهيه الذى وعهوا بل
 - 202فينزل بهم العذاب فجأة من غير توقع وهم ال يشعرون بقهومل
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ـر علـى مـا فـاتهم مـن اإليمـان وط ًلبـا لإلمهـال ،
لـرون  تحس ًا
 - 203فيقولون عنه نزول العذاب   :هل نحـن ُمْن َ
ولكن ال يجابون

َغ ـر كفــار مكــة إمهــالى فيســتعجلون نــزول العــذاب ! يريــه ســبحانل تســفيل عقــولهم بســبب
 - 204قــال تعــالى  :أ َ
استعجالهم العذاب إثر تكرار إنذارهم وتخويفهم
فعلمت أننا متعناهم بالحياة سنين طويلة مع طيب العيش
َ
 - 205أفكر َ
 - 206ثم نزل بهم العذاب الموعود
 - 207ما يهفع عنهم تمتعهم بطول العمر وطيب العيش مـن عـذاب هللا شـيًا  ،فعـذاب هللا واقـع عـاجالً أو آجـالً
 ،وال خير فى نعيم يعقبل عذاب

اما للحجة
جميعا أننا لم ننزل
وسبنتنا فى األمم
ً
ً
هالطا بأمة إال بعه أن نرسل إليها رسال ينذرونها إلز ً
ُ - 208
 - 209تذكرة وعبرة  ،وما كان شأننا الظلم فنعذب أمة قبل أن نبعث إليها رسوال
تابعا من الجن  ،يلقى القرآن إليل فقـال :
 - 210نفى القرآن ما قالل كفار مكة من أن لمحمه ً
الشياطين بهذا القرآن

ومـا تنزلـت

 - 211وما يجوز لهم أن ينزلوا بل  ،وما يستطيعون ذلك

 - 212إنهم عن سماو القرآن الذى ينزل بل الوحى على محمه  -صلى هللا عليل وسلم  -لمحجوبون
ـتمر علــى إخالصــك لــل فــى العبــادة  ،وال تهــتم بفســاد زعــم المشــركين وســوء مســلكهم
 - 213فتوجــل إلــى هللا مسـ ًا
جميعا
ودعوة الرسول إلى هذا اللون من اإلخالص دعوةٌ ألفراد أمتل
ً
 - 214ع
وخوف بالعذاب على الشرك والمعاصى األقرب فاألقرب من عشيرتك
ب
 - 215وأَلعن جانبك لمن أجاب دعوتك باإليمان

 - 216فإن عصوك ولم يتبعوك  ،فتب أر منهم ومن أعمالهم  ،من الشرك وسائر المعاصى

 - 217وفوو أمرك إلى القـوى القـادر علـى قهـر أعـهائك بعزتـل  ،وعلـى نصـرتك ونصـرة كـل مخلـص فـى عملـل

برحمتل

 - 218الذى يراك حين تقوم إلى التهجه وأعمال الخير

 - 219ويرى تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والقعود والركوو والسجود حين تؤمهم فى الصالة

 - 220إنــل ســبحانل هــو الســميع لــهعائك وذكــرك  ،العلــيم بنيتــك وعملــك وكأنــل ســبحانل يقــول لــل َ :هـ بعـون علــى
نفسك مشاق العبادة  ،فأنت تعمل بمرأى ومسمع منا
 - 221قال المشركون  :إن الشياطين تلقى السمع على محمه فرد القرآن علـيهم  :هـل أخبـركم علـى مـن تتنـزل
الشياطين وتلقى الوساوس !
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 - 222تتنزل على كل مرتكـب ألقـبح أنـواو الكـذب وأشـنع اآلثـام  ،وهـم الكهنـة الفجـرة الـذين بـين طبـاعهم وطبـاو
الشياطين تجان

ووفاق

ظنونا  ،وأطثرهم كاذبون  ،حيث يزيهون فى القول علـى مـا
 - 223يلقون أسماعهم إلى الشياطين  ،فيتلقون منهم
ً
تلقيل الشياطين
 - 224قال الكفار  :إن القرآن شعر  ،ومحمه شاعر فأبطـل هللا هـذا بإثبـا

أن القـرآن ملـىء بـالحكم واألحكـام

 ،فأسلوبل ينافى أسلوب الشعر الذى يقـوم علـى الباطـل والكـذب  ،وبـين أن حـال محمـه

 -صـلى هللا عليـل

وسلم  -ينافى حال الشعراء  ،فهو ينطق بالحكمة  ،وهم ينطقون بالزور  ،وهذا حال أغلب الشعراء

 - 225ألم تر أنهم فى كل واد من أودية القول يهيمون على وجوههم  ،فال يهتهون إلى الحق
 - 226وأنهم يقولون بألسنتهم ما ال يلتزمونل فى عملهم
 - 227لكن الذين اهتهوا بههى هللا وعملوا الصـالحا

حتـى تمكنـت فـيهم ملكـا

ـر حتـى
فا ـلة  ،وذكـروا هللا كثي ًا

تمكنت خشيتل من قلوبهم  ،هؤالء يجعلون الشعر كالهواء يصيب الهاء  ،وينتصـرون لـهينهم وإقامـة الحـق إذا جيـر
علــى الحــق  ،وســيعلم الــذين ظلم ـوا أنفســهم بالشــرك وهجــاء الرســول

يرجعون إليل

أى مرجــع مــن م ارجــع الشــر والهــالك
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النمــــــل
سورة النمل مكية  ،وعهد آياتها ثالث وتسعون آية

كــالم العــرب  ،ومــع ذلــك أعجــزهم  ،وهــى

تنبيهــا لمنزلــة القــرآن الــذى يجــان
وقــه ابتــهأ بــالحروف الصــوتية ً
فــوق ذلــك تنبيــل لمــن يتغافــل عــن االســتماو  ،وجــاء بعــه ذلــك بقصــة موســى  ،وذكــر بعــض معج ازتــل  -عليــل

السالم  -وقصة داود  -عليل السالم  -وو ارثـة ولـهه سـليمان لملكـل  ،وحشـر الجـن واإلنـ

والطيـر لـل  ،وفهمـل -

عليل السالم  -لكالم الحيـوان  ،وشـكره هـذه النعمـة  ،ثـم غيبـة الهههـه  ،ومجي ـل بقصـة بلقـي
للشــم

 ،وعبادتهـا وقومهـا

 ،وإرســال ســليمان  -عليــل الســالم  -إليهــا كتاب ـاً  ،وردهــا عليــل بههيــة بعــه استشــارتها قومهــا  ،وإحضــار

عرشها عن طريـق مـن عنـهه علـم مـن الكتـاب  ،ودخولهـا قصـر سـليمان الـذى أدهشـها  ،فأعلنـت طاعتهـا وإيمانهـا
بل

وقــه ذكــر قصــة صــالح مــع قومــل وقصــة لــوط  -عليــل الســالم  -وقومــل  ،ونجاتــل وأهلــل وإهــالك الفاســقين

ونبهت السورة الكريمة إلى ما فى خلق السموا

واألرو من دالئل على قهرتل ووحهانيتل

وأشـار إلــى مقــام القـرآن الكـريم فـى الــهعوة  ،وإعـراو المشــركين عنــل مـع كمــال إعجــازه وذكــر مــا ســيكون

من خروج دابة تكلم الناس أنهم كانوا ب ياتنا ال يوقنون ثم وجهت األنظار إلى الكـون  ،وكيـف يفـزو كـل مـن فيـل
عنــه الــنف للبعــث والنشــور ونبهــت إلــى حــال األرو وأن جبالهــا تمــر مــر الســحاب ورســمت مــا يتبعــل الرســول فــى
دعوتل  ،ووجوب أن يحمه هللا سبحانل

-1ط
من جن

 -حرفان صوتيان ابتهأ

بهما السورة الكريمة تنبيها إلى سر اإلعجـاز فـى القـرآن مـع اإلشـارة إلـى أنـل

ما يتكلمون  ،ولتنبيل األذهان لالستماو إليل

تلك آيا

المنزل مقروءاً تتلونل  ،وهو كتاب مبين لما جاء بل

 - 2وهو ت
هاد للمؤمنين إلى طريق الخير والفوز فى الهنيا واآلخرة  ،ومبشر لهم بحسن الم ل

 - 3الذين يؤدون الصالة فى خشوو مستوفية األركان  ،ويعطون الزكـاة فـى أوقاتهـا  ،وهـم يوقنـون بالحيـاة اآلخـرة

 ،وما يكون فيها من ثواب وعقاب

 - 4إن الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر زينا لهم أعمالهم بخلق الشهوة فيهم  ،فهم يتردون فى

اللهم

 - 5أول ك الذين لهم العذاب السي  ،وهم فى اآلخرة أشه الناس خسرانا

 - 6وإنــك  -أيهــا النبــى  -لتتلقــى الق ـرآن الــذى ينــزل عليــك مــن لــهن مــن ال يــهائى فــى حكمتــل  ،وقــه أحــاط بكــل
شىء علما

 - 7اذكر حين قال موسى لزوجتل ومن معل وهو عائه إلـى مصـر  :عبإنـى أبصـر نـا ار  ،سـ تيكم منهـا بخبـر عـن
الطريق  ،أو آتيكم بشعلة مضي ة نا ار مقبوسة  ،لعلكم تستهف ون بها من البرد ،
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 - 8فلمــا وصــل إليهــا نــودى  :أن ُبــورك مــن فــى مكــان النــار ومــن حولهــا وهــم المالطــة وموســى ون ـزه هللا رب
العالمين عن كل ما ال يليق بل
 - 9يا موسى إنى أنا هللا المستحق للعبادة  -وحهه  -الغالب على كل شىء  ،الذى يضع كل أمر فى مو عل

 - 10وفى سبيل أن تـؤدى دعوتـك ألـق عصـاك  ،فلمـا ألقاهـا ورآهـا تهتـز كأنهـا حيـة خفيفـة سـريعة أعـرو عنهـا
راجعــا إلــى الــوراء  ،ولــم يعــه إليهــا بعــه أن أدبــر عنهــا  ،فطمأنــل هللا تعــالى بقولــل :

عنهى المرسلون حين أخاطبهم

()1

ال تخــف إنــى ال يخــاف

 - 11لكن من عمل شي ا غير مأذون لل فيل  ،ثم بهل حسنا بعه هفوة فإنى كثير المغفرة عظيم الرحمة
 - 12وأدخــل يــهك فــى فتحــة ثوبــك تخــرج بيضــاء مــن غيــر بــرص  ،فــى جملــة تســع معجـ از

فرعون وقومل  ،إنهم كانوا قوما خارجين عن أمر َّللا كافرين
 - 13فلما جاء

هذه المعج از

()2

 ،مرســال إلــى

وا حة ظاهرة قالوا  :هذا سحر وا ح عببين

 - 14وك ــذبوا بهـ ــا منك ـ ـرين ل ــهاللتها علـ ــى صـ ــهق الرسـ ــالة  ،وق ــه وقـ ــع اليقـ ــين فـ ــى قل ــوبهم  ،ولكـــنهم لـــم يـ ــذعنوا
الســتعالئهم بالباطــل وطغي ــانهم  ،فــانظر  -أيهــا النب ــى  -كيــف كانــت عاقب ــة الــذين دأب ـوا عل ــى الفســاد  ،فكفــروا

بالمعج از

وهى وا حة

 - 15هــذا طغيــان فرعــون بســبب ملكــل  ،فــانظر إلــى الســلطان العــادل  ،ســلطان الحكــم وســلطان النبــوة فــى داود
كثير بالشريعة ودراية باألحكام  ،فأقاما العـهل وحمـها هللا الـذى
علما ًا
وابنل سليمان  -عليهما السالم  -لقه آتيناهما ً
منحهما فضالً على كثير من عباده الصادقين المذعنين للحق
ـر
 - 16وقه آل الملك والحكم من داود إلى سليمان ابنل  ،وقال  :يا أيها الناس ُعبلعمنا لغـة الطيـر  ،وأوتينـا كثي ا
()3
مما نحتاج إليل فى سلطاننا  :إن هذه النعم لهى الفضل الوا ح الذى خصنا هللا بل
 - 17وجمــع لســيمان جنــوده مــن الجــن واإلن ـ

والطيــر فــى صــعيه واحــه  ،فهــم بحــب

أولهــم علــى آخــرهم حتــى

يكونوا جيشاً منظماً خا عاً

_______

( )1ذكر قصة موسى أطثر مـن مـرة فـى القـرآن  ،وفـى بعضـها يحـذف مـا سـيذكر فـى غيـره  ،ولكـل جـزء مناسـبة  ،ففـى

هذا الجزء إزالة استغراب أن يوحى إلى النبى صلى هللا عليل وسلم
( )2تلك التسع هى  :فلق البحر والطوفان  -والجراد  -والقمل  -والضفادو  -والهم  -والجهب  -والعصا  -وإخراج اليه بيضاء من غير سوء

( )3وورم سليمان داود وقال يا أياا الناس ُعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء  ،إن هـذا لاـو الفضـل المبـين: 
سليمان  -عليل السالم  -هو ابن داود  ،وهـو نبـى وملـك مثلـل  ،عـاش مـن حـوالى سـنل  974إلـى  937ق م اختصـل هللا
تعالى بمعرفة الطير وقه دلت األبحاث الحهيثـة علـى أن لكـل جماعـة مـن الطيـر طريقـة خاصـة يتفـاهم بهـا أفـراده منهـا :
اللم

 ،ومنها الصو  ،ومنها اإلشارة
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 - 18حتى إذا بلغوا وادى النمل قالت نملة  :يـا أيهـا النمـل ادخلـوا مخـاب كم  ،لكـيال تميـتكم جنـود سـليمان وهـم ال

يحسون بوجودكم

()1

بنعمـة هللا تعـالى عليـل وقـال

احكا من قول هذه النملة الحريصـة علـى مصـالحها  ،وأحـ
 - 19فتبسم سليمان
ً
 :يـا خــالقى ألهمنــى أن أشــكر نعمتــك التــى أنعمــت بهـا علــى وعلــى والــهى  ،ووفقنــى ألن أعمــل األعمــال الصــالحة
التى تر اها  ،وأدخلنى برحمتك السابغة فى عبادك الذين ترتضى أعمالهم

 - 20وتعرف جنوده من الطير فلم يجه الهههه  ،فتعجب وقـال  :مـالى ال أرى الهههـه أهـو بيننـا ولـم يقـع عليـل

نظرى  ،أم هو غائب عنا لي

بيننا !

عظيمــا  ،إال أن يــأتينى بحجــة عببينــة تُبــرر
ـهيها يردعــل  ،أو ألذبحنــل إن كــان الــذنب
ـذابا شـ ً
 - 21وهللا ألنـزلن بــل عـ ً
ً
غيابل عنى
زمانـا غيـر مهيـه  ،ثـم جـاء إلـى سـليمان يقـول لـل  :قـه أحطـت
 - 22وكـان الهههـه قـه مكـث فـى مكـان غيـر بعيـه ً
()2
علما بما لم يكن عنهك علم بل  ،وج تك من سبأ بخبر ذى شأن عظيم وهو مستيقن بل
ً
 - 23إنى وجه

فـى أهـل سـبأ امـرأة تحكمهـم  ،وأوتيـت مـن كـل شـىء مـن أسـباب الـهنيا  ،ولهـا سـرير كبيـر يـهل

على عظمة ملكها وقوة سلطانها
_______
(  )1حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أياا النمـل ادخلـوا مسـاكنفم ال يحطمـنفم سـليمان وجنـوده وهـم
ال يشـــعرون  : يتض ــح م ــن ه ــذه اآلي ــة الشـ ـريفة أن النم ــل يع ــيش ف ــى جماع ــا

 :أى أن ل ــل مجتمعـ ـاً وأن م ــن

خصائصل اليقظة والحذر وقـه عـرف لمجتمـع النمـل منـذ القـهم خصـائص عـهة تشـهه بـأن لـل مجتعـا منظمـا  ،لـل
نظام دقيق فى الحكم وأنل على قهر كبير من الذكاء والههاء وقوة الذاطرة وحب العمل والمثـابرة  ،والجهـاد الـذى ال

يعـرف الكلــل وال اليــأس  ،كمـا عــرف عنــل ســعة الحيلـة فيمــا يقــوم بـل مــن أعمــال وآيــة ذلـك أن مجتمــع النمــل هــو
الوحيه بين المخلوقـا

الحيـة بعـه اإلنسـان الـذى يقـوم بـهفن موتـاه  ،وتحـرص جماعاتـل المختلفـة علـى االلتقـاء فـى

صــعيه واحــه مــن حــين إلــى آخــر  ،ولهــذا خصــص أيامــا معينــة إلقامــة ســوق تجتمــع فيــل جماعــا
والتعــارف  ،وهــذه الجماعــا

تتصــل بش ـ ونها

لتبــادل الســلع

حــين تلتقــى تتجــاذب أط ـراف الحــهيث باهتمــام بــالُ ويســأل بعضــها الــبعض أســ لل

ومــن مظــاهر مجتمعهــا المت ـرابل قيامهــا بمشــروعا

أناة ومثابرة تثيران الههشة  ،وال تكفى هذه الجماعا

جماعيــة مثــل إقامــة الطــرق الطويلــة  ،فــى

بالعمل نها ار بل تواصلل ليالً فى الليالى القمرية ولكنهـا تلتـزم

مســتعمراتها فــى الليــالى المظلمــة  ،وألعضــاء هــذا المجتمــع فــى جمــع الم ـواد الغذائيــة وحملهــا وتخزينهــا والمحافظــة

عليهــا طــرق فريــهة فــى نوعهــا  ،فــإذا لــم تســتطع النملــل حمــل مــا جمعتــل فــى فمهــا كعاداتهــا لكبــر حجمــل حركتــل
بأرجلها الخلفية ورفعتل بذراعيها  ،ومن عاداتها أن تقضم الجذور وتفلق بعض الحبوب قبل تخزينهـا حتـى ال تعـود
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إلــى اإلنبــا

م ـرة أخــرى وتجــزئ البــذور الكبي ـرة لكــى يســهل عليهــا إدخالهــا فــى مســتودعاتها  ،وإذا مــا ابتلــت بفعــل

المطر أخرجتها إلى الهواء والشم

لتجف

(  )2فمكث غير عيد فقال أحطت ما لم تحط ه وجئتك من سبا بنبا يقين  .إنى وجدت امرأة تملفام
وأوتيت من كل شىء ولاا عرم عليم  .وجدتاا وقوماا يسجدون للشم

أعمالام فصدهم عن السبيل فام ال ياتدون  : هذه هى اآليا

من دون ع وزين لام الشيطان

الخاصة بمملكة سبأ  ،وسبأ هى إحهى ممالك

بالد العرب الجنوبية المسماة باليمن المعروفة فى العالم القهيم " بالعربية السعيهة " وتشير هذه التسمية األخيرة

إلى تقهم اليمن وثرائها  ،فلقه كان لها حضارة راقية منذ األلف الثانى قبل الميالد  ،قامت على الزراعة وذلك
لخصب أ ار يها  ،ومالءمة مناخها  ،وكذلك على التجارة لتوسطها بين الهنه والحبشة والصومال والشام والعراق

 ،والحق أن السهود المنشأة لخزن المياه وتصريفها وأشهرها سه مأرب " انظر سيل العرم  ،اآلية  16من سورة

سبأ " والمهن المحصنة والقصور والهياطل القائمة حين ذاك فى أنحائها تشهه إلى اليوم بما كانت تتمتع بل هذه
البالد من تقهم اجتماعى وثراء

وإن النقــوش التــى خلفهــا حكــامهم ومــن بــين تلــك النقــوش مجموعــة مــن الق ـوانين التــى نظمــت ش ـ ون الملكيــة

العقارية وغيرها عنههم لتهل كل الهاللة على مبلُ ما وصلوا إليل من حضـارة ازهـرة ومملكـة سـبأ التـى كانـت فـى

أوج ازدهارها على أيام سليمان  -عليـل السـالم  " -حـوالى القـرن العاشـر ق م " كـان الحكـم فيهـا  -شـأنها شـأن
مملكــة معــين قبلهــا  -ملكــا وراثيــا يرثــل األبنــاء عــن اآلبــاء ومــن هنــا كانــت تحكمهــا علــى أيــام ســليمان  -عليــل

الســالم  -ملكــة اختلــف المؤرخــون فــى اســمها  ،ويطلــق عليهــا العــرب بلقــي
طمجل

شورى لها " أنظر اآليا

يعاونهــا شــيوخ المملكــة األش ـ ارف

مـن  33 - 28مـن سـورة النمـل " ولـم يثبـت التـاري أن مملكـة سـبأ كانـت دولـة

فتح بل مملكة تجارة وقوافل وال نجه للحرب أو للفتح ذك ار فى آثارهـا إال قلـيال  ،ولهـذا فـإن مهمـة جيوشـها كانـت

لحف القالو وحمايتهـا وح ارسـة القوافـل فـى الغالـب وكـان السـب يون وثنيـين يعبـهون الشـم

 -علـى نحـو مـا ورد

فــى اآليــة الش ـريفة رقــم  24مــن هــذه الســورة  -والقمــر وهمــا أهــم آلهــتهم  ،وكــانوا يقــهمون لهمــا الق ـرابين ويحرقــون

البخور فى هياطلهما
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 - 24وجــهتها هــى وقومهــا يعبــهون الشــم

وال يعبــهون هللا  ،وحســن لهــم الشــيطان أعمــالهم فظنوهــا حســنة وهــى

السوء  ،فصرفهم بذلك عن سبيل الحق  ،فهم ال يهتهون

 - 25أال يســجهوا
!

تعــالى  ،وهــو الــذى يخــرج المخبــوء فــى الســموا

واألرو  ،ويعلــم مــا تســرون ومــا تظهــرون

 - 26هللا ال معبود بحق سواه  ،صاحب السلطان المطلق العظيم على كل ما فى الوجود

مخاطبا الهههه  :سنتحرى خبرك هذا  ،أصهقت فيل أم كنت من الكاذبين
 - 27قال سليمان
ً
 - 28اذهب بكتابى هذا فأوصلل إليهـا وإلـى قومهـا ثـم تـنح عـنهم متوارًيـا فـى مكـان قريـب  ،لتنظـر فيمـا يرجـع بـل
بعضهم إلى بعض ويرددونل من قول

 - 29وصل الكتاب إليها فجمعت أشراف قومها  ،وذوى شوراها  ،وقالت  :يا أيها الما إنى قه وصل إلـى كتـاب
عظيم الشأن

 - 30ثــم تلــت الكتــاب عل ــيهم قائلــة  :إنــل مــن س ــليمان وإنــل مفتــتح باســم هللا ذى الج ــالل واإلنعــام الــذى يف ــيض

دائما على خلقل
برحمتل ً
 - 31ال تتكبروا على وأتونى منقادين خا عين
 - 32قالـت لمجلـ

شــوراها  :بينـوا لــى الصـواب فــى هـذا األمــر الخطيـر الــذى عـرو لــى  ،فـإنى

فى أمر حتى يكون بمحضركم

ال أبــت

 - 33قالوا مطم نين لها  :نحن أصحاب قوة بهنية وأهل نجـهة وشـجاعة  ،ال نخـاف الحـرب  ،فـانظرى فـى األمـر

الذى تأمريننا بل  ،فإنا مطيعون

 - 34قالت متريثة مسالمة  :إن الملوك إذا دخلوا مهينة عظيمة بجيوشهم أفسهوها  ،فأذهبوا

عمرانهـا  ،وأبـادوا

دائما
الحرث والنسل  ،وأفعالهم كذلك ً

ـار للســلم والعافيــة  -مرســلة إلــى ســليمان وقومــل بههيــة  ،ومنتظ ـرة مــا يرجــع بــل الرســل  ،بقبــول
 - 35وإنــى  -إيثـ ًا
الههية أم بردها

مخاطبـا لهـا ولقومهـا فـى
شاعر بأنعم هللا تعالى عليـل ،
ًا
 - 36وصل الرسل إلى سيهنا سليمان بالههية  ،فقال لهم
ً
مواجهة رسلها  :أتعطوننى ماال ! فما أعطـانى هللا مـن النبـوة والملـك والنعمـة أعظـم ممـا آتـاطم  ،بـل أنـتم بهـهيتكم
وكثرة أموالكم تفرحون ال مثلى  ،ألنكم ال تعلمون إال ما يتعلق بالهنيا

ـأتينهم بجن ــود ال طاق ــة له ــم
 - 37وق ــال يخاط ــب الم ــتكلم باس ــمهم  :ارج ــع  -أيه ــا الرس ــول  -إل ــيهم  ،ل ــنهللا لن ـ ب
بمقاومتها ومقابلتها  ،ولنخرجنهم من سبأ فاقهى العز  ،وهم مستعبهون
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 - 38اتجــل ســليمان إلــى االســتعانة بمــن ســخرهم هللا لــل مــن اإلنـ

والجــن  ،ليفاج هــا بــأمر غريــب  ،فقــال  :أيكــم

يأتينى بعرشها العظيم قبل أن يأتونى خا عين منقادين

 - 39قــال مــارد مــن الجــن  :أنــا آتيــك بــل وأنــت فــى مجلســك هــذا قبــل أن تقــوم منــل  ،وإنــى لقــادر أمــين فــى قــولى
وفعلى

وعلما من الكتاب  :أنا آتيك بهذا العرش قبـل أن تحـرك أجفانـك  ،وقـه نفـذ مـا
 - 40قال الذى آتاه هللا قوة روحية ً
قــال فلمــا رأى ســليمان العــرش ثابتًــا عنــهه غيــر مضــطرب قــال  :هــذا مــن فضــل هللا الــذى خلقنــى وأمــهنى بخي ـره
ليختبرنى أأشكر هذه النعمـة أم ال أؤدى حقهـا ومـن شـكر هللا فإنمـا يحـل عـن نفسـل عـبء الواجـب  ،ومـن يتـرك

الشكر على النعمة فإن ربى غنى عن الشكر  ،كريم باإلنعام

 - 41قال سليمان لحاشيتل  :اخفوا عنها العرش ببعض التغيير فى مظاهره لنرى أتعرفـل مهتهيـة إليـل أم ال تعرفـل
فال تهتهى إليل

 - 42فلما أقبلـت وجهـت نظرهـا إلـى عرشـها  ،فقيـل لهـا  :أهـذا مثـل عرشـك فقالـت  - :لكمـال التشـابل  -كأنـل
قومـا منقـادين
هو  ،وقال سليمان ومن معل  :أوتينا العلم با وبقهرتل وبصحة ما جاء من عنـهه مثـل علمهـا وكنـا ً
مخلصين العبادة لل

 - 43وصرفها عن عبـادة هللا مـا كانـت تعبـهه مـن آلهـة غيـر هللا تعـالى مـن شـم

ونحوهـا  ،إنهـا كانـت مـن قـوم

طافرين
 - 44قيــل لهــا مــن بعــه ذلــك  :ادخلــى قصــر ســليمان  ،وكــان صــحنل مــن زجــاج تحتــل مــاء يســبح فيــل الســمك ،
فكشفت عن ساقيها تحسـب مـا تمـر فيـل مـاء فنبههـا سـليمان إلـى أن الصـحن أملـ

مكـون

مـن زجـاج  ،فراعهـا

ذلــك المنظــر المــادى  ،وعلمــت أن ملكهــا ال يســاوى شــيًا بج ـوار ملــك ســليمان
ظلمــت نفســى بــاغترارى بملكــى وكفــرى  ،وأذعنــت فــى صــحبة ســليمان مؤمنــة بــا تعــالى خــالق العــالمين وم ـربيهم
 -النبــى  -فقالــت  :رب إنــى

والقائم عليهم

 - 45ولقه بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحا بأن ع
وحهوا هللا  ،فسارعوا إلى االختصام واالخـتالف  ،وصـاروا فـريقين :
ب
ً
أحههما مؤمن واآلخر كافر

ناصحا لهم  :يا قوم لم تستعجلون بالعذاب الذى توعهون قبل التوبة  ،هـال تطلبـون المغفـرة مـن
 - 46قال صالح
ً
ربكم وتؤمنون بل رجاء أن ترحموا !
 - 47وقالوا  :تشاءمنا بك أنت ومن معك وأصابنا القحـل  ،قـال  :أسـباب الخيـر والشـر الـذى نـزل بكـم إنمـا كـان
من عنه هللا بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء  ،لعلكم تؤمنون

 - 48وكان زعماء الشر فيهم تسعة يفسهون ب رائهم ودعايتهم فى األرو  ،ولي

من شأنهم عمل الصالح
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 - 49قال أول ـك المشـركون بعضـهم لـبعض  :تبـادلوا القسـم بـا لنغيـرن عليـل هـو وأهلـل ونقـتلهم  ،ثـم نقـول لـولى

دمل  :ما شههنا هالطل والهالك أهلل  ،وإنا لصادقون فيما ذكرنا

 - 50دبروا الفتك بصالح وأهلل  ،وهللا مـن ورائهـم قـه دبـر النجـاة لنبيـل وأهلـل والهـالك لهـم وه ال يشـعرون بتـهبير
هللا

 - 51فانظر  -أيها النبى  -إلى عاقبة تهبيرهم وتهبيرنا لنبينا أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين
 - 52فانظر إلى آثارهم تجه بيوتهم سـاقطة متههمـة بسـبب ظلمهـم وكفـرهم وإرادتهـم الشـر لنبـيهم

بثمود آلية لقوم يعلمون قهرتنا فيتعظون

إن فيمـا ُف ععـل

 - 53وأنجينا الفريق المؤمن بصالح من هذا الهالك وكانوا يتقون ترك أوامره

 - 54واذكر  -أيها النبى  -لوطا وخبره مع قومل الفاسقين الشاذين إذ قال لهم  :أتأتون هذا الذنب البـالُ أقصـى

درجا

الفحش والشذوذ وأنتم تبصرون وتنظرون الشر الذى استمرأتموه

 - 55أيسوح فى نظر العقـل والفطـرة أن تـأتوا الرجـال بشـهواتكم وتتركـوا النسـاء بـل أنـتم قـوم قـه أصـابكم الحمـق
والجهل المطبق حتى صرتم ال تميزون بين الخبيث والطيب

 - 56فمــا كــان رد قومــل عليــل حــين نهــاهم إال قــولهم  :أخرجـوا لوطــا وأتباعــل مــن هــذه القريــة ألنهــم يتنزهــون عــن
مشاركتنا فيما نفعل

 - 57فخلصــناه هــو وأهلــل مــن العــذاب الــذى ســيقع بــالقوم إال ام أرتــل  ،قــهر هللا أن تكــون مــن البــاقين حتــى تهلــك
بالعذاب مع الكافرين

هلكـا لمـن أُنـذروا بالعـذاب األلـيم ولـم
 - 58وأمطرنا على هؤالء المفسهين مطر عذاب ونقمـة  ،فكـان مط ًا
ـر سـيًا ُم ً

يذعنوا

ـالما وتحيـة لعبـاده الـذين اختـارهم
 - 59قل  -أيها الرسول  : -إنى أحمه هللا وأثنى عليل  -وحهه  -وأسأل هللا س ً
أم عبــادة األصــنام التــى
ألداء رســالتل  ،وقــل  -أيهــا الرســول  -للمشــركين  :هــل توحيــه هللا خيــر لمــن آمــن ،

نفعا !
أشركتم بها وهى ال تملك ًار وال ً
 - 60بــل اســألهم  -أيهــا الرســول  -عمــن خلــق الســموا

واألرو ومــا فيهمــا  ،وأنــزل ألجلكــم مــن الســماء غيثًــا

نافعا  ،فأنبت بل بساتين ذا ُحسن وبهاء ما أمكن لكـم أن تنبتـوا شـجرها المختلـف األنـواو واأللـوان والثمـار هـذا
ً
التناســق فــى الخلــق يثبــت أن لــي مــع هللا إل ــل  ،ولكــن الكفــار قــوم يعــهلون عــن الحــق واإليمــان ويميلــون للباطــل
والشرك
ـار ،
 - 61بــل اســألهم  -أيهــا الرســول  -عمــن مهــه األرو لإلقامــة فيهــا واالســتقرار عليهــا  ،وخلــق وســطها أنهـ ًا
وخلق عليها جباال تمنعها من الميـل  ،وجعـل بـين المـاء العـذب والمـاء الملـح فاصـال يمنـع امتـزاج أحـههما بـاآلخر

!! لي

هناك إلـل مع هللا فهو الخالق  -وحهه  -لكن أطثر النـاس

وكأنهم ال يعلمون

ال ينتفعـون بـالعلم الحـق علـى وجهـل
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 - 62بــل اســألهم  -أيهــا الرســول  -عمــن يجيــب المضــطر  -فــى دعائــل  -إذا أحوجتــل الشــهة فلجــأ إلــى هللا فــى
ـراعة وخشــوو  ،ويــهفع عــن اإلنســان مــا يعتريــل مــن مكــروه  ،ويجعلكــم خلفــاء لمــن ســبقكم فــى األرو

هناك إلـل مع هللا المانح لهذه النعم  ،ولكنكم أيها الكافرون قبلما تتعظون

لــي

ـر  ،وعم ـن يبعــث الريــاح
 - 63بــل اســألهم  -أيهــا الرســول  -عمــن يرشــههم إلــى الســير فــى ظــالم الليــل ب ـ ار وبحـ ًا
مبشرة بمطر هو رحمة من هللا ! أهناك إلـل مع هللا تعالى يصنع ذلك ! تنزه هللا سبحانل عن أن يكون لل شريك
 - 64بل اسألهم  -أيها الرسول  -عمن ينش الخلق ابتهاء  ،ثم يوجهه بعـه فنائـل كمـا كـان  ،ومـن الـذى ينـزل

لكم الرزق من السماء ويخرجـل مـن األرو

لـي

موبخـا
هنـاك إلــل مـع هللا يفعـل ذلـك قـل  -أيهـا الرسـول -
ً

ـر علـيهم  :إن كـان لكـم إلــل سـوى هللا فـأقيموا لنـا حجـة علـى ذلـك إن كنـتم تزعمـون أنكـم صـادقون  ،ولـن
لهم ومنك ًا

يتأتى لكم ذلك

 - 65قــل  -أيهــا الرســول  : -إن َمــن تَفــرد بفعــل هــذا كل ـل قــه تفــرد ســبحانل بعلــم مــا فــى الســموا
أمور الغيب  ،وهو هللا  -وحهه  -وما يعلم الناس أى وقت يبعثون فيل من قبورهم للحساب والجزاء

واألرو مــن

 - 66تالحق علمهم فى اآلخرة من جهل بها إلى شك فيها  ،وهم فى عماية عن إدراك الحق فـى أى شـىء مـن

أمرها ألن الغواية أفسه

إدراطهم

 - 67وقــال الكــافرون منكـرين للبعــث  :أئــذا صـرنا ترًابــا وبليــت أجســامنا وأجســام آبائنــا الســابقين هــل نعــاد ونخــرج
إلى الحياة من جهيه !

 - 68لقه وعهنا محمه بهذا البعث كمـا وعـه الرسـل السـابقون آباءنـا  ،ولـو كـان حًقـا لحصـل  ،ولـي
أطاذيب السابقين

هـذا إال مـن

 - 69قل لهم  -أيها الرسول  : -تجولوا فى الهنيا وانظروا آثار ما حـل بالمكـذبين مـن عـذاب هللا لعلكـم تعتبـرون

بهذا  ،وتخشون ما وراءه من عذاب اآلخرة

 - 70ال تحــزن  -أيهــا الرســول  -علــى الكــافرين الــذين لــم يتبعــوك  ،فإنمــا عليــك الــبالح  ،وال يكــن فــى صــهرك
حرج من مكرهم وكيههم  ،فإن هللا ناصرك عليهم

 - 71ويبالُ الكافرون فى التكذيب  ،فيستعجلون العذاب قائلين  :متى يحين موعه العذاب الـذى هـهدتمونا بـل إن
طنتم صادقين فى أن العذاب نازل بالمكذبين !

 - 72قل  -أيها الرسول  : -لعلل أن يكون قه لحق بكم وقرب منكم بعض ما تستعجلونل من العذاب
 - 73وإن هللا ربك  -أيها الرسول  -لصاحب إنعام وإحسان على الناس كافة  ،ومن رحمتل تـأخير العقوبـة علـى
المكذبين  ،ولكن أطثر الناس ال يهركون فضل هللا وال يشكرونل

 - 74وإن هللا رب ــك  -أيه ــا الرسـ ــول  -لعل ــيم بك ــل مـ ــا يس ــرون ومـ ــا يعلن ــون م ــن األق ـ ـوال واألفع ــال المنكـ ـرة ،
ومجازيهم عليها
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 - 75ومــا مــن خافيــة غائبــة مهمــا صــغر و َ ـ ُـؤَلت فــى الســموا
طتاب حق عنهه

أو فــى األرو إال علمهــا هللا وأحصــاها فــى

 - 76إن هــذا الكتــاب الــذى أنــزل علــى محمــه يبــين لبنــى إس ـرائيل حقيقــة مــا جــاء فــى التــوراة مــن عقائــه وأحكــام
وقصص  ،ويردهم إلى الصواب فيما اختلفوا فيل

 - 77وإن هذا الكتاب لههاية من الضالل ورحمة من العذاب لجميع من آمن بل
جميعــا يــوم القيامــة بعهلــل  ،وهــو الغالــب فــال يــرد قضــاؤه ،
 - 78إن ربــك  -أيهــا الرســول  -يفصــل بــين النــاس
ً
العليم فال يلتب لهيل حق بباطل
 - 79ففــوو أمــرك  -أيهــا الرســول  -إلــى هللا  ،وثــابر ب ـهعوتك واثًقــا بنص ـره  ،ألنــك علــى الحــق الوا ــح  ،وال
يضرك إعراو الكافرين عنك
 - 80إنك  -أيها الرسول  -ال تستطيع ههايتهم فإنهم كالموتى فـى عـهم الـوعى  ،وكالصـم فـى فقـهان أداة السـمع
 ،فليسوا مستعهين لسماو دعوتك لتماديهم فى اإلعراو عنك

 - 81ولسـت بمسـتطيع أن تهـهى إلـى الحــق مـن عميـت أبصـارهم وبصــائرهم  ،وال يمكنـك أن تُسـمع إال مـن يقبــل
على اإليمان ب ياتنا  ،فهم مطيعون مستجيبون

 - 82وإذا قــرب أن يتحقــق وعــه هللا بقيــام الســاعة  ،وأن يقــع الع ــذاب علــى الكــافرين أخــرج هللا للنــاس دابــة م ــن
األرو تقــول لهــم مــن جملــة مــا تقــول  :إن الكفــار كــانوا بمعجزاتنــا كلهــا وبــاليوم اآلخــر

تحقق اآلن ما كانوا بل يكذبون وها هو ذا هول الساعة وما وراءها

()1

ال يؤمنــون  ،وقــه

 - 83واذكـر  -أيهـا الرسـول  -يـوم نجمـع مـن كـل أمـة طائفـة مـن المكـذبين ب ياتنـا  ،وهـم الزعمـاء المتَبعـون فهـم
يساقون فى مقهمة أممهم إلى الحساب والجزاء

وتعنيفا  :قه كذبتم بكـل آيـاتى وأنكرتموهـا
 - 84وحينما يقفون بين يهى هللا للحساب يقول  -سبحانل  -لهم تبكيتًا
ً
دون تهبر وال فهم بل ماذا كنتم تعملون وأنتم لم تخلقوا عبثًا
________
( )1هذا تفسير اآلية بظاهر ألفاظها وهناك تفسيران آخران تحتملهما اآلية  " :أولهما " أن المـراد مـن الهابـة كـل
ما يهب من األناسى أو غيرهما  ،وتحمل هنـا علـى األناسـى  ،ومجي هـا قبـل القيامـة والمعنـى أنـل إذا وقـع القـول

عليهم وحق العذاب جاءتهم جموو عظمى من المؤمنين تهب إليهم  ،وتما السـهل والربـا  ،وتزلـزل أركـان الكفـر

وتهــهم بنيانــل " ثانيهمــا " أن تكــون كلمــة الهابــة يـراد بهــا األشـرار الــذين هــم فــى الجهــل بمنزلــة الــهواب  ،كمــا قــال

األصفهانى فى مقرراتل  ،والمعنى أنل عنهما يقرب يوم القيامة يكثر الشر والفساد  ،وتكون القيامـة التـى كـذب بهـا

الكافرون  ،ويكون هذا هو القول  ،وهو بلسان الحال ال بالمقال  ،كالرأى الذى سبق
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 - 85وحل بهم العذاب بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر  ،فهم عاجزون عن الهفاو واالعتذار
 - 86لقه شاههوا أن هللا جعل الليل ليستريحوا فيل  ،وجعل النهـار مضـيًا ليتصـرفوا فيـل ويسـعوا علـى معايشـهم ل
إن فى ذلك لهالال

وا حة على ألوهية هللا ووحهانيتل لقوم يتهبرونها فيؤمنون

 - 87واذكر  -أيها الرسول  -يوم ينف إسرافيل فى البوق بإذن هللا  ،فيرتعب من فى السموا
من هول النفخة إال من طمأنل هللا وأعفاه من الفزو  ،وكل المخلوقا

يأتون إلى ربهم صاغرين

ومـن فـى األرو

 - 88وترى  -أيها الرسول  -الجبال تظنها ثابتة ال تتحرك  ،ولكنها فـى واقـع األمـر تتحـرك بسـرعة كالسـحاب ،
وهذا من صنع هللا الذى خلق كل شىء وأبهعل إنـل سـبحانل كامـل العلـم بمـا يفعـل النـاس مـن طاعـة ومعصـية ،

ومجازيهم عليل

()1

 - 89كــل مــن أتــى بالحســنة فــى الــهنيا وهــى اإليمــان واإلخــالص فــى الطاعــة فلــل فــى اآلخـرة الثـواب األعظــم مــن

أجل ما تقهم وأصحاب هذه الحسنا

آمنون من الخوف والفزو يوم القيامة

________

(  )1وتـرى الجبـال تحسـباا جامـدة وهـى تمـر مـر السـحاب ،

ـنع ع الـذى أتقـن كـل شـىء  ،إنـه خبيـر مـا

تفعلون  : تقرر هذه اآلية الكريمة أن جميع األجسام التى تخضع لجاذبية األرو مثل الجبـال والبحـار والغـالف
الجوى

إل تشترك مع األرو فى دورتها اليومية حول محورها ودورتها السنوية حول الشم

نصف وجل األرو فى ظالم دام

هذه الهورة

 ،وبـذلك يصـبح

لمهة ستة أشهر والنصف اآلخر فى نهار الخارجى واألجرام السـماوية  ،لكـن

ال تهرك فهى مثـل حركـة السـحب فـى الجـو ي ارهـا النـاظرون بعيـونهم ولكـن ال يسـمعون صـوتها

أو يلمسـونها  ،وتبـين هـذه اآليـة الكريمـة أن هللا عـز وجـل  :خلـق الكـون والقـوانين التـى تنظمـل وهـو قـادر علـى أن
يجعل األرو ساطنة ال تهور حول محورها أو يجعل فترة دورانها حول محورهـا تسـاوى فتـرة دو ارنهـا حـول الشـم

 ،وبــذلك يصــبح نصــف وجــل األرو فــى ظــالم دامـ

لمــهة ســتة أشــهر والنصــف اآلخــر فــى نهــار ســاطع الضــوء

مما يؤدى إلى اختالل التـوازن الحـرارى علـى األرو كلهـا  ،وفـى هـذا فنـاء األحيـاء التـى عليهـا  ،وهللا  -سـبحانل

وتعالى  -هو الذى و ع هذا النظام المحكم رحمة ورأفة بعباده
وبــالرغم مــن أن " أريســتاخورس " " الفلكــى الســكنهرى  230-310ق م " كتــب فــى مو ــوو دوران األرو
حـول نفســها  ،فــإن هــذه الكتابــا

العلميـة القهيمــة لــم تصــل إلــى العـرب وقــت محمــه  -صــلى هللا عليــل وســلم  -أو

قبلــل بــل إن أول مــن أشــار إلــى هــذه المعلومــا

مــنهم هــو البيرونــى عـام ألــف للمــيالد  ،بعــه حركــة الترجمــة فــى

الهولة العباسية  ،فإن إيراد هذه الحقـائق العلميـة علـى لسـان النبـى  -التـى لـم تكـن قـه وصـلت إلـى علمـل  -دليـل
على أنها موحى بها من عنه هللا
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 - 90وكل من أتى فى الهنيا بالسي ة  -وهـى الشـرك والمعصـية  -ومـا

علـى ذلـك فجـزاء هـذا الفريـق أن يكـبهم

توبيخــا  -إنكــم ال تجــزون اليــوم إال بســبب شــرككم
هللا علــى وجــوههم فــى النــار يــوم القيامــة ويقــال لهــم حين ــذ -
ً
ومعصيتكم

آمنـا ،
حرمـا ً
 - 91قل  -أيها الرسول  -للناس  :ما أمر أن أعبـه أح ًـها إال هللا رب مكـة الـذى كرمهـا  ،فجعلهـا ً
وملكـا وأمــر أن
ال يسـفك فيهـا دم  ،وال يصــاد صـيهها  ،وال يقطــع شـجرها ولــل سـبحانل كــل مـا فــى الكـون خلًقــا ً

أطون من الخا عين

ـهبر ودعـوة إلـى مـا فيـل  ،فمـن اهتـهى وآمـن بـل واتبعـك فإنمـا
 - 92وأمر أن أواظـب علـى تـالوة القـرآن عبـادة وت ًا
خير ذلك وجزاؤه لنفسل ال لك  ،ومن

 - 93وقل  -أيها الرسول  : -الحمه

ل عن الحق ولم يتبعك فقل  :إنما أنا رسول أنذر وأبلُ

على نعمة النبوة والههاية  :سيكشف هللا لكم فى الهنيا عن آثـار قهرتـل ،

وفى اآلخرة عن صهق ما أخبركم بل فتعرفونها معرفة حق  ،ولي

هللا بعاجز عن حسابكم وال بغافل عن أعمالكم
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القـــصص
سورة القصص الثامنة والعشرون فى ترتيب السور بالمصحف  ،وهى من السور المكيـة  ،وعـهد اآليـا

ثمان وثمانون

فيهـا

وقــه اشــتملت علــى تفصــيل لمــا ذكــر قبلهــا إجمــاالً  ،مــن شــأن موســى  -عليــل الســالم  -منــذ ولــه فــى عهــه
فرعون  ،وكان فرعون يقتل األبناء من بنى إسرائيل خوًفا من ظهور نبى يقضى على سلطانل

ثم ما كان من مناجاة هللا لموسى أثناء عودتـل  ،واختيـاره للرسـالة  ،ومـا حـهث مـن شـأن فرعـون وسـحرتل مـع

موسى  ،إلى أن أغرق هللا فرعون وجنهه  ،ونجى موسى ومن معل من بنى إسرائيل  ،ثم ما كان من بنـى إسـرائيل

مــع موســى وأخيــل هــارون  ،ومــا يتصــل بهــذا مــن أنبــاء المكــذبين كقــارون ومــن ســبقل مــن الكــافرين ولهــذا البيــان
الشامل سميت السورة بسورة القصص

 – 1طســم  :حــروف صــوتية ســيقت لبيــان أن الق ـرآن المعجــز مــن هــذه الحــروف التــى يتــألف منهــا حــهيثكم ،
ولتنبيل السامعين

 - 2هذه اآليا

التى نوحيها إليـك  -أيهـا الرسـول  -آيـا

القـرآن المبـين الوا ـح  ،المظهـر للحـق مـن الباطـل ،

وللحالل من الحرام  ،والوعه بالثواب  ،والوعيه بالعقاب

 - 3نُقص عليك بعض أخبار موسى وفرعون بالصهق  ،ليعتبر بما فيل المؤمنون

 - 4إن فرعــون تعــاظم فــى نفســل  ،وجــاوز الحــه فــى ظلمــل  ،واســتكبر فــى أرو مصــر  ،وصــير أهلهــا فرُقــا ،
أوالدهــم  ،ويســتبقى
يصــطفى بعضــها ويسـ بعـخر بعضــها  ،ويستضــعف مــنهم بنــى إس ـرائيل  ،فيــذبح الــذكور مــن

اإلناث إنل كان من المسرفين فى الطغيان واإلفساد

 - 5وأراد هللا أن يتفضــل علــى الــذين استضــعفهم فرعــون فــى األرو  ،وأن يجعلهــم هــهاة إلــى الخيــر  ،ويــورثهم
ملك األرو والسلطان

ونثَبــت لفرعــون ووزي ـره هامــان وجنــههما مــا كــانوا يخشــونل مــن
ونثبــتهم فــى األرو ويتخــذون فيهــا مكان ـاً ُ ،
ُ -6
ذهاب ملكهم على يه مولود من بنى إسرائيل
 - 7وأَله ــم هللا أم موس ــى  -حينم ــا خش ــيت علي ــل أن يذبح ــل فرع ــون كم ــا ي ــذبح أبن ــاء بن ــى إس ــرائيل -

أن

تر ــعل مطم نــة عليــل مــن قتــل فرعــون  ،فــإذا خشــيت أن يعــرف أمـره و ــعتل فــى صــنهوق وألقتــل فــى النيــل غيــر
خائفة وال محزونة  ،فقه تكفل هللا لها بحفظل ع
ورده إليها  ،وأن يرسلل إلى بنى إسرائيل
ب
 - 8فأخذه آل فرعون ليتحقق ما قهره هللا بأن يكون موسى رسوال معاديا لهـم  ،ومثيـ ار لحـزنهم بنقـه ديـنهم والطعـن
على ظلمهم إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين مسرفين فى الطغيان

والفساد
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 - 9وقالت امرأة فرعون  -حين رأتل  -لزوجهـا  :هـذا الطفـل مبعـث السـرور لـى ولـك نسـتبقيل وال نقتلـل رجـاء
أن ننتفع بل فى تهبير شأننا أو نتبناه  ،وهم ال يشعرون بما قهر هللا فى شأنل

 - 10وصار قلب أم موسى خاليا من العقل لما دهمها من الجزو لوقوو ولهها فى يه فرعون إنها كـاد

أم ـره بأنــل ولــهها لـ ـوال أن ثبــت هللا قلبهــا بالص ــبر ألعلنــت أنــل ول ــهها شــفقة عليــل  ،ولتكـ ـون فــى

المطم نين

تظهـر

ــمن الم ــؤمنين

 - 11وقالــت أمــل ألختــل  :تتبعــى أثـره لتعرفــى خبـره  ،ف أرتــل عــن ُب َعــه وهــى تتجنــب ظهــور أمرهــا وفرعــون وآلــل ال
يهرون أنها أختل
 - 12ومنع هللا الطفل  -موسى  -أن ير ع ثهيا لمر ع قبـل أن يرشـهوا إلـى أمـل  ،فـاغتم آل فرعـون  ،وأهمهـم
ذلك  ،فقالت لهم أختل  :أال أرشهكم إلى أسرة تكفلل وتتعههه بالر او والتربية وهم لل حافظون

 - 13فقبلـوا إرشــادها  ،ورده هللا إلــى أمــل كــى تطيــب نفســها  ،وتفــرح بعودتــل إليهــا  ،وال تحــزن بف ارقــل  ،ولتــزداد
علما بأن وعه هللا برده لها حاصل ال يتخلف  ،ولكن أطثر الناس ال يعلمون عودة موسى إلى أمل لخفائل عليهم

 - 14ولما بلُ موسى رشهه واطتمـل نضـجل أعطـاه هللا الحكمـة والعلـم  ،ومثـل ذلـك اإلحسـان الـذى أحسـنا بـل إلـى
موسى وأمل نكاف المحسنين على إحسانهم
 - 15ودخــل موســى المهينــة فــى وقــت غفــل فيــل أهلهــا  ،فوجــه فيهــا رجلــين يقتــتالن  :أحــههما مــن بنــى إسـرائيل ،
واآلخر من قوم فرعون  ،فاستعان بل اإلسـرائيلى علـى خصـمل فأعانـل موسـى  ،و ـرب الخصـم بقبضـة يـهه فقتلـل
من غير قصه

ثـم أسـف موسـى  ،وقـال  :إن إقـهامى علـى هـذا مـن عمـل الشـيطان إن الشـيطان لعـهو ظـاهر

العهاوة وا ح الضالل

 - 16قال موسى متضرعاً إلى هللا فى نهم  :يارب إنى أسأ

هللا دعوتل وغفر لل إن هللا هو العظيم المغفرة الواسع الرحمة

إلى نفسى بما فعلت  ،فاغفر لى فعلتـى  ،فأجـاب

 - 17قال موسى متضرعاً  :يارب بحق إنعامـك علـى بالحكمـة والعلـم وفقنـى للخيـر والصـواب  ،فـإذا وفقتنـى فلـن
أطون عوناً للكافرين

 - 18فأصــبح موســى فــى المهينــة  -مصــر  -فزعــا  ،يتوقــع أن يصــيبل األذى مــن القــوم بســبب قتلــل المصــرى ،
فوجه اإلسرائيلى الذى طلب منل النصرة باألم

 :إنك لشهيه الغواية ظاهر الضالل  ،حيث عه

يستغيث بل ثانية على مصرى
لمثل ما فعلت باألم

آخر  ،فنهـره موسـى قـائال لـل

ودعوتنى مرة ثانية لنصرتك

 - 19فلما هم موسى بالبطش بالمصرى الذى هو عـهو لهمـا  ،بسـبب هـذه العـهاوة  ،قـال  -وقـه ظـن أن موسـى

سيقتلل  : -أتريه أن تقتلنى كما قتلت شخصاً آخر باألم
أن تكون من دعاة اإلصالح والخير

ما تريه إال أن تكون طاغيـة فـى األرو  ،ومـا تريـه
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 - 20وجاء رجل مـؤمن مـن آل فرعـون مـن أقصـى المهينـة حينمـا انتشـر نبـأ قتـل موسـى

للمصـرى  ،يخبـر

موسى أن القوم يتشاورون لقتلك  ،ويقول لل  :اخرج من المهينة ف ار ار من القتل  ،إنى لك من الناصحين

 - 21فخرج موسى من المهينة خائفاً يتوقـع أن يتعـرو لـل أعـهاؤه بـاألذى ،

أن ُينجيـل مـن

ـارعا إلـى هللا

ظلم الكافرين

 - 22ولما توجل ناحية مهين قرية شعيب  -لما فيها من األمن  -تضرو إلى هللا أن يههيل طريق الخير والنجاة

 - 23ولمــا وصــل مــاء آل مــهين الــذى يســقون منــل  ،وجــه علــى جانــب الب ــر جماعــة كثي ـرة مــن أنــاس مختلفــين

يسقون مواشيهم  ،ووجه فى مكـان أسـفل مـن مكـانهم امـرأتين تـهفعان غنمهمـا بعيـها عـن

المـاء  ،فقـال لهمـا

موسى  :لم تبتعهان عن الماء  ،فأجابتا ال نستطيع الزحام  ،وال نسـقى حتـى يسـقى الرعـاة  ،وأبونـا شـي طـاعن ال
يستطيع الرعى وال السقى

 - 24فتطـوو موســى وســقى لهمــا  ،ثـم ركــن إلــى ظــل شـجرة يســتريح مــن الجهــه  ،وهـو يقــول فــى

إنى فقير لما تسوقل إلى من خير ورزق

ـراعة  :يــارب

 - 25فجاء إحهى الفتاتين ُ -مرَسلة من قبل أبيها بعه أن علم بأمر موسى معهما  -تسير إلى موسى حيـاء ،
قالــت  :إن أبــى يــهعوك ليجزيــك أجــر ســقيك لنــا  ،فلمــا ذهــب إليــل وقــص عليــل قصــة خروجــل مــن مصــر قــال والــه

الفتاتين  :ال تخف  ،نجو من القوم الظالمين  ،إذ ال سلطان لفرعون علينا

 - 26قالـت أحـهى الفتـاتين  :يـا أبـت اتخــذه أجيـ ار لرعـى الغـنم والقيـام علـى شــأنها  ،إنـل خيـر مـن تسـتأجره لقوتــل
وأمانتل

 - 27قــال لــل شــعيب  -عليــل الســالم  -إنــى أريــه أن أزوجــك واحــهة مــن ابنتــى هــاتين عل ـى أن يكــون مهرهــا أن
تعمل عنهنا ثمانى سنوا

 ،فإن أتممت عش ار فمن عنهك تطوعـا  ،ومـا أريـه أن ألزمـك بـأطول األجلـين وسـتجهنى

إن شاء هللا من الصالحين المحسنين للمعاملة الموفين بالعهه

 - 28قـال موســى  :ذلــك الــذى عاهــهتنى عليـل قــائم بينــى وبينــك  ،أى مــهة مـن المــهتين أقضــيها فــى العمــل أطــون
وفيتك عههك فال أطالب بزيادة عليها  ،وهللا شاهه على ما نقول
 - 29فلما أتم موسى المـهة المشـروطة  ،وأصـبح زوجـاً لبنـت الـذى آواه  ،وعـاد بهـا إلـى مصـر أبصـر فـى طريقـل
من ناحية جبل الطور نا ار  ،فقال لمن معل  :أمكثوا هنا  ،إنى رأيت نا ار استأنست بهـا فـى هـذه الظلمـة  ،سـأذهب

إليها آلتيكم من عنهها بخبر عن الطريق أو بجذوة منها لعلكم تستهف ون

بها

 - 30فلما جاء موسى إلـى النـار التـى أبصـرها سـمع مـن ناحيـة الجانـب األيمـن لـل مـن الشـجرة النابتـة فـى البقعـة
المبارك ــة بجان ــب الجب ــل ن ــهاء علوي ــا يق ــول ل ــل  :ي ــا موس ــى  ،إن ــى أن ــا هللا ال ــذى ال يس ــتحق العب ــادة سـ ـواه  ،خ ــالق

العالمين وحاميهم وحافظهم ومربيهم

392

 - 31ونــودى  :أن ألــق عصــاك  ،فألقاهــا فقلبهــا هللا ثعبانــا  ،فلمــا أبصــرها موســى تتحــرك كأنهــا حيــة فــى ســعيها
وعــه إلــى مكانــك وال تخــف  ،إن ـك فــى عــهاد
خــاف وفــر فزعــا ولــم يرجــع  ،فقيــل لــل  :يــا موســى أقبــل علــى النــهاء ُ
اآلمنين من كل مكروه

 - 32وأدخل يهك فى طوق ثويك تخرج شهيهة البياو مـن غيـر عيـب وال مـرو  ،وا ـمم يـهك إلـى جانبـك فـى
ثبا

من الخوف  ،وال تفزو من رؤية العصا حية ومن رؤية اليـه بيضـاء  ،فهاتـان المعجزتـان مـن هللا تواجـل بهمـا

فرعون وقومل حينما يقابلون رسالتك بالتكذيب خارجين عن طاعة هللا

 - 33قال موسى  -متخوفا وطالبا العون  -يارب  ،إنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلونى بل قصاصا
 - 34وأخى هارون أفصح منى لسانا  ،فأرسلل معى عونا فى التبليُ  ،ألنى أخاف أن يكذبون

 - 35ق ــال هللا  -اس ــتجابة لهعائ ــل  : -س ــنقويك به ــارون  ،ونجع ــل لكم ــا س ــلطانا وتأيي ــها ب ــالمعج از

يستطيعون االعتهاء عليكما  ،وأنكما ومن اتبعكما واهتهى بكما الغالبون المنتصرون علغهؤالء الكافرين

ف ــال

 - 36فلمــا واجههــم موســى بهعوتــل مؤيــهة بــالمعج از الوا ــحة أنكــروا مــا شــاههوا  ،قــالوا  :مــا هــذا إال ســحر

تفتريل على هللا  ،ولم نسمع بهذا الذى تهعيل فيمن سبقنا من آبائنا األولين

 - 37وقال موسى  -ردا على فرعون وقومل  : -ربى يعلم أنى ج ت بهذه اآليا

الهالة علـى الحـق والهـهى مـن

عنهه  ،فهو شاهه لى على ذلك إن كذبتمونى  ،ويعلم أن العاقبة الحميهة لنـا وألهـل الحـق  ،إنـل ال يفـوز بـالخير

الكافرون

 - 38وقال فرعون  -عنهما عجز عن محاجة موسى  ،تماديا فى طغيانل  -يا أيها الما  ،لي

لى علـم بوجـود

ويشـيه لـل صـرحاً شـامخاً عاليـاً ليصـعه عليـل  ،وينظـر إلـى
اآلجـبر ُ
إلل لكم غيرى  ،وأمر وزيره هامان أن يصنع لل ُ
اإللل الذى يهعو إليل موسى  ،ويؤكه فرعون مع ذلك أن موسى من الكاذبين فى ظنل
 - 39وظــل فرعــون وجنــوده مســتكبرين فــى أرو مصــر بالباطــل  ،وظن ـوا أنهــم لــن ُيبعث ـوا فــى اآلخ ـرة للحس ـاب

والجزاء

اليم  ،وأغرقنـاهم فيـل نابـذين لهـم بسـبب ظلمهـم
 - 40فانتزعنا فرعون من سلطانل  ،واستهرجناه هو وجنوده إلى َ
فتهبر يامحمه  ،وحذر قومك كيف كانت نهاية الظالمين فى دنياهم وإنك لمنصور عليهم

 - 41قال تعالى  :وجعلناهم دعاة يهعون إلى الكفر الذى يؤدى إلى النار  ،ويوم القيامة ال يجـهون مـن ينصـرهم
ويخرجهم من هذا العذاب

 - 42وجعلنــاهم فــى هــذه الــهنيا مطــرودين مــن رحمتنــا  ،ويــوم القيامــة هــم مــن المهلكــين ومــا حكــى فــى اآليتــين
بشأنهم دليل غضب هللا
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 - 43ولقــه أنــزل هللا التــوراة علــى موســى بعــه أن أهلــك المكــذبين مــن األمــم الســابقة لتكــون نــو ار

للقلــوب  ،ألنهــا

طانت مظلمة ال تعـرف حقـا وإرشـادا  ،ألنهـم كـانوا يتخبطـون فـى الضـالل  ،وطريقـاً لنيـل الرحمـة لمـن عمـل بهـا ،

ليتعطوا بما فيها فيسارعوا إلى امتثال األوامر واجتناب النواهى

 - 44وما كنت  -يامحمه  -حا ار مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حـين عهـه هللا إليـل يـأمر الرسـالة ،
ولم تكن معاص ار لموسى وال شاهها تبليغل للرسالة  ،فكيف يكـذب قومـك برسـالتك وأنـت تتلـو علـيهم أنبـاء السـابقين

 - 45ولكنــا خلقنــا أممـاً كثيـرة فــى أجيــال طــال عليهــا الــزمن فنسـوا مــا أخــذه علــيهم مــن العهــود  ،ولــم تكــن  -أيهــا

الرسول  -مقيما فى مهين حتى تخبر أهل مكة بأنبائهم  ،ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها من طريق الوحى
ـر فـى جانـب الطـور حـين نـادى هللا موسـى واصـطفاه
 - 46وما كنت  -أيها الرسـول  -حا ا

لرسـالتل ،

ولكن هللا أعلمك بهذا من طريق الوحى رحمة بك وبأمتك  ،لتبلغل قوما لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون

 - 47ولـوال أن الكفــار حــين تصــيبهم عقوبــة بســبب كفــرهم يعتــذرون ويحتجــون قــائلين  :ربنــا لــم ترســل إلينــا رسـوال

ونذعن لمعجزاتل ونكون من المؤمنين  ،ما كانت رساال
نؤمن بل ُ
 - 48فلما جاء رسول هللا  -محمه  -بـالقرآن مـن عنـه هللا قـال الكفـار  :ليتـل أُعطـى مثـل مـا أُعطـى موسـى مـن
الرسل

معج ـ از حســية  ،وكتــاب نــزل جملــة واحــهة كــالتوراة  ،وقــه كفــروا مــن قبــل بموســى وآياتــل كمــا كفــروا اليــوم بمحمــه

وكتابل  ،وقالوا  :نحن بكل منهما كافرون  ،فالجحود هو الذى أدى إلى الكفر بالمعج از

 - 49قــل لهــم  -أيهــا الرســول  -إذا لــم تؤمن ـوا بــالتوراة والق ـرآن فهــاتوا كتاب ـاً مــن عنــه هللا أحســن منهمــا ههايــة أو
مثلهما أتبعل معكم إن كنتم صادقين فى زعمكم أن ما ج نا بل سحر

 - 50فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى اإلتيان بالكتاب األههى  ،فاعلم أنهم قـه ألزمـوا ولـم يبـق لهـم

بذلك يتبعـون أهـواءهم  ،وال أحـه أطثـر

حجـة  ،وأنهـم

ـالال ممـن اتبـع هـواه فـى الـهين بغيـر هـهى مـن هللا  ،إن هللا ال يوفـق مـن

ظلم نفسل باتباو الباطل دون أن ينشه حقاً

 - 51ولقــه أنــزل هللا الق ـرآن علــيهم متواصــال بعضــل إثــر بعــض حســبما تقتضــيل الحكمــة  ،ومتتابعــا وعــها ووعيــها
وقصصا وعب ار  ،ليتهبروا ويؤمنوا بما فيها
 - 52الذين أنزلنا لهـم التـوراة واإلنجيـل مـن قبـل نـزول القـرآن وآمنـوا بهمـا وصـهقوا بمـا فيهمـا عـن محمـه وكتابـل ،
هم بمحمه وكتابل يؤمنون

 - 53وإذا ُيقـ أر القـرآن علــى هـؤالء قــالوا  -مســارعين إلــى إعــالن اإليمــان  : -آمنــا بــل ألنــل الحــق مــن ربنــا ونحــن
عرفنا محمها وكتابل قبل نزولل  ،فإسالمنا سابق على تالوتل
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 - 54أول ك الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل من قبلل يعطون ثوابهم مضـاعفا  ،بصـبرهم علـى

مـا يلحقهـم مـن

األذى فـى ســبيل اإليمـان  ،ويــؤثرون العمــل الصـالح  ،ويقــابلون بــالعفو واإلحسـان  ،وينفقــون فــى سـبيل الخيــر ممــا
منحهم هللا من مال

 - 55وإذا سمعوا الباطل من الجاهلين انصرفوا عنل تنزها وترفعا  ،وقالوا  :لنا أعمالنا الحقـة
ولكم أعمالكم الباطلة ووزرها عليكم  ،ونحن نترككم وشأنكم ألننا ال نريه صحبة الجاهلين

ال نحيـه عنهـا ،

 - 56إنك  -أيها الرسول  -شهيه الحرص على ههاية قومك  ،ولكنك ال تستطيع أن تُـهخل فـى اإلسـالم كـل مـن
تحب  ،ولكن هللا يههى لإليمان مـن علـم فـيهم قبـول الههايـة واختيارهـا  ،وهـو الـذى يعلـم علمـا لـي فوقـل علـم مـن
سيهخل فى صفوف المهتهين
 - 57وقال مشركو مكـة للرسـول  -صـلى هللا عليـل وسـلم  -معتـذرين عـن بقـائهم علـى ديـنهم  :إن اتبعنـاك علـى

ـت هللا أقـهامهم ببلـههم ،
دينك
أخرجَنا العرب من بلهنا وغلبونا على سلطاننا وهم كاذبون فيما يعتـذرون بـل فقـه ثَب َ
َ
وجعلل حرما يأمنون فيل  -وهم كفـرة  -مـن اإلغـارة والقتـل  ،وتُحمـل إليـل الثمـ ار والخيـ ار المتنوعـة الكثيـرة رزقـاً

يســوقل هللا إلــيهم مــن كــل جهــة  ،فكيــف يســتقيم أن يســلبهم األمــن ويعر ــهم للتخطــف إذا
اإليمان بمحمه

ولكن أطثرهم ال يعلمون الحق  ،ولو علموا لما خافوا التخطف

ــموا إلــى حرمــة البيــت

 - 58لم يعتبر هؤالء بمصاير األمم السـابقة  ،فقـه أهلـك قـرى الـذين اغتـروا بنعمـة هللا ثـم كفـروا بهـا وبـا  ،وهـذه
ديارهم خاوية ال تصلح للسـكن بعـههم إال فتـ ار عـابرة للمـارين بهـا  ،ولـم يبـق لهـا مالـك بعـههم إال هللا ذو الجـالل
واإلطرام

 - 59وما كان من حكمة هللا تعالى  -وهو ربك الذى خلقك واصطفاك  -أن يهلك المهن العظيمة إال بعه أن
الباهرة يتلوعليهم الكتاب المنزل  ،ويبين لهم

ُيرسل إلى أهلها رسوال بالمعج از
طنا ُمهلكى المهن العظيمة إال وأهلها مستمرون على الظلم واالعتهاء

شرائعل  ،ثم لم يؤمنوا  ،وما

 - 60وكل شىء ُرزقتموه من أعراو الهنيا وزينتها متاو محهود إلى أمه قريب  ،فال يصرَفنكم عن اإليمان
والعمل الصالح  ،فإن ما عنه هللا فى اآلخرة من الثواب والنعيم الخاله أنفع وأدوم من ذلك كلل  ،فلماذا ال تُ ع
عملون
عقولكم بهل أهوائكم

 - 61ال يستوى من آمن وعمل صالحا فاستحق وعه هللا  -الوعه الحسن بالثواب والجنة  -فهو ُمهركل كما
المحضرين للحساب ،
وعهه هللا  ،ومن كفر وعمل سي ا وفتنل متاو الحياة وزخرفها  ،ثم هو يوم القيامة من ُ
الهالكين فى العذاب

 - 62واذكر  -أيها الرسول  -يوم يقف هؤالء بين يهى هللا للحساب فيناديهم سبحانل نهاء توبي  :أين اآللهة
الذين زعمتموهم شركاء ليهافعوا عنكم أو ليشفعوا فيكم !
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 - 63قال قادة الكفر من الذين حق عليهم غضب هللا ووعيهه  :ياربنا  ،هؤالء الذين دعوناهم إلى الشرك وزينا
لهم الضالل أغويناهم ألنهم اختاروا الكفر وتقبلوه كما اخترناه نحن وتقبلناه تبرأنا إليك منهم اليوم ومما اختاروه
فى الهنيا من الكفر  ،لم يعبهونا نحن  ،بل عبهوا أهواءهم وأطاعوا شهواتهم

 - 64وأمر المشركين من جانب هللا أمر توبي بهعوة اآللهة التى أشركوها مع هللا لتخلصهم من عذابل كما

زعموا  ،فخضعوا فى ذلة ودعوهم فى حيرة  ،فلم يظفروا منهم بجواب  ،وشاههوا العذاب المعه لهم حا ار ،
وتمنوا لو أنهم كانوا فى دنياهم مؤمنين مهتهين لما حاق بهم ذلك

العذاب

 - 65واذكر  -أيها الرسول  -كذلك يوم ينادى المشركون من جانب هللا تعالى نهاء توبي  ،فقال لهم بأى
شىء أجبتم رسلى الذين أرسلتهم لهعوتكم إلى االيمان فبلغوكم الرسالة

 - 66فصار األخبار غائبة عنهم ال يهتهون إليها  ،كأنهم فى َع ًمى  ،ولم يرجع بعضهم إلى بعض فى ذلك
لتساويهم فى العجز عن اإلجابة

إيمانا صاد ًقا وعمل الصالحا
 - 67هذا شأن المشركين  ،فأما من تاب من الشرك  ،وآمن ً
يكون عنه هللا من الفائزين بر وان هللا وبالنعيم الهائم المستمر

 ،فهو يرجو أن

 - 68وربك يخلق ما يشاء بقهرتل  ،ويختار بحكمتل من يشاء للرسالة والطاعة على مقتضى علمل باستعهادهم
لذلك  ،ولم يكن فى مقهور الخلق وال من حقهم أن يختاروا على هللا ما يشاءون من أديان باطلة وآلهة زائفة ،

تنزه هللا  -تعالى شأنل  -عن الشركاء

 - 69وربك  -أيها الرسول  -محيل علمل بما تخفيل صهور المشركين من عهاوتهم لك  ،وما يعلنون بألسنتهم
من المطاعن فيك واالعتراو على اختيارك للرسالة

 - 70وربك  -أيها الرسول  -هو هللا الحق المختص باأللوهية  ،المستحق  -وحهه  -للحمه من عباده فى
الهنيا على إنعامل وههايتل  ،وفى اآلخرة على عهلل ومثوبتل وهو  -وحهه  -صاحب الحكم والفصل بين عباده

 ،وإليل المرجع والمصير

بعا دون نهار إلى يوم القيامة
 - 71قل  -أيها الرسول  : -أخبرونى أيها الناس  ،إن جعل هللا عليكم الليل متتا ً
 ،فهل لكم إلـل سوى هللا يأتيكم بنهار مضىء تقومون فيل بمعاشكم وش ون دنياطم

متتابعا دون ليل إلى يوم القيامة  ،فهل لكم إلـل
 - 72قل  -أيها الرسول  -للناس  :إن جعل هللا عليكم النهار
ً
ال تبصرون آيا هللا
سوى هللا يأتيكم بليل تستريحون فيل من عمل النهار لي لكم ذلك  ،فلماذا
فتؤمنوا وتهتهوا
 - 73ومن رحمة هللا بخلقل أن خلق لهم الليل والنهار وجعلهما متعاقبين  ،ليستريحوا فى الليل  ،وليسعوا على
وليهركوا فضل هللا عليهم فيشكروه
رزقهم ومنافعهم فى النهار ُ ،

__________

()1

سرمدا إلى يوم القيامة من إلـه غير ع ياتيكم ضياء أفال تسمعون .
(  )1قل أرأيتم إن جعل ع عليكم الليل
ً
إلى يوم القيامة من إلـه غير ع ياتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون  .ومن رحمته جعل لفم الليل والناار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلفم تشكرون 
سرمدا
قل أرأيتم إن جعل ع عليكم الناار
ً
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ال شك فى أن خلق األرو على صورتها الحالية ومركزها بالنسبة إلى الشم
فى أن هذا مظهر من مظاهر قهرة هللا وحكمتل ووحهانيتل

ودورانها حول نفسها كل يوم مرة وحول الشم

فى كل سنة شمسية مرة  ،ال شك

دائما ،
واآلية الكريمة تنبل الناس إلى حقيقة يجب أن يعوها وهى أنل  -تعالى  -لو خلق األرو بحيث يكون ليلها
دائما  ،أو بحيث يكون نهارها ً
ً
فلي هناك إلـل غيره يستطيع أن ينعم عليهم بالنهار والليل المتعاقبين وذلك أن األرو لو كانت تهور حول محورها وحول الشم فى فترة واحهة مقهارها 365
تفاعا
يوما تقر ًيبا  ،لحهثت تغي ار جوهرية منها استمرار الظالم فى نصفها واستمرار الضياء فى نصفها اآلخر تقر ًيبا  ،وبهذا ترتفع الح اررة فى النصف المضاء ار ً
ً
ال يطاق  ،ويتجمه النصف المظلم  ،ويصير النصفان غير صالحين للحياة  ،أما نظام األرو الحالى فإنل يكفل تعاقب الليل والنهار فينشأ السكون فى الليل

والسعى فى النهار  ،ويتهيأ الجو الصالح لحياة اإلنسان والحيوان والنبا

 ،وهذا فضل من هللا على عباده يستهعى اإلقرار بقهرتل ودوام شكره
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ينادى المشركون من جانب هللا تعالى نهاء توبي  ،فيقال لهم  :أين
 - 74واذكر كذلك  -أيها الرسول  -يوم َ
الشركاء الذين زعمتموهم آلهة ينصرونكم أو شفعاء يشفعون لكم !
يشهه عليها بما كان منها فى الهنيا فنقول حين ذ

شهيها هو نبياها
 - 75وأخرجنا يوم القيامة من كل أمة
ً
للمخالفين منهم  :ما هى حجتكم فيما كنتم عليل من الشرك والمعصية

حين ذ أن الحق

فيعجزون عن

بهاية ونهاية  ،وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا يفترون على هللا

الجواب  ،ويعلمون

غرور بنفسل ومالل  ،وقه أعطاه هللا
ًا
 - 76ذكر السورة قصة قارون  ،وأنل كان من قوم موسى  ،فتكبر عليهم
طنوز زاخرة باألموال  ،بلغت مفاتيحها من الكثرة بحيث يثقل حملها على الجماعة األقوياء من الرجال  ،وحين
ًا
اغتر بنعمة هللا عليل وكفر بما نصحل قومل قائلين لل  :ال تغتر بمالك ،

وال يفتنك الفرح بل عن شكر هللا  ،إن هللا ال ير ى عن المغرورين المفتونين  ،والعبرة فى هذه القصة أن

الكافرين بمحمه  -صلى هللا عليل وسلم  -قه اغتروا بأموالهم  ،فبين القرآن أن أموالهم بجانب مال قارون ليست
مذكور
ًا
شيًا
وال تمنع
نصيبا مما أعطى لك هللا من الغنى والخير فى سبيل هللا والعمل للهار اآلخرة ،
 - 77واجعل
ً
نفسك نصيبها من التمتع بالحالل فى الهنيا  ،وأحسن إلى عباد هللا مثلما أحسن هللا إليك بنعمتل  ،وال تُفسه فى
متجاوز حهود هللا  ،إن هللا سبحانل ال ير ى عن المفسهين لسوء أعمالهم
ًا
األرو
 - 78فلم يستجب قارون لنصح قومل  ،ونسى فضل هللا عليل  ،وتجاهل أن هللا قه أهلك قبلل كثيرين كانوا أطثر
منل قهرة على كسب المال وخبرة بوجوه استثماره  ،والمجرمون ال ُيسألون عن ذنوبهم لعلمل تعالى بها  ،فيهخلون

النار بغير حساب  ،وإنما يسألون سؤال توبي

 - 79لم يعبأ قارون بنصح قومل  ،وخرج عليهم فى زينتل  ،فاغتر بل الذين يحبون متاو الحياة الهنيا  ،وتمنوا

أن يكون لهم مثل ما أُعطى قارون من المال والح العظيم فى الحياة

 - 80أما الذين رزقهم هللا العلم النافع فلم يفتنهم ذلك  ،وتوجهوا بالنصح للمفتونين قائلين لهم :

ال تتمنوا

صالحا  ،وتلك نصيحة
هذا وال تنصرفوا عن الهين  ،فإن ما عنه هللا من ثواب ونعيم أزكى لمن آمن بل وعمل
ً
حقة ال يتقبلها إال من يجاههون أنفسهم ويصبرون على الطاعة
 - 81فخسف هللا بل األرو فابتلعتل هو وداره بما فيها من أموال وزينة  ،فلم يكن لل أنصار يمنعونل من عذاب
هللا  ،ولم يكن يستطيع أن ينتصر لنفسل

التحسر والنهم بعه
 - 82وصار الذين تمنوا منذ وقت قريب منزلتل من الهنيا يرددون عبا ار
ب
فيما أصابل! ويقولون:إن هللا يوسع الرزق على من يشاء من عباده المؤمنين وغير المؤمنين ،ويضيق على من
أن فكروا

يشاء منهم  ،ويقولون شاطرين  :لوال أن هللا أحسن إلينا بالههاية إلى اإليمان والعصمة من الزلل المتحننا بإجابة
ما تمنيناه  ،ولفعل بنا مثل ما فعل بقارون إن الكافرين بنعمة هللا ال يفلحون بالنجاة من عذابل
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 - 83تلك الهار التى سمعت خبرها  -أيها الرسول  -وبلغك وصفها  -وهى الجنة  -نخص بها المؤمنين

الطائعين الذين ال يطلبون الغلبة والتسلل فى الهنيا  ،وال ينحرفون إلى الفساد بالمعاصى  ،والعاقبة الحميهة إنما
هى للذين تمتل قلوبهم خشية من هللا فيعملون ما ير يل

 - 84الذى يأتى بالحسنة  -وهى اإليمان والعمل الصالح  -لل ثواب مضاعف بسببها والذى يأتى بالسي ة -
وهى الكفر والمعصية  -فال يجزى إال بمثل ما عمل من سوء

 - 85إن هللا الذ ى أنزل القرآن  ،وفرو عليك تبليغل والتمسك بل لرادك إلى موعه  -ال محالة

علما لي
يوم القيامة ليفصل بينك وبين مكذبيك  ،قل  -أيها الرسول  -للكافرين  :ربى هو الذى يعلم ً
بمن منحل الههاية والرشاد  ،وبمن هو واقع فى الضالل الذى يهركل كل عاقل سليم اإلدراك

منل  -وهو

فوقل علم

 - 86وما كنت  -أيها الرسول  -تأمل وتنتظر أن ينزل عليك القرآن  ،ولكن هللا أنزلل عليك من عنهه رحمة بك
عونا للكافرين على ما يريهون
وبأمتك  ،فاذكر هذه النعمة  ،وثابر على تبليغها  ،وال تكن أنت وال من اتبعك ً
 - 87وال يصرفك الكافرون عن تبليُ آيا هللا والعمل بها  ،بعه أن نزل بها الوحى عليك من هللا وأصبحت
رسالتك  ،وثابر على الهعوة إلى دين هللا  ،وال تكن أنت وال من اتبعك من أنصار المشركين بإعانتهم على ما

يريهون

 - 88وال تعبه من دون هللا إل ًـها سواه  ،إذ لي
إنما هو هللا الذى لل القضاء النافذ فى الهنيا واآلخرة  ،وإليل  -ال محالة  -مصير الخلق أجمعين

هناك إلـل يعبه بحق غيره  ،كل ما عها هللا هالك وفان  ،والخاله
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العنفبـــوت
هذه السورة مكية  ،وعهد آياتها  ، 69واآليا

من  1إلى  11مهنية  ،وقه ابتهأ

السورة ببيان أنل البه من

من أن ُيختبر إيمان المؤمنين بالشهائه  ،والجهاد لصيانة دولة الحق واإليمان  ،وقه أوصى اإلنسان بأبويل مع
األمر بالجهاد  ،حتى يجمع بين اإلحسان والجهاد  ،وبين أصناف الناس بالنسبة لإليمان  ،وأن منهم من يقول
آمنا بلسانل ولم يذعن قلبل  ،ثم أشار إلى نوح وجهاده فى

قومل  ،وكذلك أشار إلى قصة إبراهيم فى دعوتل ،

وبين وجل العبرة للنبى  -صلى هللا عليل وسلم  -ثم بين جواب قوم إبراهيم  ،وأشار إلى لوط وقصة قومل ،
وإنزال رسل هللا من المالئكة إلهالطهم  ،ونجاة أهلل إال امرأتل  ،ثم أشار سبحانل إلى قصة شعيب مع مهين ،

وإلى هود وعاد  ،وإلى صالح وثمود  ،وإلى غرور قارون وفرعون وهامان وعاقبة أمورهم  ،وبين سبحانل أن
عبادة المشركين لاوثان تقوم على حجة هى أ عف من بيت العنكبو

قوة  ،وأن هذه األمثال ال يهركها إال

الذين ُيعملون عقولهم  ،وأمر هللا نبيل بعه ذلك بأال يجادل أهل الكتاب إال بالحسنى وأشار سبحانل إلى أمية النبى
 -صلى هللا عليل وسلم  -وأنها تهل على رسالتل

وقه أشار سبحانل إلى تعنت المشركين فى طلبهم معج از

حسية سيكفرون بها ،كما كفر بها قوم موسى وغيرهم  ،وأشار إلى استعجالهم العذاب  ،وقه بين لهم ما يستقبلهم
منل  ،وذكر سبحانل جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة ووجل األنظار بعه ذلك إلى الكون ونعم هللا تعالى فيل
 ،ثم ذكر قيمة الحياة بجوار اآلخرة  ،وحال المشركين فى

عفهم ولجوئهم إلى هللا حين يخافون  ،وفى قوتهم

وإشراطهم بل حين يأمنون  ،ثم بين نعمتل عليهم فى البيت الحرام وكفرهم بها  ،ثم بين َفضل المجاههين
 - 1ا ل م  :حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز مؤلف من هذه الحروف التى يحسنون نطقها ،
ولتنبيل السامعين ولفت أنظارهم إلى الحق

 - 2أظن الناس أنهم ُيتركون وشأنهم لنطقهم بالشهادتين دون أن يختبروا بما يبين بل حقيقة إيمانهم من المحن
والتكاليف ال بل البه من امتحانهم بذلك

 - 3ولقه اختبر هللا األمم السابقة بالتكاليف وألوان النعم والمحن

الصادقون فى إيمانهم من الكاذبين

ليظهر ما سبق فى علمل القهيم  ،ويتميز

 - 4أظن الذين يشركون با ويعصونل أن يسبقونا فى فرارهم من عذاب هللا وعقابل ! ب

حكمهم هذا

 - 5من كان يؤمن بالبعث ويرجو ثواب هللا ويخاف عقابل فإيمانل حق  ،وليبادر إلى العمل
اليوم الموعود آ

ال محالة  ،وهللا سميع ألقوال العباد عليم بأفعالهم  ،وسيجزى كال بما يستحق

 - 6ومن جاهه فى سبيل إعالء كلمة هللا  ،وجاهه نفسل بالصبر على الطاعة فإن ثواب جهاده

الصالح  ،فإن
لنفسل  ،وإن

هللا سبحانل لغنى عن طاعة العالمين
 - 7والذين اتصفوا باإليمان وعملوا الصالحا
أعمالهم الصالحة

ُلنذهبن عنهم سي اتهم ونغفر لهم  ،ونجزيهم أوفى جزاء على
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با  -وهو

 - 8وأمر هللا اإلنسان أن يبالُ فى اإلحسان إلى والهيل وطاعتهما وإن حمالك على الشرك

ما ال يقره علم وال عقل  -فال تطعهما  ،وإلى هللا مرجع الخلق كافة فينب هم بما عملوا فى الهنيا ويجزيهم بل

 - 9والذين صهقوا با ورساالتل  ،وعملوا الصالحا ُليهخلنهم هللا فى الصالحين  ،ينالون جزاءهم ويأنسون بهم
 - 10ومن الناس من يقول بلسانل  :آمنا  ،فإذا أصابل أذى فى سبيل هللا جزو وُفتن عن دينل  ،ولم يفكر فى
عذاب هللا يوم القيامة  ،فكأنل جعل إيذاء الناس كعذاب هللا فى اآلخرة

إذا نصر هللا المؤمنين على عهوهم

نصيبا من
فغنموا منهم جاء هؤالء المتظاهرون باإليمان  ،وقالوا للمسلمين  :إنا كنا معكم فى اإليمان  ،فأعطونا
ً
الغنيمة ال ينبغى أن يظن هؤالء أن أمرهم ت
خاف على هللا  ،فا أعلم بما فى صهور الناس من نفاق وإيمان

 - 11وليظهرن هللا للناس سابق علمل ُ ،في َمعبي ُز بين المؤمنين والمنافقين  ،ويجازى كال بما عمل
 - 12وكان زعماء الشرك يقولون للذين دخلوا فى اإلسالم مخلصين  :كونوا كما كنتم على ديننا  ،واتبعوا ما
نحن عليل  ،وإذا كان هناك بعث وحساب تخشونل فنحن نحمل عنكم آثامكم لن تحمل نف

إن الكافرين لكاذبون فى وعههم

أخرى ،

وزر نف

 - 13وسوف يحمل الكفار أوزار أنفسهم الثقيلة  ،ويحملون معها مثل أوزار من أ لوهم وصرفوهم عن الحق ،
حتما يوم القيامة على ما كانوا يختلقون فى الهنيا من األطاذيب  ،ويعذبون بها
وسيحاسبون ً
نوحا إلى قومل يهعوهم إلى التوحيه  ،فمكث يهعوهم تسعمائة وخمسين سنة وهم ال
 - 14ولقه بعث هللا ً

يستجيبون لل  ،فأغرقهم هللا بالطوفان وهم ظالمون ألنفسهم بالكفر

 - 15وحقق هللا وعهه لنوح  ،فأنجاه والمؤمنين الذين ركبوا معل السفينة  ،وجعل قصتهم عبرة لمن بعههـم

 - 16واذكر  -أيها الرسول  -قصة إبراهيم حين دعا قومل إلى توحيه هللا وطاعتل َ ،وَنب َه ُهم إلى
خير لهم من الكفر إن كانوا من ذوى العلم والعقل

أن اإليمان

أصناما تصنعونها بأيهيكم  ،وتختلقون الكذب
 - 17وقال لهم  :أنتم ال تعبهون من دون هللا إال تماثيل و
ً
فتسمونها آلهة وأن هذه األوثان التى تعبهونها من دون هللا ال تنفع وال تضر وال تستطيع لكم رزًقا  ،فالتمسوا
صوه بالعبادة والشكر لل على أنعمل  ،فإليل مصيركم أجمعين فيجازيكم على أعمالكم
وخ ا
الرزق من هللا  -وحهه ُ -
 - 18وإن تستمروا على تكذيبى فلن تضرونى  ،فقه أبلغتكم أن الرسل قبلى كذبتهم أممهم
روهم  ،وإنما

روا أنفسهم إذ أهلكهم هللا بسبب تكذيبهم  ،فلي

وما

على الرسول إال أن يبلُ فى و وح رسالتل

إلى قومل

 - 19قه أروا وعلموا أن هللا ُيبهئ الخلق ثم ُيعيهه  ،فكيف ينكرون البعث فى اليوم اآلخر للحساب والجزاء
اإلعادة على هللا أسهل

إن
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 - 20قل  -أيها الرسول  -لهؤالء المكذبين  :امشوا فى األرو  ،وتأملوا فيما أنشأ هللا فيها من مختلف
الكائنا

 ،وانظروا إلى آثار من كان فيها قبلكم بعه أن ماتوا وخلت منهم ديارهم  ،واعلموا أن هللا بقهرتل سيعيه

طل ذلك فى اآلخرة بالبعث وهو اإلنشاء اآلخر  ،وكذلك شأنكم  ،إن هللا سبحانل تام القهرة على كل شىء

()1

 - 21يعذب هللا من يشاء بعه النشأة اآلخرة وهم المنكرون لها  ،ويرحم من يشاء وهم المؤمنون المقرون بها ،
جميعا للحساب والجزاء
وإليل  -وحهه  -مرجع الخلق
ً
 - 22ولستم  -أيها المكذبون  -بغالبين لقهرة هللا  ،سواء أطنتم فى األرو أم فى السماء  ،بل هى محيطة بكم

 ،ولي

لكم ولى يمنعكم من هللا وال نصير يهفع عنكم عذابل

 - 23والذين كفروا بهالئل هللا على وحهانيتل  ،وكذبوا برسلل وكتبل  ،وأنكروا البعث والحساب

هؤالء لي

لهم

مطمع فى رحمة هللا وهؤالء لهم عذاب شهيه مؤلم

 - 24لم يكن جواب قوم إبراهيم لل  -حين أمرهم بعبادة هللا وترك ما هم عليل من عبادة األوثان  -إال اإلمعان
بردا
فى الكفر  ،وقول بعضهم لبعض  :اقتلوه أو َحبعرقوه  ،فألقوه فى النار  ،فجعلها هللا ً
منها  ،إن فى إحباط كيههم وإنجائل منها  ،وعهم تأثيرها فيل لهالئل وا حة لقوم يصهقون

وسالما عليل  ،وأنجاه
ً
بتوحيه هللا وقهرتل

 - 25وقال إبراهيم لقومل  :لم تعبهوا إال آلهة باطلة عبادتها  ،ولم ُينكر بعضكم على بعض إبقاء لمودة آثمة
ارتضيتموها فى حياتكم الهنيا  ،ثم يتبهل الحال يوم القيامة  ،فيتب أر القادة من األتباو  ،ويلعن األتباو القادة ،
لكم ناصر يمنعكم من دخولها

جميعا النار  ،ولي
ومصيركم
ً
مطيعا
موحها من قبل  ،وقال إبراهيم -
 - 26وكان أول من أجاب دعوة إبراهيم إلى الحق " لوط " فصهق وكان
ً
ً
ألمر هللا  -إنى مهاجر إلى الجهة التى أمرنى ربى بالهجرة إليها والقيام بالهعوة إلى هللا فيها وهو العزيز الذى
يمنعنى من أعهائى  ،الحكيم الذى ال يأمرنى إال بما هو خير

فى ذريتل  ،وأنزل عليهم

ومن هللا على إبراهيم بإسحاق ولهه وبيعقوب حفيهه  ،وكرمل بأن جعل النبوا
َ - 27
الكتب السماوية  ،وجزاه هللا أحسن الجزاء فى الهنيا  ،وهو فى اآلخرة من خيار الصالحين

طا إلى قومل  ،فهعاهم إلى توحيه هللا وطاعتل  ،وأنكر عليهم العمل
 - 28واذكر  -أيها الرسول  -إذ أرسلنا لو ً
الفاحش الذى كانوا يفعلونل ولم يسبقهم إلى فعلل أحه من خلق هللا

 - 29إن ما تفعلونل منكر ُمهلك فإنكم تفعلون الفاحشة بالرجال  ،وتقطعون سبيل النسل  ،فيكون الم ل الفناء
وترتكبون فى مجتمعاتكم المنك ار دون خوف من هللا وال حياء فيما بينكم فلم يستمع لل قومل  ،ولم يكن لهم

جواب غير السخرية بل  ،وطلبوا منل أن ي ع
عجل بعذاب هللا الذى ُيههدهم بل إن كان صاد ًقا فيما يقول
ُ ب
________

(  )1قل سيروا فى األرض فانلروا كيف بدأ الولق ام ع ُينشئ النشاة اآلخرة إن ع على كل شىء قدير : تحث هذه اآلية
الكريمة الباحثين على السير فى األرو ليكشفوا عن كيفية بهء خلق األشياء من حيوان ونبا وجماد  ،فإن آثار الخليقة األولى
منطبعة بين طبقا

األرو وعلى ظهرها وهى لذلك سجل حافل بتاري الخليقة منذ بهئها حتى اآلن
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 - 30فاستعان لوط عليهم با  ،وطلب أن ينصره على قومل المفسهين فى األرو
 - 31وحين جاء

مالئكة هللا إلى إبراهيم  -عليل السالم  -مبشرين  ،قالوا  :إن أمرهم بإهالك أهل هذه القرية

جاء بسبب إفسادهم وظلمهم أنفسهم بالشرك وارتكاب الفاحشة

طا  ،وكيف تهلكونهم وهو فيهم
 - 32قال إبراهيم  -عليل السالم  -للمالئكة  :إن فى القرية لو ً

فأجابتل

طا وأهلل من العذاب  ،إال امرأتل فإنها فى الهالكين لكفرها
المالئكة  :بأنهم يعلمون من فيها  ،وأنهم ينجون لو ً
وإساءتها

 - 33ولما ذهب المالئكة المرسلون إلى لوط ورآهم حزن لخوفل عليهم من عهوان قومل  ،وعجز حيلتل فيما

يتعلق بحمايتهم  ،فطمأنوه وقالوا لل  :ال تخشين عهوان قومك علينا  ،وال تحزن من أجلنا  ،فقه أتينا إلهالك

أهل هذه القرية  ،وسننجيك وأهلك  ،ولكن امرأتك لكفرها ستكون مع الهالكين

مرسُلون لتنفيذ أمر هللا بإنزال العذاب من السماء على سكان هذه القرية بسبب
 - 34وقالت المالئكة  :إننا َ
فسقهم وكفرهم
آثار ظاهرة  ،لتكون دليال على ما فعلل هللا بهم  ،وعبرة لمن يتهبر
 - 35ولقه أهلك هللا هذه القرية وترك منها ًا

 - 36وأرسل هللا إلى أهل مهين رسوال منهم هو شعيب  ،دعاهم إلى توحيه هللا وعبادتل والخوف من اليوم اآلخر  ،وعفعل

ما يرجون بل ثواب هللا فيل ونهاهم عن السعى فى األرو بالفساد

 - 37فكذبوه وعصوه  ،فأهلكهم هللا بزلزال شهيه دمر عليهم مساطنهم  ،فغهوا فيها صرعى ميتيــن
 - 38واذكر  -أيها الرسول  -مصارو عاد وثمود إذ أهلكناهم  ،وقه بقيت من مساطنهم آثار ظاهرة ترونها  ،وكان هذا
الهالك بسبب ما زين لهم الشيطان من أعمالهم الباطلة فاتبعوه  ،فصرفهم عن طريق الحق الذى كانوا يعرفونل بواسطة
الرسل

 - 39واذكر  -أيها الرسول  -لهؤالء المغترين بأموالهم وسلطانهم مصرو قارون وفرعون وهامان وما جرى عليهم من
سنة هللا بإهالك المكذبين  ،وقه بعث هللا إليهم موسى بالمعج از
استكبار وما كانوا غالبين لقهرة هللا باإلفال
ًا

الظاهرة الهالة على صهقل فكذبوه وأبوا أن يستجيبوا لل

من عذابل

 - 40فكل أمة من هذه األمم المكذبة برسلها أهلكها هللا بسبب كفرها وما ارتكبت من المعصية  ،فبعض هذه
األمم أهلكل هللا بالريح العاصفة التى حصبتهم بالحجارة  ،وبعضهم هلك بالصيحة المهوية المهلكة  ،وبعضهم
خسف هللا بل األرو  ،وبعضهم أغرقل هللا فى اليم
وارتكابهم الذنوب

ظلما من هللا لهم  ،بل كان بسبب كفرهم
ولم يكن هذا العذاب ً

 - 41شأن المبطلين الموالين لغير هللا فى الضعف والوهن واالعتماد على غير معتمه كشأن العنكبو

فى اتخاذها بيتًا

تحتمى بل  ،وبيتها أوهى البيو وأبعه عن الصالحية لالحتماء  ،ولو كان هؤالء المبطلون أهل علم وفطنة لما فعلوا ذلك

()1

_________

(  )1مثل الذين اتوذوا من دون ع أولياء كمثل العنفبوت اتوذت بي ًتا  ،و ن أوهن البيوت لبيت العنفبوت لو كانوا يعلمون  : بيو العنكبو التى تبنيها لسكناها وللقبض على
فريستها دقيقة الصنع ألنها تكون من خيوط على درجة عالية من الرقة تفوق رقة الحرير  ،وهذا مما يجعل نسيجها أ عف بيت يتخذه أى حيوان مأوى لل
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علما ببطالن عبادة اآللهة  ،وهو سبحانل الغالب على كل شىء الحكيم فى تهبيره
 - 42إن هللا سبحانل محيل ً
وتشريعل
 - 43وهذه العبر واألمثال يذكرها هللا للناس للعظة واالعتبار  ،وما يعتبر بها إال العقالء الذين يتهبرون
 - 44وبجانب ما ذكر هللا من القصص واألمثال واآليا

آية أو ح  ،هى خلق السموا

والحكمة والتهبير الكامل لصالح الناس  ،وفى هذا دالئل صادقة لمن يؤمنون بالحق

واألرو بالقهرة

 - 45اق أر  -أيها النبى  -كتاب هللا  ،وال تلتفت إليهم  ،وأد الصالة على وجهها  ،ألن الصالة مع اإلخالص
من شأنها أن تصرف من يقيمها عن الذنوب وكل ما ينكره الشرو

ولتقوى هللا ومراقبتل فى الصالة وغيرها أطبر

أثر وأعظم ثو ًابا وهللا يعلم ما تفعلون من الخير والشر فيجازيكم عليل
ًا
 - 46وال تجادلوا مخالفيكم من اليهود والنصارى إال بالطريقة التى هى أههأ وألين وأدعى إلى القبول إال الذين
جاوزوا حه االعتهال فى الجهال فال حرج فى مقابلتهم بالشهة  ،وقولوا لمن تجادلونهم  :صهقنا بما أنزل هللا إلينا

من القرآن وما أنزل إليكم من التوراة واإلنجيل  ،ومعبودنا ومعبودكم واحه  ،ونحن لل  -وحهه  -منَقادون

 - 47وكما أنزلنا الكتب على  -من قبلك من الرسل  -أنزلنا إليك القرآن  ،فالذين آتيناهم الكتاب قبل القرآن

فتهبروه واهتهوا بل يؤمنون بهذا القرآن
الشبهة عنها  -إال ع
المصارون على الكفر

ومن هؤالء العرب من يؤمن بل  ،وما ُينكر آياتنا  -بعه ظهورها وزوال

كتابا من الكتب قبل القرآن  ،وال كنت تكتب بيمينك  ،ولو كنت ممن يق أر ويكتب لشك أهل
 - 48وما كنت تق أر ً
الباطل فى أنل من عنه هللا
 - 49لي

هذا الكتاب مو ع ارتياب  ،بل هو آيا

وا حا

ُينكر آياتنا  -بعه العلم بها  -إال الظالمون للحق وألنفسهم
 - 50وقال الكفار فى جهالهم ولجاجهم  :هال أُنزل عليل معج از
لهم  :إنما المعج از

تقترحون

محفوظة فى صهور الذين آتاهم هللا العلم  ،وما
حسية كالتى نزلت على الرسل من قبل قل

كلها من عنه هللا  ،ينزلها حين يشاء  ،وإنما أنا مكلف باإلنذار الوا ح  ،ال اإلتيان بما

 - 51أيقترحون هذه اآليا وال يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ُيق أر عليهم  -وهو اآلية الخالهة على مر الزمن -
إن فى إنزال هذا الكتاب عليكم لرحمة بهم وباألجيال من بعههم  ،وتذكرة دائمة نافعة لقوم شأنهم أن يؤمنوا إذا
و حت لهم سبل الههاية

شاهها على عبأنى قه بلغتكم ما أُرسلت بل إليكم  ،فهو مطلع على أمرى
 - 52قل  :حسبى وحسبكم أن يكون هللا
ً
وأمركم  ،ال يخفى عليل شىء فى السموا واألرو والذين عبهوا غير هللا وكفروا با فلم يخصوه بالعبادة
أول ك هم الذين اشتروا الكفر باإليمان فأصابهم الخسران المبين
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 - 53ويتحهاك الكافرون أن ع
تعجل لهم العذاب الذى حذرتهم منل  ،ولوال أجل معلوم قضت بل حكمتنا لعجلنا
ب
لهم العذاب الذى استعجلوه  ،وأقسم ليأتينهم فجأة وهم ال يشعرون
يقينا  -بالكافرين
 - 54يطلبون إليك تعجيل العذاب وهو واقع بهم ال محالة وإن جهنم لتحيل ً -
 - 55يوم يغمرهم العذاب من أعالهم ومن أسفلهم  ،ويقول الملك الموكل بعذابهم  :ذوقوا جزاء

تعملون من السي ا

إن أر ى واسعة لمن أراد أن يفر عن مواطن
 - 56يا عبادى الذين صهقوا بى وبرسولى  :ب
إلى مخلصين لى العبادة

ما كنتم

الشرك

ففروا

 - 57كل نف ستذوق طعم المو  -ال محالة  -ثم إلينا تعودون َفتُج َزون بما قهمتم من خير وشر
 - 59 ، 58والذين صهقوا با وكتبل ورسلل  ،وعملوا األعمال الصالحة  ،نقسم  :لننزلنهم من دار النعيم
غرفا

تجرى من تحتها األنهار  ،ال ينقطع عنهم نعيمها  ،نعم هذا الجزاء = للعاملين الصابرين على كل ما

يصيبهم فى سبيل هللا من فراق األوطان واألهل واألمول  ،المعتمهين على هللا  -وحهه  -فى جميع أحوالهم

 - 60وكثير من الهواب التى تعيش معكم فى األرو ال تستطيع  -لضعفها  -أن تحمل رزقها وتنقلل  ،لتأطلل
أو تهخره

هللا يهي لها أسباب رزقها وحياتها  ،ويهي لكم أسباب رزقكم وحياتكم

وعلما
سمعا
ً
ً
 - 61وأقسم إن سألت المشركين  :من أوجه السموا

واألرو  ،وذلل الشم

ليقولون  :خلقهن هللا  ،وال يذكرون أحها سواه  ،فكيف إذن يصرفون عن توحيه

بهذا كلل !

وهو المحيل بكل ما خلق

والقمر وأخضعهما لمنافع الناس
هللا  -تعالى  -مع إقرارهم

يق على َمن يشاء حسبما يقتضيل علمل بالمصالح فإن هللا قه
وي َ
وسع على َمن يشاء فى الرزق ُ
ض ُ
 - 62هللا ُي َ
أحاط بكل شىء علما
 - 63وأقسم إن سألتهم  :من نزل من السماء ماء فجعل منل حياة األرو بالنبا

الحمه هللا على اعترافهم بالحق  ،بل أطثرهم ال يفهمون ما يقعون فيل من تناقض

بعه جهبها

ليقولن هللا قل

 - 64وليست هذه الحياة الهنيا إال متاعاً محهود الوقت  ،يلهو بل الغافلون كما يلهو الصبيان ويلعبون وقتاً ما
ثم ينفضون وإن الهار اآلخرة لهى دار الحياة الحقيقية الكاملة الهائمة  ،وهذه حقائق ثابتة يهركها هؤالء لو كان
من شأنهم اإلدراك الصحيح

 - 65هم على ما ُوصفوا بل من شرك  ،فإذا ركبوا السفن فى البحر وأدركهم شىء من أهوالل توجهوا إلى هللا
مخلصين لل الهعاء أن يكشف عنهم الضر  ،فلما نجاهم إلى البر سارعوا بالعودة إلى اإلشراك

 - 66لينكروا ما أعطيناهم من النعم  ،ولينتفعوا بما ير ى هواهم فى هذه الحياة  ،فسوف يعلمون عاقبة الكفر

حين يشاههون العذاب األليم

405

 - 67أعمى كفار مكة عن نعم هللا التى أسبغها عليهم  ،ولم يروا أنا جعلنا بلههم مصون ًا ال ينهب وال ُيسَلب ،
ويسَلب الناس ُ ن
بم ال أصل لل
مقهسا ال ُيسَبى أهلل وال يقع فيل قتل ُ ،
ويسبو من حولهم ! أعموا عن هذه النعم َف َ

يصهقون  ،وبمحمه وبكل ما جاء بل يكذبون !

 - 68ولي هناك أحه أشه ظلماً ممن نسب إلى هللا ما لم يشرعل  ،أو كذب بالهين الحق حين
فى جهنم لمأوى لهؤالء الظالمين الكافرين
 - 69والذين بذلوا جهههم  ،واحتملوا المشقة فى نصرة ديننا  ،لنزيهنهم ههاية إلى الخير والحق

الذين يحسنون أعمالهم  ،يعينهم وينصرهم وهللا أعلم

بلغل  ،إن
وإن هللا لمع
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الــــــروم
بهأ

السورة بذكر هزيمة الروم  ،ووعه هللا للمؤمنين أن ينصرهم على الفرس  ،ودعت إلى التفكير فى خلق

هللا  ،والسير فى األرو  ،ليعرفوا عاقبة الكافرين الذين عمروا األرو أطثر
لحال الناس يوم القيامة  ،ونوهت بتسبيح المؤمنين

مما عمرها قريش  ،وعر ت

وعبادتهم إياه فى الغهاة والعشى والظهيرة واألصيل ،

ونبهت إلى دالئل وحهانية هللا بتعاقب الليل والنهار واختالف األلسنة ومظاهر الكون فى السموا

واألرو ،

و ربت األمثال التى تهل على ُبطالن الشرك  ،وذكر الناس بخلق هللا لهم ونعمل عليهم  ،وقو دعائم األسرة
وأواصر المجتمع  ،وعنيت بالتشريع فحرمت الربا  ،وشرعت الزكاة وحثت على البر باألقربين
ثم امتن هللا  -سبحانل  -على عباده ودعاهم إلى التهين والطاعة  ،ووجل أنظارهم إلى ما فى الكون من
عجائب تهل على مبلُ القوة والقهرة  ،وبين أطوار اإلنسان إلى أن يبلُ أرذل العمر
وأشار اآليا

اآلخيرة إلى يوم القيامة وكفر المشركين بل  ،وختمت السورة بالنصح للرسول  -صلى هللا

عليل وسلم  -أن يثبت فى الحق  ،ويصبر على ما يلقى  ،فإن وعه هللا آ
 - 1بهأ

ال محالة

السورة بهذه اآلية لبيان أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التى ينطق بها العرب فى سهولة وو وح

 ،ولكن المنكرين لل عجزوا عن اإلتيان بمثلل وهى  -كذلك  -تَُنعببل الناس إلى االستماو واإلنصا
على التصهيق برسالة محمه  -صلى هللا عليل وسلم -

وتحملهم

َ - 3 ، 2غَلبت فارس الروم فى أقرب األرو من العرب  ،وهى أطراف الشام  ،وهم بعه انهزامهم سيغلبون
فارس

_________

تعليق الخبراء على اآليا
فى هذه اآليا

من : 4-1

الشريفة إشارة إلى حهثين  :كان أولهما قه وقع بالفعل  ،وأما الثانى فلم يكن قه وقع بعه  ،وهو إخبار عن الغيب
=

 ( ،وحهد لوقوعل بضع سنين فيما بين الثالث والسبع )

= وتفصيل الحهث األول أن الفرس والبيزنطيين قه اشتبكوا فى معركة فى بالد الشام على أيام خسرو إبرويز أو خسرو الثانى

عاهل الفرس المعروف عنه العرب بكسرى  ،وهيراطليوس الصغير اإلمبراطور الرومانى المعروف عنه العرب بهرقل  ،ففى عام 614

استولى الفرس على أنطاطية أطبر المهن فى األقاليم الشرقية لإلمبراطورية الرومانية ثم على دمشق  ،وحاصروا مهينة بيت المقهس

إلى أن سقطت فى أيهيهم وأحرقوها ونهوا السكان وأخذوا يذبحونهم  ،وقه دمر الحريق كنيسة القيامة واستولى المغيرون على الصليب
ونقلوه إلى عاصمتهم  ،وقه جزعت نفوس المسيحيين لهذه الكارثة المروعة  ،ولما كانت هذه الهزيمة مبعث سرور للمشركين من أهل

مكة  ،وسبب شماتتهم بالمسلمين ألن الروم أهل كتاب كأصحاب محمه  -صلى هللا عليل وسلم  -والفرس ليسوا أصحاب كتاب
طالمشركين  ،أنزل هللا جل جاللل على محمه هذه اآليا
عاقبتهم فى فترة من الزمن حهدها ببضع سنين

البينا

ليبشرهم بنصرة أهل الكتاب وفرحتهم  ،وهزيمة المشركين وسوء
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وتفصيل الحهث الثانى أن هرقل قيصر الروم الذى ُمعنى جيشل بالهزيمة لم يفقه األمل فى النصر ولهذا أخذ يعه نفسل لمعركة
َ
تمحو عار هزيمتل  ،حتى إذا كان العام  622الميالدى " أى العام الهجرى األول " أرغم الفرس على خوو معركة على أرو
أرمينيا وكان النصر حليف الروم  ،وهذا النصر فاتحة انتصا ار

فتحققت بشرى القرآن

وثمة حهث ثالث يفهم من سياق هذه اآليا

الروم على الفرس

وهكذا انتصر أهل الكتاب على المشركين

الشريفة كانت مبعث فرح المسلمين وهو انتصارهم على مشركى قريش فى غزوة

بهر التى وقعت فى يوم الجمعة  17رمضان من العام الثانى الهجرى أى سنة (624م)
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 - 5 ، 4قبل أن تمضى تسع سنوا

 -وكان المشركون قه فرحوا بانتصار فارس  ،وقالوا للمسلمين  :سنغلبكم

طما غلبت فارس الروم التى هى من أهل الكتاب  -قه حقق هللا وعهه  ،فانتصر الروم على فارس فى األجل

الذى سماه  ،فكان ذلك آية بينة على صهق محمه  -صلى هللا عليل وسلم  -فى دعواه وصحة ما جاء بل ،

األمر والقضاء من قبل كل شىء ومن بعه كل شىء  ،ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بنصر هللا

الذى يؤيه من يشاء  ،وهو الغالب على أعهائل  ،الرحيم بأوليائل

وعها صاد ًقا  -ال يخلف هللا وعهه  -ولكن الجاحهين لي
 - 6وعه هللا المؤمنين ً
وجهها

من شأنهم العلم باألمور على

 - 7يعلمون ش ون ووسائل عمرانها والتمتع بزخارفها  ،وهم عن التزود لآلخرة مسرفون فى الجهل والغفلة
ط عم َ على أعينهم وقلوبهم ولم يتفكروا فى أمر أنفسهم ليعرفوا مصيرهم ما خلق هللا السموا واألرو
 - 8أَ ُ
كثير من الناس
وما بينهما من كواطب وغيرها إال مقرونة بالجه  ،مصحوبة ومحهودة بوقت تنتهى عنهه  ،وإن ًا

بلقاء هللا وقيام الساعة لجاحهون

 - 9أََل عزُموا وطنهم ولم يسيروا فى أرجاء األرو ليشاههوا كيف كانت نهاية الذين كفروا من
من هؤالء الكافرين الحا رين قوة  ،وقلبوا وجل األرو  ،ليستخرجوا ما فيها من مياه ومعادن وزروو  ،وعمروا
األرو أطثر مما عمرها هؤالء  ،وجاءتهم رسل هللا بالمعج از

قبلهم

الوا حا

كانوا أشه

فكفروا  ،فأخذهم هللا  -ألنل ما كان

ليجزيهم من غير ذنب  ،وال ليأخذهم قبل تذكيرهم وإمهالهم  -ولكن كان هؤالء ال يظلمون إال أنفسهم
 - 10ثم كانت نهاية الذين ارتكبوا أشه ألوان اإلساءة أن جحهوا آيا

هللا  ،وكانو يحقرون من شأنها

 - 11هللا  -سبحانل وتعالى  -ينش خلق الناس ابتهاء  ،ثم ُيعيه خلقهم بعه موتهم  ،ثم إليل
يعودون للحساب والجزاء

 -وحهه -

 - 12ويوم تأتى القيامة ييأس الكافرون من الهفاو عن أنفسهم

 - 13ولم يوجه لهم من الذين عبهوهم مع هللا شفعاء  ،وكانوا فى الهنيا بسببهم كافرين
 - 14ويوم تقوم الساعة  -يوم إذ تقوم  -يذهب كل فريق إلى مصيره األبهى
 - 15فأما الذين آمنوا وقرنوا إيمانهم باألعمال الصالحة فهم فى جنة ذا

أشجار وأزهار يسرون وينعمون

 - 16وأما الذين كفروا وأنكروا آياتنا ولقاء البعث والحساب فأول ك فى العذاب مقيمون ال يغيبون عنــل

 - 17بع
فنزهوا هللا عما ال يليق بجاللل وكمالل  ،واعبهوه حين تهخلون فى المساء وحين تهخلون فى الصبـاح
 - 18وهللا  -وحهه  -هو الحقيق بالحمه والثناء والشكر من أهل السموا واألرو فاحمهوه واعبهوه فى العشى

 ،وحين تهخلون فى الظهيرة

ويحيى
ويخرج الشىء الذى ال حياة فيل من الكائن الحى ُ ،
ُ - 19يخرج الكائن الحى من شىء ال حياة فيل ُ ،
األرو بالنبا بعه يبسها  ،ومثل هذا اإلخراج ُيخرجكم هللا من قبوركم
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 - 20ومن الهالئل على كمال قهرتل أن خلق أصلكم من تراب ال حياة فيل  ،ثم أنتم بشر تتفرقون فى األرو
للسعى فى تحصيل ما بل بقاؤكم

 - 21ومن دالئل رحمتل أن خلق لكم  -أيها الرجال  -زوجا

من جنسكم لتألفوهن  ،وجعل بينكم وبينهن مودة

احما إن فى ذلك لهالئل لقوم يفكرون فى صنع هللا تعالى
وتر ً
 - 22ومن الهالئل على كمال قهرتل وحكمتل خلق السموا واألرو على هذا النظام البهيع  ،واختالف ألسنتكم
فى اللغا

والفهم

واللهجا

 ،وتباين ألوانكم فى السواد والبياو وغيرهما

إن فى ذلك لهالئل ينتفع بها أهل العلم

 - 23ومن آياتل الهالة على كمال قهرتل أن هيأ لكم أسباب الراحة بمنامكم  ،ويسر لكم طلب الرزق ليال ونها ار
من فضلل الواسع إن فى ذلك لهالئل لقوم ينتفعون بما يسمعون

 - 24ومن آياتل أنل يريكم البرق من خالل السحب لتشعروا بالخوف من الصواعق وتطمعوا فى المطر أن ينزل
من السماء لتحيا بل األرو بعه أن يبست إن فى ذلك لهالال

لقوم يتهبرون األمور فيفهمونها على وجهها

 - 25ومن الهالئل على كمال قهرتل وحكمتل وسعة رحمتل أن تقوم السماء واألرو بأمر هللا على ما ترون من
إحكام صنع ودقة تهبير  ،ثم إذا دعاطم للبعث تخرجون من القبور مسرعين مستجيبين لهعائـل

وخضوعا  ،كلهم
وملكا
 - 26و  -سبحانل  -كل من فى السموا واألرو خلًقا ً
ً
 - 27وهللا  -سبحانل  -الذى يبهأ الخلق على غير مثال  ،ثم يعيهه بعه المو
ابتهائل بالنظر إلى مقاييسكم واعتقادكم أن إعادة الشىء أسهل من ابتهائل
فى القهرة الكاملة والحكمة التامة فى السموا

منقادون

 ،وإعادتل أهون عليل من

و الوصف السابق العجيب الشأن

واألرو  ،وهو الغالب فى ملكل الحكيم فى فعلل وتقهيره

يكا من خلقل هل لكم
 - 28بين هللا لكم مثال ُمنتزًعا من أنفسكم وقه ربل هللا  -عز وجل  -لمن جعل لل شر ً
من عبيهكم شركاء فيما مبلكناطم من األموال وغيرها فأنتم وهم مستوون فيها  ،تخافون هؤالء العبيه فال

بعضا  ،فإذا كنتم ال تعقلون هذا وال
تتصرفون فى شىء مما تملكون دون إذنهم كما يخاف األحرار بعضهم ً
تفعلونل  ،فكيف تجعلون بعض مملوكا هللا شركاء لل مثل هذا التفصيل نبين اآليا لقوم يتهبرون فى رب
األمثال

 - 29بل اتبع الذين كفروا أهواءهم دون علم بعاقبة كفرهم  ،فال أحه يههى من أ ل هللا  ،ولي

أو يهفع عنهم عذابل

لهم من يشفع

اللتهم  ،والزم خلقة هللا التى خلق الناس عليها  ،وهى أنهم

بعيها عن
 - 30فسهد وجهك واتجل إلى الهين ً
قابلون للتوحيه غير منكرين لل  ،وما ينبغى أن تغير هذه الخلقة ذلك الخلق على التوحيه هو الهين المستقيم ،
ولكن المشركين ال يعلمون حقيقة ذلك

 - 31كونوا راجعين إليل  ،وافعلوا ما أمركم بل  ،واتركوا ما نهاطم عنل  ،وحافظوا على الصالة  ،وال تكونوا من
الذين عبهوا مع هللا غيره
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 - 32من الذين فرقوا دينهم فاختلفوا فيل  ،وصاروا فرًقا كل فرقة تشايع من تتبعل  ،كل فريق منهم بما عنههم
مسرورون  ،يظنون أنهم على الحق

 - 33وإذا أصاب الناس

ر  -من مرو أو شهة  -التجأوا إلى هللا ودعوه راجعين إليل  ،طالبين كشف الشهة

خالصا من الشهة ومنحهم من فضلل سارو فريق منهم بربهم يشركون
عنهم  ،ثم إذا أذاقهم هللا
ً
 - 34لتكون عاقبة أمرهم أن يكفروا بما آتاهم هللا من النعم  ،فتمتعوا  -أيها الجاحهون  -كما تشاءون  ،فسوف

تعرفون عاقبتكم

 - 35أتركناهم فى اللهم ولم نسفل أحالمهم بل أنزلنا عليهم ُبرهانا فهو يشهه بالذى كانوا يشركونل مع هللا
فرحا ُيبطرهم  ،وإن تصبهم شهة بسبب ما اقترفوا من ذنوب يسارو إليهم
 - 36وإذا أذقنا الناس نعمة فرحوا بها ً

اليأس من الرحمة

ويضيق على من يشاء  ،بحسب
 - 37أجهلوا ما يوصل إلى اإليمان ولم يعلموا أن هللا يوسع الرزق لمن يشاء ُ
ما تقتضيل حكمتل إن فى ذلك لهالئل وا حة لقوم يصهقون بالحق
 - 38وإذا كان هللا  -تعالى  -هو الذى يبسل الرزق ويقهره فأعل القريب حقل من البر والصلة والمحتاج
والمنقطع بل الطريق حقهما من الزكاة والصهقة  ،ذلك خير للذين يريهون ر ا هللا ويطلبون ثوابل  ،وأول ك هم

الفائزون بالنعيم المقيم

 - 39وما أعطيتم أطلة الربا من مال ليزيه لكم فى أموالهم فال َيزطو عنه هللا وال يبارك فيل  ،وما أعطيتم من
صهقة تبتغون بها وجل هللا  -بهون رياء وال طمع فى مكافأة  -فأول ك هم أصحاب األ عاف من الحسنا
 - 40هللا  -سبحانل  -الذى أوجهكم  ،ثم أعطاطم ما تعيشون بل ثم يميتكم ثم يبعثكم من قبوركم

هل هناك

من الشركاء  -الذين تزعمونهم فتعبهونهم من دون هللا  -من يفعل من الخلق والرزق واإلماتة واإلحياء شيًا من
تلك األفعال تنزه هللا وتعالى عما يشركون بل

 - 41ظهر الحرق والقحل واآلفا

وكساد التجارة والغرق بسبب ما فعلل الناس من جرائم وآثام ليعاقب هللا

الناس فى الهنيا ببعض أعمالهم لعلهم يرجعون عن المعاصى

 - 42قل  -يا أيها النبى  -للمشركين  :سيروا فى نواحى األرو  ،فانظروا كيف كانت نهاية الذين مضوا
قبلكم  ،فسترون أن هللا أهلكهم وخرب ديارهم  ،ألن أطثرهم كانوا مشركين مثلكم

 - 43فسهد وجهك للهين الكامل االستقامة من قبل أن يأتى يوم ال يستطيع أحه أن يرده من هللا  ،يوم تذ يتفرق
الناس وتختلف حالهم

 - 44من كفر با فعليل وبال كفره  ،ومن آمن وعمل صال ًحا فانفسهم  -وحهها  -يسوون طريق النعيم المقيم
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 - 45ألن هللا يجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحا

على ما قهموا ويزيه جزاءهم تفضال منل  ،ألنل يحبهم ،

ويبغض الذين كفروا بل وأنكروا نعمل
ُ
 - 46ومن الهالئل على قهرة هللا ورحمتل أنل يبعث الرياح مبش ار

بالمطر الذى يكون لكم عرًيا وسقيا  ،وليهبكم
من المطر  ،ولتجرى السفن فى الماء بأمر هللا وقهرتل  ،ولتطلبوا الرزق

من فيض إحسانل المنافع التى نشأ

من فضلل بالتجارة واستغالل ما فى البر والبحر  ،ولتشكروا

نعمل بطاعتكم لل وعبادتكم إياه

بالحجج الوا حة الهالة على صهقل فكذبل
 - 47ولقه أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم فجاء كل رسول قومل ُ
قومل  ،فأهلكنا الذين أذنبوا وعصوا وقه أوجب هللا على نفسل أن ينصر عباده المؤمنين
 - 48هللا  -سبحانل وتعالى  -الذى ُيرسل الرياح فتحرك بقوة دفعها السحاب فيبسطل هللا فى السماء كيف يشاء
قطعا  ،فترى المطر يخرج من بين السحاب  ،فإذا أنزل هللا المطر على من
هنا وهناك فى قلة أو كثرة ويجعلل ً

يشاء من عباده يسارعون إلى البشر والفرح

()1

 - 49وإنهم كانوا قبل أن ينزل بهم المطر لفى يأس وحيرة

 - 50فانظر نظر تفكر وتهبر إلى آثار المطر  ،كيف يحيى هللا األرو بالنبا
إن الذى َق عهر على إحياء األرو بعه موتها لقادر على إحياء الموتى من الناس  ،وهو تام القهرة ال يعجزه شىء
يحا مضرة بالنبا
 - 51وأقسم  :ل ن أرسلنا ر ً
ويكفرون با

بعه أن كانت هامهة كالميت ،

مصفر بسببها لصاروا من بعه اصف ارره يجحهون النعمة
ًا
فرأوه

 - 52فال تحزن من عنادهم وعهم استجابتهم لك فأنت ال تستطيع أن تُسمع الموتى دعاءك  ،وال أن تُسمع
الصم نهاءك  ،إذا زادوا على صممهم بأن فروا عنك معر ين
 - 53وهؤالء كالعمى إلغالقهم قلوبهم عن االستجابة للههى  ،وأنت ال تستطيع أن تههى هؤالء العمى وتصههم
عن كفرهم  ،وإنما تسمع سماو فهم وقبول من تهيأ

 -54هللا الذى خلقكم من نطفة فنشأتم
 ،ثم جعل لكم من بعه هذه القوة

قلوبهم لتلقى اإليمان فهؤالء ينقادون للحق متى ظهر

عافا  ،ثم جعل لكم من بعه هذا الضعف قوة بنموكم وبلوغكم حه الرشه

عف الشيخوخة والشيب  ،يخلق ما يشاء وهو العليم بتهبير خلقل القهير على

إيجاد ما يشاء

 - 55ويوم تقوم الساعة يحلف الكافرون أنهم ما لبثوا فى الهنيا أو فى قبورهم غير ساعة  ،ومثل ذلك التصرف
طانت تصرفهم الشياطين فى الهنيا عن الحق إلى الباطل

 - 56وقال الذين آتاهم هللا العلم من األنبياء والمالئكة والمؤمنين  :لقه لبثتم فى حكم هللا وقضائل إلى يوم
البعث  ،فهذا يوم البعث الذى أنكرتموه  ،ولكنكم كنتم فى الهنيا ال تعلمون أنل حق  ،لجهالتكم وإع ار كم

________

( )1راجع التعليق العلمى على اآلية  43من سورة النور
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 - 57فيوم ذ يبعث الناس ال ينفع الذين كفروا اعتذارهم عن إنكارهم وتكذيبهم لرسلهم  ،وال يطلب منهم أحه أن
يفعلوا ما ير ى هللا لهوانهم عنهه وطردهم من رحمتل

 - 58ولقه بينا لههاية الناس فى هذا القرآن كل مثل يرشههم إلى طريق الههى  ،ول ن أتيتهم ب ية معجزة ليقولن

الذين كفروا  -من فرط عنادهم وقسوة قلوبهم  : -ما أنت وأتباعك إال مبطلون فى دعواطم
 - 59ومثل ذلك يكون الطبع على قلوب هؤالء الذين ال يعلمون التوحيه من الجاهلين

 - 60فاصبر  -أيها النبى  -على أذاهم إن وعه هللا بنصرك على أعهائك وإظهار اإلسالم على كل دين حق
أبها  ،وال يحملنك على القلق وعهم الصبر الذين ال يؤمنون با ورسولل
ال يتخلف ً
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لقمــــان
بهأ

السورة الكريمة بالحهيث عن الكتاب وما فيل من ههى ورحمة  ،ووصفت المحسنين بالطاعة

واإليمان باآلخرة والحصول على الفالح  ،وعقبت ذلك بذكر المضلين المستكبرين  ،وبشر المؤمنين بحسن
جزائهم فى دار النعيم  ،ولفتت األنظار إلى اآليا

الكونية التى تهل على قهرة هللا تعالى ووحهانيتل  ،وتَ َحه

وانتقلت إلى وصايا لقمان البنل  ،وما انهمج

الكفار بأن هللا الذى أشركوا بل َخَل َق ما ال يقهر عليل أحه سواه
فيها من وصية اإلنسان بوالهيل  ،وعر ت لما سخره هللا لإلنسان  ،وما أسبغل عليل من النعم الظاهرة والباطنة
وتحهثت عمن يجادلون فى هللا بغير علم  ،ويعتذرون عن

اللهم باتباو ما كان عليل آباؤهم  ،ونوهت

بشأن من ُيسلم وجهل إلى هللا وهو محسن  ،ونصحت للرسول بأال يحزنل كفر من كفر فمرجعل إلى هللا ،
كثير من مظاهر القهرة والعظمة والرحمة
وفصلت ًا
وذكر أن المشركين إذا س لوا عنها يعترفون بخلق هللا لها وهم يستمهون من فضل هللا  ،ويلجأون إليل فى

أزماتهم  ،ويعهونل بالشكر ثم ُيخلفون

وأمر السورة بتقوى هللا والخشية من الحساب والجزاء  ،وحذر من الغرور وطاعة الشيطان  ،وختمت بما

استأثر هللا بعلمل وأهم ما تناولتل السورة ثالثة أغراو :

األول  :تبشير المحسنين بنعيمهم  ،وإنذار الكافرين بعذابهم
الثانى  :عرو اآليا

الكونية وما فيها من المظاهر التى تشهه بقهرة هللا ووحهانيتل ومبلُ

عظمتل ورحمتل

الثالث  :الوصايا العظيمة التى عنيت بسالمة العقيهة  ،والمحافظة على الطاعة وحسن الخلق

 – 1الم هذه حروف ابتهأ هللا بها بعض السور  ،ليشير بها إلى إعجاز القرآن المؤلف من حروف كالحروف
ولينبل إلى االستماو واإلنصا
التى يؤلف منها العرب كالمهم  ،ومع ذلك عجزوا عن اإلتيان بمثلل  ،عب
المشركون قه اتفقوا على أن َيلغوا فيل وال يسمعوا

 ،وكان

 - 2هذه اآليا
 - 3هذه اآليا

العظيمة آيا

القرآن المشتمل على الحكمة والصواب

ههاية كاملة ورحمة شاملة لمن يحسنون العمل

 - 4هم الذين يؤدون الصالة على أطمل وجل  ،ويعطون الزكاة لمستحقيها  ،وهم بالحياة اآلخرة يؤمنون أقوى
اإليمان
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 - 5أول ك المؤمنون المحسنون فى أعمالهم متمكنون من الههى الذى جاءهم من ربهم  ،وأول ك هم  -دون

غيرهم  -الفائزون حًقا

ويقصل على الناس  ،ليصههم عن اإلسالم والقرآن جهال منل بما
 - 6ومن الناس من يشترى باطل الحهيث
ا
عليل من إثم  ،ويتخذ دين هللا ووحيل سخرية الذين يفعلون ذلك لهم عذاب يهينهم ويذلهم

متكبر  ،وحالل فى ذلك حال من لم يسمع  ،كأن
ًا
 - 7وإذا تتلى على هذا الضال آيا هللا البينا أعرو عنها
عذابا شهيه اإليالم
فى أذنيل صمما  ،فأنذره بأن هللا أعه لل ً
 - 8إن الذين آمنوا با وعملوا األعمال الطيبة الصالحة لهم جنا

النعيم

 - 9يبقون فيها على وجل الخلود  ،وعههم هللا وع ًها ال يتخلف  ،وهللا الغالب على كل شىء الحكيم فى أقوالل وأفعالل
 - 10خلق هللا السموا من غير ُع ُمه م+-رئية لكم  ،وجعل فى األرو جباال ثوابت  ،ل ال تضطرب بكم  ،ونشر فيها
من كل الحيوانا

()1

التى تهب وتتحرك  ،وأنزلنا من السماء ماء  ،فأنبتنا بل فى األرو من كل صنف حسن كثير المنافع

 - 11هذا مخلوق هللا أمامكم  ،فأرونى ماذا خلق الذين تجعلونهم آلهة من دونل حتى يكونوا شركاء لل
بإشراطهم  -فى

بل الظالمون -

الل وا ح

 - 12ولقه أعطينا لقمان الحكم والعلم واإلصابة فى القول  ،وقلنا لل  :اشكر هللا على ما أعطاك من النعم

ومن يشكر

فإنما يبتغى الخير لنفسل  ،ومن كفر النعم ولم يشكرها فإن هللا غير محتاج إلى شكره  ،وهو مستحق للحمه وإن لم

يحمهه أحه

أحها  ،إن الشرك با لظلم عظيم يسوى
 - 13واذكر إذ قال لقمان البنل وهو يعظل  :يا بنى  ،ال تشرك با
ً
()2
بين المستحق وغير المستحق

_______

( )1راجع التعليق العلمى على اآلية  2من سورة الرعه
( )2عرف العرب بهذا االسم شخصين أحههما  :لقمان بن عاد وكانوا يع بع
وكثير ما ذكروا و ربوا بل
ًا
ظمون قهره فى النباهة والرياسة والعلم والفصاحة والههاء ،
ُ
األمثال كما تبين من المراجع العربية الكثيرة
أما اآلخر  :فهو لقمان الحكيم الذى اشتهر بحكمل وأمثالل وسميت سورة فى القرآن الكريم باسمل  ،وقه كان ت حكمل شائعة بين العرب

فقه ذكر ابن هشام

أن سويه بن الصامت قهم مكة وكان شر ًيفا فى قومل  ،فهعاه رسول هللا  -صلى هللا عليل وسلم  -إلى اإلسالم فقال سويه  :فلعل الذى معك مثل الذى معى
فقال لل الرسول  :وما الذى معك

قال مجلة لقمان

فقال الرسول  :أعر ها على

أنزلل هللا على هو ههى ونور  ،وتال عليل رسول هللا القرآن ودعاه إلى اإلسالم

فعر ها عليل  ،فقال  :إن هذا الكالم حسن والذى معى أفضل منل قرآن

كثير من حكم لقمان وذكر بعض كتب التفسير واألدب ألو ًانا من هذه الحكم
وكذلك ذكر اإلمام مالك فى الموطأ ًا
ثم جمعت أمثاال قصصية بعه ذلك فى كتاب اسمل أمثال لقمان  ،ولكن

طتب العرب القهيمة يؤكه أنل مو وو فى عصر متأخر

عف أسلوبها وكثرة أغالطها النحوية والصرفية وعهم ورود كتاب بهذا االسم فى

واألراء مضطربة فى حقيقة لقمان الحكيم  :فهو نوبى من أهل أيل ة أو حبشى أو أسود من سودان مصر ،

أو عبرى  ،وجمهور الذين

نبيا  ،والذى نستطيع استنباطل مما ذكروه أنل لم يكن عر ًبيا  ،ألنهم متفقون
نبيا  ،وقليل منهم ذهبوا إلى أنل كان ً
ذكروه مجمعون على أنل لم يكن ً
تبين من كثير من المراجع
على هذا  ،وأنل كان رجال
حكما جهيهة تهاولوها فيما بعه كما ب
حكيما ولم يكن ً
نبيا وأنل أدخل على العرب ً
ً
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نصيبا  ،حملتل فيتزايه
 - 14وأمرنا اإلنسان أن يبر والهيل ويجعل أمل أوفر
ً
فى عامين  ،ووصيناه أن اشكر هللا ولوالهيك  ،إليل المرجع للحساب والجزاء

 - 15وإعن حملك والهاك  -بجهه  -على أن تشرك با

عفها ويعظم شيًا فشيًا  ،وفطامل

ما ال تعلم أنل يستحق فال تطعهما  ،وصاحبهما فى

جميعا ،
الهنيا بالبر والصلة واإلحسان  ،واتبع طريق من رجع إلى بالتوحيه واإلخالص  ،ثم إلى مرجعكم
ً
فأخبركم بما كنتم تعملون من خير وشر ألجازيكم عليل

 - 16يا بن ى  :إن الحسنة أو السي ة لإلنسان إن تكن  -مثال  -فى الصغر كحبة الخردل  ،فتكن فى أخفى
مكان كقلب صخرة أو فى السموا

أو فى األرو يظهرها هللا ويحاسب عليها  ،إن هللا لطيف ال تخفى عليل

دقائق األشياء  ،خبير يعلم حقائق األشياء كلها
 - 17يا بنى  :حاف على الصالة  ،وأُمر بكل حسن  ،وانل عن كل قبيح  ،واحتمل ما أصابك من الشهائه ،

إن ما أوصى هللا بل هو من األمور التى ينبغى الحرص عليها والتمسك بها
عجبا بنفسك  ،إن هللا ال يحب كل مختال يعهد مناقبل
 - 18وال تُ عمل خهك للناس ًا
تكبر  ،وال تمش فى األرو ُم ً
 - 19وتوسل فى مشي ك بين السرعة والبلء  ،واخفض من صوتك  ،ألن أقبح ما يستنكر من األصوا هو
صو الحمير  ،أولل زفير مما يكره  ،وآخره شهيق مما يستقبح
 - 20قه رأيتم أن هللا ذلل لكم ما فى السموا

من الشم

والقمر والنجوم وغيرها  ،وما فى األرو من األنهار

والثمار والهواب  ،وأتم عليكم نعمل ظاهرة لكم ومستورة عنكم  ،ومن الناس من ُيجادل فى ذا
دليل وال رشاد مأثور عن نبى وال وحى يضىء طريق الحق

هللا وصفاتل بال

 - 21وإذا قيل لهم  :اتبعوا ما أنزل هللا من الحق والههى  ،قالوا  :بل نتبع ما وجهنا عليل آباءنا  ،أيتبعونهم ولو
طان الشيطان يهعوهم إلى

الل يهخلهم عذاب السعير

 - 22ومن يتجل إلى هللا بقلبل ووجهل ويفوو إليل جميع أمره  -وهو محسن فى عملل  -فقه تعلق بأقوى
األسباب التى توصلل إلى ر ا هللا  ،وإليل  -سبحانل  -مصير األمور كلها
 - 23ومن لم يجعل ذاتل ونفسل خالصة

فال يحزنك جحوده وإع ار ل  ،إلينا  -وحهنا  -مرجع هؤالء يوم

علما بهخائل النفوس فكيف بظواهر األعمال
القيامة  ،فنعرو عليهم أعمالهم ألننا نحيل ً
زمنا قليال فى دنياهم  ،ثم نلج هم إلى عذاب شهيه ال يحتمل
 - 24نمتعهم ً
 - 25وأقسم لك  -أيها النبى  -إن سألتهم من خلق السموا

واألرو ليقولن  :هو هللا  ،قل  :الحمه

أوجه من دالئل وحهانيتل ما يههم ما هم عليل من إشراك غيره معل فى العبادة

الذى

ولكن أطثرهم ال يعلمون أنهم

الحجة على أنفسهم بفساد عقيهتهم
بإقرارهم هذا قه أقاموا ُ
وتهبير  ،فكيف يتركون عبادتل وإن هللا
ًا
اقتهار
 - 26ما فى السموا واألرو خلًقا و ًا
الغنى عن خلقل وعن عبادتهم لل المحمود بذاتل الجهير بالثناء عليل من عباده

 -سبحانل  -هو
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ع
هادا تكتب بل كلما
 - 27ولو تحولت كل أشجار األرو
أقالما وصار مياه البحر الكثيرة م ً
ً
ونفه المهاد قبل أن تنفه كلما هللا ألن هللا عزيز ال يعجزه شىء حكيم ال يخرج من علمل وحكمتل شىء ،

هللا لفنيت األقالم

فال تنفه كلماتل وحكمتل

 - 28ما خلقكم ابتهاء وال بعثكم بعه المو

أمام قهرة هللا إال كخلق نف

المشركين  :ال بعث  ،بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها

واحهة أو بعثها

إن هللا سميع لقول

 - 29ألم تنظر  -أيها المكلف  -نظر اعتبار أن هللا ينقص من زمن الليل بقهر ما يزيه من النهار  ،وينقص
من زمن النهار بقهر ما يزيه فى زمن الليل  ،وَذلل الشم

والقمر لمصالحكم وأخضعهما لنظام بهيع  ،فيجرى

طل منهما فى فلك معين ال يحيه عنل  ،ويستمر كذلك إلى يوم القيامة  ،وأنل

تعملون ومجازيكم عليل

 -سبحانل  -خبير بكل ما

 - 30ذلك المذكور من عجائب صنع هللا وقهرتل بسبب أن صانعل هو اإللـل الثابت األلوهية  ،الجهير  -وحهه
 -بالعبادة  ،وإن اآللهة التى تعبهونها من دونل باطلة األلوهية  ،وإن هللا  -وحهه  -هو العلى الشأن  ،الكبير

السلطان

 - 31ألم تنظر  -أيها اإلنسان  -إلى الفلك تجرى فى البحر برحمة هللا حاملة على ظهرها
ليظهر لكم بذلك بعض عجائب صنعل  ،ودالئل قهرتل

إن فى ذلك آليا

ما ينفعكم ،

لكل صبار على بالئل

شكور

لنعمائل

 - 32هؤالء الجاحهون با إذا ركبوا فى ا لسفن وا طرب بهم البحر وارتفعت أمواجل حتى به
وظنوا أنهم غارقون  -ال محالة  -لجأوا إلى هللا يهعونل فى إخالص وخضوو

كأنها تظللهم ،

أن ينجيهم  ،فلما نجاهم إلى

البر كان منهم قليل تذكر عههه  ،واعتهل فى عملل  ،ومنهم كثير نسى فضل ربل  ،وظل على جحوده بل  ،وال
ينكر فضل ربل عليل وإحسانل إليل إال كل إنسان شهيه الغهر  ،مسرف فى الكفر بربل

 - 33يا أيها الناس  :افعلوا ما أمركم ربكم بل  ،واتركوا ما نهاطم عنل  ،واحذروا عذابل يوم القيامة  ،يوم ال
يغنى واله فيل عن ولهه شيًا  ،وال مولود هو مغن عن والهه شيًا  ،إن هذا اليوم وعه هللا بل  ،ووعهه حق ال
وال تخهعنكم وساوس الشيطان ،
يتخلف  ،فال تلهينكم زخارف الهنيا وزينتها عن االستعهاد لل ،
فتصرفكم عن هللا وطاعتل

 - 34إن هللا يثبت عنهه علم الساعة  ،فال يعلمها أحه سواه  ،وينزل المطر فى موعهه الذى
ما فى األرحام من ذكورة وأنوثة وتمام ونقصان
شر  ،وما تعلم نف

أحها
على غيبل ً

وما تعلم نف

ربل لل  ،ويعلم

بارة أو فاجرة ما تكسبل فى غهها من خير أو

ببقعة األرو التى فيها ينقضى أجلها  ،ألن هللا تام العلم والخبرة لكل شىء  ،وال يظهر
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الســــجدة
نزلت بعه سورة المؤمنون  ،وتضمنت الحهيث عن تنزيل الكتاب ومهمة الرسول  -عليل الصالة والسالم -
وخلق السموا

واألرو  ،وشأنل  -تعالى  -فى التهبير  ،وأطوار خلق

اإلنسان  ،ومقالة منكرى البعث

والرد عليهم  ،وحال المجرمين يوم الحساب  ،وموقف المؤمنين عنه التذكير باآليا

 ،وبيان الجزاء للمؤمنين

والفاسقين  ،وإنزال التوراة على موسى  -عليل الصالة والسالم  -ومعاملة هللا  -تعالى  -لبنى إسرائيل  ،وتوجيل
طفار مكة إلى االعتبار بهالك من

والرد عليهم

سبقهم  ،ولفت أنظارهم  ،ليؤمنوا بالبعث  ،وسخريتهم من يوم الفتح ،

وأهم أههاف هذه ال سورة  :لفت األنظار إلى اآليا

الكونية  ،والحهيث عن البعث  ،والرد على منكريل ،

وتوجيل الكفار إلى االعتبار بهالك من سبقهم

 - 1ا

ل

م  :حروف صيُ منها القرآن  ،كما صيُ منها كالمكم  ،فإذا عجزتم عن اإلتيان بمثلل كان

عجزكم دليال على أنل من عنه هللا  ،ولم يقلل بشر
 - 2تنزيل القرآن من هللا رب العالمين ومهبر أمورهم  ،ال شك فى كونل منزال منل
 - 3بل يقولون  :اختلقل محمه  ،ونسبل

 ،ما كان لهم أن يقولوا هذا  ،بل هو الحق المنزل عليك من ربك

قوما لم يأتهم من رسول من قبلك  ،ترجو بذلك اإلنذار ههايتهم وإذعانهم للحق
لتخوف بل ً
 - 4هللا الذى خلق السموا واألرو وما بينهما فى ستة أيام  ،ثم استوى على العرش استواء يليق بل  ،ما لكم
فال تتعظون بمواع هللا

من دون هللا ناصر ينصركم  ،وال شفيع يشفع لكم  ،أتتمادون فى الكفر والعناد

ُ - 5يهبر ش ون الخلق من السماء إلى األرو  ،ثم يصعه إليل أمرها فى يوم ُمقهر بألف سنة من سنى الهنيا
التى تعهونها
أمره  ،الواسع
 - 6ذلك الموصوف بالخلق واالستواء والتهبير عالع ٌم ما غاب عن الخلق وما شاههوه  ،الغالب
الرحمة
 - 7الذى أتقن كل شىء خلقل بحسب ما تقتضيل حكمتل  ،وبهأ خلق اإلنسان األول من طين
 - 8ثم جعل ذريتل  -بعه ذلك  -متخلقة من ماء قليل
________

عيف ال ُي ُؤَبل لل فى العادة

()1

( )1فى هذه اآلية الكريمة " من ماء ماين " المهين من الرجال  :الضعيف والمهين  :القليل وقولل تعالى " من ماء ماين " أى
من ماء قليل

عيف  ،ومثلل قولل تعالى  أم أنا خير من هذا الذى هو ماين وال يكاد يبين 

حلبها فال مانع من أن تفسر كلمة مهين فى اآلية بأنل ماء منصب أو دافق أو مقذور أو قليل

ومهن اإلبل يمهنها مهنا مهنة
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 - 9ثم قومل وو ع فيل من سره الذى اختص بل  ،وجعل لكم السمع واألبصار والعقول لتسمعوا وتبصروا
شكر قليال
وتعقلوا  ،ما تشكرون إال ًا

طا بتراب األرو ال يتميز عنل أئنا لنعود فى خلق جهيه ،
 - 10وقال المنكرون للبعث  :أئذا صرنا ترًابا مختل ً
إنهم ال ينكرون البعث  -وحهه  -بل هم بجميع ما يكون فى اآلخرة مكذبون
 - 11قل  :يتوفاطم ملك المو الموكل بقبض أرواحكم عنه انتهاء آجالكم  ،ثم إلى هللا  -وحهه  -تعودون

عجبا  ،إذ المجرمون المستكبرون منكسو
 - 12ولو أتيح لك أن ترى المجرمين فى موقف الحساب لرأيت
ً
الرءوس خزًيا من ربهم  ،يقولون فى ذلة  :ربنا أبصرنا ما كنا نتعامى عنل  ،وسمعنا ما كنا نتصامم عنل ،
صالحا غير الذى كنا نعملل  ،إنا موقنون  -اآلن بالحق الذى جاء بل رسلك
فارجعنا إلى الهنيا نعمل
ً
 - 13ولو ش نا ألعطينا كل نف ُههاها  ،ولكن سبق القول منى ألمان جهنم من ع
الجنة والناس أجمعين ،

لعلمنا أن أطثرهم سيختارون الضاللة دون الههى

 - 14فذوقوا العذاب بما غ فلتم عن لقاء يومكم هذا  ،إنا تركناطم فى العذاب كالمنسيين  ،وذوقوا العذاب الهائم
الذى ال انقطاو لل بسبب كفركم ومعاصيكم
صبعهق ب ياتنا الذين إذا وعظوا بها خروا
 - 15إنما ُي َ
طمال  ،وهم ال يستكبرون عن االنقياد لهذه اآليا
 - 16تتنحى جنوبهم عن مضاجعها
رزقناهم بل ينفقون فى وجوه الخير

 - 17فال تعلم نف

ساجهين  ،ونزهوا ربهم عن كل نقص  ،مثنين عليل بكل

وطمعا فى رحمتل  ،ومن المال الذى
يهعون ربهم خوًفا من سخطل ،
ً

مقهار ما أعهه هللا وأخفاه لهؤالء من النعيم العظيم  ،الذى تقر بل عيونهم  ،جزاء بما كانوا

يكسبون من الطاعة واألعمال

 - 18أيستوى الناس فى جزائهم وقه اختلفوا فى أعمالهم
ال يستوون !

 - 19أما الذين آمنوا وعملوا الصالحا

يعملون

فلهم جنا

عاصيا لل
كافر بل
مؤمنا با كمن كان ًا
أفمن كان
ً
ً

المأوى التى فيها مساطنهم  ،كرامة لهم

بما كانوا

 - 20وأما الذين خرجوا عن طاعة هللا بكفرهم فمقامهم الذى أ ع
ُعه لهم النار  ،كلما حاولوا الخروج منها أعيهوا
فيها  ،وقيل لهم  :ذوقوا عذاب النار الذى كنتم فى الهنيا تصرون على التكذيب بل

ونقسم  :لنذيقنهم فى الهنيا عذاب الخذالن قبل أن يصلوا إلى العذاب األطبر  ،وهو الخلود فى النار ،
ُ - 21
لعل المعذبين بالعذاب األدنى يتوبون عن الكفر
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ظلما للحق ولنفسل من إنسان ُذ بعط َر ب يا
 - 22وال أحه أشه ً
و وحها  ،إننا من كل مجرم سننتقم

هللا وحججل البينا

ثم انصرف عن اإليمان بها مع

 - 23ولقه آتينا موسى التوراة فال تكن فى ش ك من لقاء موسى للكتاب  ،وجعلنا الكتاب المنزل على موسى
هاديا لبنى إسرائيل
ً
 - 24وجعلنا من بنى إسرائيل أئمة فى الهين يقومون بههاية الناس  ،استجابة ألمرنا حين صبروا على العمل

بما فى التوراة  ،وكانوا ب ياتنا يصهقون أقوى التصهيق

 - 25إن ربك هو  -وحهه  -يقضى بين األنبياء وأممهم يوم القيامة فيما كانوا فيل يختلفون

كثير من األمم التى سبقتهم  ،وهم يمرون بهيارهم ،
أترك هللا المكذبين لرسلهم ولم يبين لهم أنل أهلك ًا
َ - 26
ويمشون فى مساطنهم إن فى ذلك لعظا تبصرهم بالحق  ،أص اموا فال يسمعون هذه العظا
أعموا ولم يروا أنا نجرى المطر واألنهار إلى األرو التى قطع نباتها فنخرج بل زرًعا تأطل منل أنعامهم ،
َ - 27
ويأطلون حبل وثمره أعموا فال يبصرون دالئل قهرة هللا على إحياء الموتى
 - 28ويقول المشركون لك وللمؤمنين  :فى أى وقت يفتح هللا عليكم بالنصر أخبرونا بموعهه

إن كنتم

صادقين

 - 29قل لهم  :يوم القضاء والفصل إذا حل بكم ال ينفع الذين كفروا إيمانهم  ،وال هم يمهلون لحظة عن
العذاب الذى يستحقونل

 - 30وإذا كان هذا االستهزاء دأبهم فاعرو عنهم  ،وانتظر صهق ما وعهك ربك فيهم إنهم ينتظرون الغلبة
عليكم
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األحــــزاب
هذه السورة بنهاء رسول هللا  -صلى هللا عليل وسلم  -أن يتقى هللا ويتوكل عليل  ،وانتقلت إلى

بهأ

الحهيث عن األدعياء  ،ونفت أنهم أبناء لمن تبنا هم  ،وذكر ما أوجبل هللا لرسولل من المحبة والطاعة  ،وأوجبل
ألمها

المؤمنين من االحترام والتوقير  ،وعر ت لما أخذه هللا على النبيين من العهه فى تبليُ الرساال

وفصلت غزوة األحزاب وما كان فيها من خوف

،

وا طراب  ،وما تم للمؤمنين من نصر تحقق بل وعه هللا

 ،وعنيت بذكر اآلداب التى ينبغى لنساء النبى  -صلى هللا عليل وسلم  -أن يسلكنها ويأخذن أنفسهن بها ،
وعاد

إلى الحهيث عن المتبنين  ،وههمت ما كان معروفا فى الجاهلية من حرمة التزوج بحليلة الهعى على من

تبناه  ،ونوهت بشأن الرسول  -صلى هللا عليل وسلم  -وأثنت عليل بما هو أهلل  ،وأوصت بالمتعة والسراح
طبلعَقت قبل الهخول  ،وخصت الرسول  -صلى هللا عليل وسلم  -بأنها أباحت لل أن يهخل بمن
الجميل لمن ُ
وهبت نفسها لل  ،وصرحت بأنل ال يحل لل النساء بعه التسع  ،ثم بينت السورة الكريمة ما يجب على المؤمنين
مراعاتل فى دخولهم بيو

أمها

النبى للطعام وفى انصرافهم عقبل  ،وفى سؤالهم أزواجل من وراء حجاب  ،وطالبت

المؤمنين بأن يهنين عليهن من جالبيبهن  ،وتحهثت عن الساعة وأهوال القيامة  ،ونصحت بالتقوى

وختمت بالحهيث عن فرائض هللا التى حملها اإلنسان ولم تطق حملها السموا
والقول السهيه ُ ،
ومن ثم يتبين أن أهم أههافها  :الحهيث عن األدعياء  ،وههم العادة التى ساد

واألرو والجبال

من تحريم حالئلهم على

من تبنوهم  ،وامتنان هللا  -تعالى  -على المؤمنين بتحقيق ما وعههم من النصر والغلبة على المشركين ،
وتفصيل ما شرعل هللا للمؤمنين فى دخول بيو النبى  ،وتحريم أزواجل عليهم  ،وتحهيه اآلداب الخاصة بأمها

المؤمنين

 -1يا أيها النبى  :استمر على ما أنت عليل من تقوى هللا  ،وال تقبل رأيا من الكافرين

والمنافقين  ،إن هللا

 - 2واتبع الوحى الذى ينزل عليك من ربك  ،إن هللا الذى يوحى إليك خبير بهقائق ما

تعمل  -أنت -

محيل علما بكل شىء  ،حكيم فى أقوالل وأفعالل

ويعمل الكافرون والمنافقون

 - 3وفوو جميع أمورك إلى هللا  ،وكفى با حافظاً موكوالً إليل كل أمر

ع
أمى أُما
 - 4ما جعل هللا لرجل من قلبين فى جوفل  ،وما جعل زوجة أحهكم حين يقول لها  :أنت على كظهر ب
ذلكم  -أى جعلع ُكم األدعياء
لل  ،وما جعل األوالد الذين تتبنوهم أبناء لكم يأخذون حكم األبناء من النسب

أبناء  -قول يصهر من أفواهكم ال حقيقة لل  ،فال حكم يترتب

عليل  ،وهللا يقول األمر الثابت المحقق ،

ويرشهكم إليل  ،وهو  -وحهه سبحانل  -يههى الناس إلى طريق الصواب
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 - 5ان عسُبوا هؤالء األوالد آلبائهم الحقيقيين هو أعهل عنه هللا  ،فإن لم تعلموا آباءهم المنتسبين بحق إليهم فهم
إخوانكم فى الهين ونصراؤكم  ،وال إثم عليكم حين تنسبونهم إلى غير آبائهم خطأ  ،ولكن اإلثم فيما تقصهه
قلوبكم بعه أن تبين لكم األمر وهللا يغفر لكم خطأطم  ،ويقبل توبة متعمهكم

 - 6النبى  -محمه  -أحق والية بالمؤمنين  ،وأرحم بهم من نفوسهم  ،فعليهم أن يحبوه
أمهاتهم فى التوفير وحرمة التزوج بهن بعهه  ،وذوو القرابا

ويطيعوه  ،وأزواجل

أولى من المؤمنين والمهاجرين بأن يتوارثوا فيما

بينهم فر ا فى القرآن لكن يجوز أن تقهموا إلى َمن َواليتم فى الهين من غير األقارب معروفاً  ،فتعطوه  -ب اًر
وعطفاً عليل  -أو توصوا لل بجزء من مالكم كان ذلك التوارث باألرحام فى الكتاب مقر ار ال يعتريل تبهيل

 - 7واذكر حين أخذنا من النبيين السابقين ميثاقهم  -بتبليُ الرسالة والهعاء إلى الهين القيم  -ومنك ومن نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم عهها عظيم الشأن

 - 8ليسأل هللا يوم القيامة األنبياء عما قالوه لقومهم  ،وأعه للكافرين بالرسل عذاباً أليما

 - 9يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا وفضلل عليكم حين جاءتكم األحزاب يوم الخنهق فأرسلنا عليهم ريحا
عاصفة باردة ومالئكة لم تروها نشر الرعب فى قلوبهم  ،وكان هللا بصي ار بأعمالكم ع
وصهق نياتكم  ،فتولى
الهفاو عنكم

 - 10حين جاءوكم من أعلى الوادى ومن أسفلل  ،حين مالت األبصار عن مستوى

نظرها ،

وارتفعت القلوب إلى منتهى الحلقوم فزعاً وا طراباً  ،وأنتم فى ذلك الوقت العصيب تذهب بكم الظنون فى وعه

هللا كل مذهب

()1

 - 11فى ذلك الوقت امتحن المؤمنون بالصبر على اإليمان  ،وا طربوا بالخوف ا طراباً
 - 12واذكر ما حهث من المنافقين ومر ى القلوب بالريب حين يقولون  :ما وعهنا هللا ورسولل

شهيهاً

باطالً قصه بل التغرير بنا

إال وعهاً

 - 13واذكر حين قالت طائفة من المنافقين و عاف العزائم  :يا أهل المهينة  ،ال وجل لبقائكم هنا فى معركة
خاسرة  ،فارجعوا إلى منازلكم  ،ويستأذن فريق منهم الرسول فى الرجوو إلى المهينة  ،ويقولون إن بيوتنا غير

محصنة  ،وال به لنا من الرجوو لحراستها  ،وما كانت بيوتهم معر ة كما يقولون  ،وما يريهون إال الفرار من

المعركة بهذا العذر الكاذب

 - 14ولو دخلت األحزاب عليهم المهينة من كل جوانبها  ،ثم طلب منهم أن يعلنوا رجوعهم عن اإلسالم ويقاتلوا
المسلمين الستجابوا لما طلب منهم  ،وما انتظروا فى ذلك إال وقتاً قصي ار ً

_______

( )1لي المراد بهذا التعبير أن األعهاء جاءوا من كل مكان  ،وإذا َر َجعنا إلى تفصيال
فوق المسلمين غطفان ومن تابعوها من سكان نجه  ،ألنهم جاءوا من أعلى الجزيرة شرقاً  ،وتبين لنا
المؤمنين قريش ألنهم قهموا من أسفل الجزيرة غرباً

الموقعة تبين أن المراد بالذين جاءوا من
أن الذين جاءوا من أسفل
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 - 15ولقه كان هؤالء الفارون من ميهان القتال عاههوا هللا من قبل هذه الغزوة أن يثبتوا فى القتال مع الرسول
وال يفروا وكان عهه هللا مس وال عن صاحبل  ،يجب عليل الوفاء بل

 - 16قل لهم  :لن ينفعكم الهرب إن هربتم من المو

تمتعون فى الهنيا إال مهة أعماركم  ،وهى قليلة

أو القتل وقه حضر أجلكم  ،وإذا لم يحضر وبقيتم ال

 - 17قل لهؤالء الم ترددين  :من ذا الذى يجيركم من هللا إن أراد بكم ش ار  ،أو يمنع الخير عنكم

بكم رحمة وال يجهون لهم من دون هللا مجي ًار وال مغيثا
 - 18إن هللا يعلم المثبطين منكم والذين يقولون إلخوانهم  :انضموا إلينا  ،وال يأتون شهة الحرب

قليالً

إن أراد
إال إتيان ًا

ُ - 19ح َرصاء عليكم فى الظاهر حيث ال خوف  ،فإذا جاء الخوف من قبل العهو أو من قبل الرسول  -صلى
هللا عليل وسلم  -رأيتهم ينظرون إليك تهور أعينهم حائرة  ،كحال المغشى عليل من سك ار المو  ،فإذا ذهب
الخوف بالغوا فى ذمكم وشتمكم بألسنة قاطعة  ،بخالء بكل خير

أول ك لم يؤمنوا بقلوبهم وإن أعلنوا إسالمهم

فأبطل هللا أعمالهم بإ مارهم الكفر  ،وكان ذلك اإلحباط أم ار هينا على هللا

()1

 - 20يظن هؤالء المنافقون أن جيوش الكفار المتحزبة ال تزال مكانها تحاصر المهينة  ،وإن يأ

األحزاب كرة

أخرى َيتَ َمن الجبناء أن لو كانوا يعيشون مع األعراب فى البوادى يتسقطون أخباركم  ،ولو ظل هؤالء فى
معسكرهم ولم يفروا والتحم الجيشان ما قاتلوا معكم إال قليال للرياء والسمعة

 - 21لقه كان لكم فى رسول هللا قهوة حسنة لمن كان يرجو رحمة هللا ونعيم اليوم اآلخر  ،وذكر هللا كثي اًر فى
الخوف والرجاء والشهة والرخاء

 - 22ولما رأى المؤمنون األحزاب المشركين قالوا  :هذا ما وعهنا هللا ورسولل من قبل  ،فقه وعهنا بالشهائه ثم
النصر  ،وصهق هللا ورسولل  ،وما زادتهم هذه الشهائه إال قوة إيمان با وحسن تسليم لقضائل
 - 23من هؤالء المؤمنين رجال عاههوا هللا على الثبا

فى القتال مع الرسول فوفوا بما عاههوا  ،فمنهم من نال

شرف االستشهاد  ،ومنهم من بقى حيا ينتظر أن ينال هذا الشرف  ،وما بهلوا عهه هللا الذى قطعوه على أنفسهم

 ،وال غيروا شي اً منل
______

( ) 1تشير هذه اآلية إلى حقيقة علمية لم يكن سبيلها معلوما عنه نزول القرآن الكريم  ،وهى دوران مقلة العين عنه اقتراب المو

وعنه الخوف ومن أسباب ذلك أن شهة الخوف تذهب الوعى فيبطل اإلدراك فتختل المراطز العصبية الالواعية فى منطقة مهاد الم

فيصير الخائف شبيها بحالة الذى يغشى عليل من المو  ،إذ تهور مقلتل وتتسع حهقتل وتثبت على اتساعها حتى يمو
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 - 24ليجزى هللا المؤمنين الصادقين بصهقهم فى إيمانهم ووفائهم بعهههم  ،ويعذب المنافقين
 -أو يوفق المستعه منهم إلى التوبة  ،إن هللا كان غفو اًر بقبول التوبة رحيما بالعفو عن المعصية

 - 25ورد هللا الكفار المتحزبين على الرسول ممتل ة قلوبهم بالغي لم ينالوا خي ار من نصر

 إن شاءأو غنيمة ،

وكفى هللا المؤمنين مشقة قتالهم بما سلطل عليهم من الريح والمالئكة  ،وكان هللا قويا على تنفيذ ما يريه  ،عزي از

ال يغلبل غالب

 - 26وأنزل هللا الذين عاونوا األحزاب من أهل الكتاب  -وهم يهود بنى قريظة  -من قالعهم التى يتحصنون

بها  ،وألقى فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون  -وهم الرجال  -وتأسرون فريقا آخر وهو النساء والذرارى

 - 27وأورثكم أر هم وديارهم وأموالهم وأر اً لم تطأها أقهامكم من قبل ،وكان هللا  -سبحانل  -قهي اًر على
تنفيذ كل شىء يريه

 - 28يا أيها النبى  :قل ألزواجك  -ناصحا لهن  : -إن كنتن تردن الحياة الهنيا ومتعتها فأقبلن أدفع إليكن ما

ُيخفف وحشة الطالق  ،فيكون متعة َل ُكن  ،وأطلقكن طالقاً ال إساءة معل
 - 29وإن كنتن تؤثرن حب هللا ورسولل ونعيم الهار اآلخرة  ،وتر ين بما أنتُن فيل من خشونة عيش  ،فإن هللا
أعه ألمثالكن من المحسنا فى أعمالهن أج ار ال يقهر قهره
 - 30يا نساء النبى  :من يفعل منكن خطي ة ظاهرة فى قبحها يضم إلى عذابها عذابان  ،حتى تكون ثالثة
بالقياس إلى عذاب غيرها  ،وكان ذلك التضعيف على هللا هينا
 - 31ومن يهم منكن على الخضوو

اآلخرة رزقاً جليل القهر

ورسولل  ،وتعمل صالح ًا يعطها هللا أجرها مرتين  ،وأعهدنا لها فى

 - 32يا نساء النبى  :لستن فى الفضل والشرف كأحه من النساء  ،إن أردتن التقوى فال تتحهثن بكالم فيل
طراوة وتكسر  ،فيطمع فيكن من فى قلبل فساد  ،وليكن قولكن قوال متعارفاً غير متكلف
 - 33وال َزم َن بيوتكن ال تخرجن إال لحاجة شرو هللا الخروج لقضائها  ،وال تُظهرن محاسنكن وزينتكن للرجال إذا

خرجتن كما كانت ت فعل أهل الجهالة األولى  ،وأدين الصالة كاملة  ،وأعطين الزكاة  ،وامتثلن أمر هللا ورسولل
إنما يريه هللا  -بكل ما يأمركن بل وينهاطن عنل  -الشرف والكرامة

ليذهب عنكم اإلثم والمعصية  -يا أهل

بيت النبى  -ويطهركم تطهي ار ال يخالطل شبهة
 - 34واحفظن ما يق أر فى بيوتكن من أيا

القرأن التى أنزلها هللا  ،وما ينطق بل رسول هللا من الحكم السهيه

إن هللا كان عالما بغوامض األشياء وحقائقها  ،فاحذرن مخالفتل ومعصية رسولل

 - 35إن المنقادين من الرجال والنساء  ،والمصهقين با ورسولل والمصهقا
والصادقين فى أقوالهم وأعمالهم ونياتهم والصادقا

والمتوا عين

والمتوا عا

 ،والقائمين بالطاعة والقائما

 ،والصابرين على تحمل المشاق فى سبيل هللا والصاب ار

 ،والمتصهقين من مالهم على المحتاجين والمتصهقا

،
،

 ،والصائمين الفرو
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والنفل والصائما
والذك ار

 ،والحافظين فروجهم عما ال يحل

والحافظا

 ،والذاطرين هللا كثي ار بقلوبهم وألسنتهم

أعه هللا لهم غفراناً لذنوبهم وثوابا عظيما على أعمالهم

 - 36وما ساح لمؤمن وال لمؤمنة إذا حكم هللا ورسولل فى أمر من األمور أن يكون لل خيار فيل بعه أن حكم
هللا ورسولل  ،ومن يخالف ما حكم بل هللا ورسولل فقه َب ُعه عن طريق الصواب ُبعهاً ظاه اًر
 - 37واذكر إذ تقول لزيه بن حارثة الذى أنعم هللا عليل بههاية اإلسالم  ،وأنعمت عليل بالتربية والعتق  ،أمسك
عليك زوجك  -زينب بنت جحش  -واتق هللا فيها  ،واصبر على معاشرتها  ،وتخفى فى نفسك ما هللا مظهره

من أنل سيطلقها وأنك ستتزوجها  ،وتخاف أن ُي َععبيرك الناس  ،وهللا هو الجهير بأن تخافل  ،ولو كان فى ذلك
مشقة عليك فلما قضى زيه منها حاجتل وطلقها تخلصاً من يق الحياة معها زوجناطها لتكون قهوة فى
إبطال هذه العادة المرذولة  ،وال يتحرج المسلمون بعه ذلك من التزوج بزوجا من كانوا يتبنونهم بعه طالقهن
وكان أمر هللا الذى يريهه واقعاً

ال محالة

 - 38ما كان على النبى من إثم فى عمل أمره هللا بل  ،سن هللا سنتل مع األنبياء من قبل اال يحظر عليهم ما

أباح لهم ووسع عليهم  ،وكان أمر هللا قضاء مقضيا وحكماً مثبوتاً
 - 39الذين ُيببلعغون إلى الناس رساال هللا كما أنزلها ،ويخافونل وال يخافون أحها سواه  ،وكفى

أن يكون

هللا هو الرقيب المحاسب

 - 40ما كان محمه أبا أحه من رجالكم حتى يحرم عليل التزوج من مطلقتل  ،ولكن رسول هللا وخاتم النبيين ،
عليل أن يؤدى رسالتل كما أمره ربل من غير خشية أحه  ،وكان هللا بكل شىء محيطا علمل

ونزهوه عن كل ما اليليق بل
 - 42 ، 41يا أيها الذين آمنوا  :اثنوا على هللا بضروب الثناء وأطثروا من ذلك  ،ب
أول النهار وآخره

 - 43وهو الذى يتعههكم برحمتل ولطفل  ،ومالئكتل تطلب المغفرة والههاية لكم  ،ليخرجكم هللا بذلك من ظلما
الكفر والضالل إلى نور اإليمان والطاعة  ،وكان هللا بالمؤمنين عظيم الرحمة
 - 44تحيتهم من هللا يوم يلقونل أمن وسالم لهم وهيأ لهم على أعمالهم أج ار سخيا يشعرهم

بفضلل

 - 45يا أيها النبى  :إنا بعثناك إلى الناس برسالة اإلسالم تشهه بالحق  ،وتبشر المؤمنين بما يكون لهم من
خير وثواب  ،وتنذر الكافرين بسوء المصير

 - 46وداعيا الخلق إلى هللا بأمره  ،وسراجا يههى بنوره الحا رين فى ظلما

الشك

 - 47وبشر المؤمنين بأن لهم مزيها كبي ار من الخير فى الهنيا واآلخرة
 - 48وال تطع الكافرين والمنافقين وال تعبأ بأذاهم  ،واجعل هللا وكيلك يهفع عنك
يكفيك ويغنيك

رهم وشرهم وحسبك هللا وكيال
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 - 49يا أيها الذين آمنوا إذا عقهتم على المؤمنا

ثم طلقتموهن من قبل أن تهخلوا بهن فلي

لكم عليهن عهة

تستوفون عهدها  ،فأعطوهن شي ا من المال جب ار لخاطرهن  ،وأخرجوهن من بيوتكم من غير إ رار بهن

 - 50يا أيها النبى  :إنا أبحنا لك أزواجك الالتى أعطيتهن مهورهن  ،وأبحنا لك ما ملكت يمينك من اإلماء مما
أنعم هللا بل عليك  ،وأحللنا لك التزوج من بنا

عمك وبنا

عماتك  ،وبنا

خالك وبنا

خاالتك الالتى هاجرن

معك  ،وأحللنا لك امرأة مؤمنة إ ن وهبت نفسها لك بال مهر  ،وأنت تريه نكاحها وترغب فيها خلصت لك هذه

الهبة من دون المؤمنين فال تحل لهم قه علمنا ما فر ناه على المؤمنين فى أزواجهم وإمائهم من أحكام وما
رخصنا لك فيل دونهم

ل ال يكون عليك

يق فيما شرعناه لك

وكان هللا غفو ار لذنوب عباده رحيما بالتوسعة

عليهم
فال مؤاخذة

 - 51تؤخر َمن تشاء منهن فى القسم  ،وتهنى إليك َمن تشاء  ،ومن طلبت ممن أخر قسمها
وبعه الحزن عنهن  ،وير ين كلهن بما آتيتهن  ،وهللا
عليك  ،ذلك التفويض إلى مشي تك أقرب إلى سرورهن ُ
يعلم ما فى قلوبكم من السخل أو الر ا بما شرو  ،وكان هللا عليما بما فى الصهور حليما ال يعاجل بالعقوبة

 - 52ال يحل لك النساء من بعه  ،وال أن تطلقهن لتستبهل بهن من النساء من تشاء  ،ولو أعجبك حسنهن ،
ولكن هللا أحل لك ما تملكل يهك من اإلماء  ،وكان هللا مطلعا على كل شىء حافظا لل
 - 53يا أيها ا لذين آمنوا ال تهخلوا بيو النبى إال فى حال إذنل لكم لتناول الطعام غير منتظرين وقت إدراطل ،
ولكن إذا دعاطم الرسول فادخلوا  ،فإذا طعمتم فانصرفوا  ،وال تمكثوا بعه ذلك مستأنسين لحهيث بعضكم بعضا

ألن الهخول بهون إذنل وإطالة المكث بعه الطعام كان يؤذى النبى فيستحيى أن يطلب إليكم الخروج  ،ولكن هللا
 -تعالى  -ال يمنعل من الجهر بالحق ما يمنع المخلوقين  ،وإذا سألتم إحهى زوجا

النبى  -صلى هللا عليل

وسلم  -حاجة فاسألوهن من وراء حجاب  ،ذلك أعظم طهارة لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان  ،وما صح
لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تتزوجوا نساءه من بعهه أبها احتراما لل ولهن إن ذلكم كان عنه هللا ذنب ًا عظيما

()1

 - 54إن تظهروا شي اً مما يؤذيل أو تخفوه فى صهوركم فإن هللا كان بكل شىء عليما

 - 55ال إثم على نساء النبى أال يحتجبن من آبائهن وال أبنائهن وال إخوانهن وال أبناء إخوانهن
أخواتهن وال النساء المؤمنا

وال أبناء

وال العبيه المملوكين لهن لشهة الحاجة إليهم فى الخهمة  ،واتقين هللا فيما أمركن بل

 ،فال تتجاوزن حهوده ألنل كان بكل شىء عالما ال تخفى عليل خافية

 - 56إن هللا يرحم نبيل وير ى عنل  ،والمالئكة يهعون لل  ،يا أيها الذين آمنوا صلوا عليل وسلموا تسليما

______

( )1يراجع التعليق العلمى على اآليتين  58،59من سورة النور فى شأن آداب الزيارة وحرمة المساجه
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 - 57إن الذين يؤذون هللا ورسولل بتحهيهما والتحريض على الكفر بهما طردهم هللا فى الهنيا واآلخرة من رحمتل
 ،وأعه لهم عذاب ًا يذل كبرياءهم
 - 58والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنا

بقول أو فعل من غير ذنب فعلوه فقه تحملوا وزر كذبهم عليهم  ،وأتوا

ذنباً ظاهر القبح

 - 59يا أيها النبى قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يسهلن على أجسامهن من جالبيبهن  ،وذلك اللباس
على هذا الحال أولى وأحق بأن يعرفن فال ُيتعرو لهن بأذى  ،وكان هللا غفو ًار رحيما لمن أقلع عن ذنوبل
 - 60أقسم  :إن لم يكف المنافقون والذين فى قلوبهم مرو والمشيعون لاخبار الكاذبة فى المهينة لنسلطنك
عليهم  ،ثم ال يكون لهم بقاء بجوارك فيها إال زمناً قليالً

 - 61مستحقين للعنة والطرد أينما وجهوا أُخذوا وُقتلوا تقتيال
 - 62سن هللا  -تعالى  -من قبل فيمن نافقوا األنبياء والمرسلين وتمردوا أن ُيقتلوا أينما وجهوا  ،ولن تجه لسنة
هللا تغيي ار

 - 63يسألك الناس عن وقت قيام الساعة قل لهؤالء  :إن علم وقتها عنه هللا  -وحهه  -وما يهريك لعل وقت

قيامها يكون قريبا

 - 64إن هللا طرد الكافرين من رحمتل  ،وأعه لهم نا ار شهيهة االتقاد

 - 65ال يخرجون منها أبها  ،وال يجهون لهم من يتكفل بحمايتهم  ،وال َمن يهفعها عنهم
 - 66يوم تتقلب وجوههم فى النار من حال إلى حال يقولون  -نادمين  : -يا ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسول
 - 67وقالوا  :ربنا إنا اتبعنا رؤساءنا وكبراءنا فى الكفر بك وبرسولك فأبعهونا عن الطريق المستقيم
وجرمهم
 - 68ربنا اجعل عذابهم مضاعفا  ،واطردهم من رحمتك طرداً كبي اًر بمقهار إثمهم ُ

 - 69يا أيها الذين آمنوا ال تؤذوا النبى بأى نوو من األذى كالذين آذوا موسى من قومل َفَبرأه هللا مما نسبوه إليل
 ،وكان موسى عنه هللا سيها ذا جاه

 - 70يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب هللا إذا عصيتموه  ،وقولوا قوال مستقيما ال اعوجاج فيل
ومن يطع هللا ورسولل فقه نال الفوز العظيم بالنجاة من العقاب
 - 71يوفقكم للعمل الصالح
ُ
ويمح ذنوبكم َ ،
والحصول على الثواب
 - 72إنا عر نا التكاليف على السموا

واألرو والجبال فأبين حملها وخفن منها  ،وحملها اإلنسان إنل كان

شهيه الظلم لنفسل جهوال بما يطيق حملل
ُ - 73ليعذب هللا المنافقين والمنافقا
طثير المغفرة واسع الرحمة

والمشركين والمشركا

 ،ويقبل هللا توبة المؤمنين

والمؤمنا

 ،وهللا
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سبــــــا
افتتحت هذه السورة باستحقاق هللا  -وحهه  -الثناء والمهح على ما أنعم بل على عباده فكل

ما فى

لكا  ،وتحكى السورة قالة الكافرين فى الساعة  ،واستبعادهم للبعث ،
وم ً
السموا واألرو لل  -سبحانل  -خلًقا ُ
وي ع
خوفهم من أن ينزل بهم مثل ما
ورميهم الرسول بالكذب وبالجنون  ،ويردهم  -سبحانل  -إلى دالئل قهرتل  ُ ،ب
نزل بأشباههم فيخسف بهم األرو  ،أو يسقل عليهم قطعا من السماء  ،وي بع
ذكرهم بفعلل مع أوليائل فقه أالن
ُ
ً
الحهيه لهاود  ،ومكن سليمان وسخر لل الجن يعملون لل ما يشاء من محاريب وتماثيل  ،وداود وسليمان قه شك ار
النعمة  ،وقليل من عباد هللا الشكور  ،وأتبع ذلك بما أنعم هللا على سبأ من نعم لم يشكروها  ،فكان لهم جنتان

عن يمين وشمال  ،فكانت ُقراهم متقاربة يسيرون إليها آمنين  ،فأبطرتهم النعمة وطلبوا بعه األسفار  ،فجازاهم هللا
بما يجازى بل الجاحهين لنعمل  ،وهم قه حققوا ظن إبلي واتبعوه  ،وما كان لل عليهم من سلطان  ،وإنما هو
فتنة تميز المؤمن باآلخرة ممن هو فى شك منها

أن كل نف
معلوم

ثم أخذ

السورة تصف من جعلوهم آلهة

بالعجز  ،وتذكر

مس ولة عن ُجرعمها  ،وتثبت عموم رسالة الرسول  ،وتنقل استبطاء المشركين ليوم الوعيه  ،ولل وقت

حها للتفاخر باألموال
وتحكى السورة قول الكافرين فى القرآن ومحاورة المستكبرين والضعفاء  ،وتضع ً
واألوالد  ،وأنها ال تقرب إلى هللا إال بقهر ما توجل إليل من نفع عام  ،فهى ملكل  ،وهو يبسل الرزق لمن يشاء

ويقهر  ،وتعرو صو ار للمشركين  ،فقه قالوا فى رسولهم  :إنل يريه أن يصههم عما يعبه آباؤهم  ،وقالوا فيما

كتبا من قبل
نزل عليل من آيا  :إفك مفترى وسحر مبين وما أوتوا ً
وقه أرسلنا إلى من قبلهم ممن علموا قوتهم وعزتهم وأخبارهم  ،فلما لم يستجيبوا أخذناهم بالعذاب

 ،وما أرسل إليهم قبلك من رسول ،

ويؤمر

الرسول  -صلى هللا عليل وسلم  -أن يو ح مهمتل معهم  ،وأنها التذكير دون اإللجاء  ،ويؤمرون بالنظر فى
صاحبهم  ،فما بل

جنون  ،وال هو طالب لمال  ،ودعوتل للناس إلى الحق بوحى من هللا  -تعالى  -ليتحقق

لهم األمن  ،فإذا جاء

الساعة وفزعوا وال مهرب أُخذوا من مكان قريب  ،وقالوا عنه ذلك  :آمنا

وأنى لهم

اإليمان وقه كفروا من قبل  ،وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأمثالهم  ،إنهم جميعا كانوا فى شك من أمر

الهين موقع فى الريبة

وملكا وتهبي ار  ،ولل  -وحهه -
 - 1الثناء كلل حق  -وحهه  -الذى لل ما فى السموا وما فى األرو خلقا ُ
الثناء فى اآلخرة لملكل الشامل  ،وهو الحكيم الذى ال يخط  ،الخبير الذى ال يغيب عنل سر
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 - 2يعلم كل ما يهخل فى أجزاء األرو كالماء والكنوز والهفائن وأجزاء الموتى  ،وكل ما يخرج منها كالحيوان
والنبا والمعادن ومياه اآلبار والعيون  ،ويعلم ما ينزل من السماء كالمالئكة والكتب التى َيَتَلقاها األنبياء والمطر
والصواعق  ،وما يصعه فيها ويرقى إليها كالمالئكة وأعمال العباد واألرواح  ،وهو الكثير الرحمة العظيم المغفرة

 - 3وقال الذين كفروا  :ال تأتينا الساعة الموعودة للبعث والنشور قل لهم  -أيها الرسول  : -ستأتيكم  ،وربى
لتأتينكم عالم الغيب ال يغيب عن علمل قهر ذرة فى السموا

منها إال مسطور فى كتاب تام البيان

()1

وال أصغر من الذرة وال أطبر

وال فى األرو ،

 - 4ليثيب هللا الذين آمنوا وعملوا الخير ألنفسهم وللناس  ،أول ك المؤمنون العاملون لهم من هللا مغفرة تمحو

ذنوبهم ورزق واسع ال َمن فيل
 - 5والذين أجههوا أنفسهم فى محاربة القرآن مغالبين أمر هللا فى نصر رسولل  ،أول ك لهم عذاب من أسوأ
العذاب المؤلم

 - 6ويعلم الذين َمن هللا عليهم بالعلم أن القرآن الذى أنزل إليك من ربك  -بما فيل من عقائه وههاية  -هو
الحق الذى ال مرية فيل  ،وهو الذى يههى إلى طريق هللا الغالب على كل شىء  ،المستحق لكل ثناء

 - 7وقال الكفار بعضهم لبعض  -استهزاء بخبر البعث  : -هل نهلكم على رجل ُيحهثكم أنكم إذا متم وُفبعرقت
أجسامكم كل تفريق أنكم لتبعثون فى خلق جهيه
كذبا فيما نسبل إليل من إحياء الموتى  ،أم بل جنون فهو يتكلم بما
 - 8أختلق هذا الرجل على هللا ً
لي األمر كما زعموا  ،بل الحقيقة أن الذين ال يؤمنون باآلخرة واقعون فى العذاب والضالل البعيه عن الحق

ال يهرى

 - 9أعموا فلم ينظروا إلى ما بين أيهيهم وما وراءهم من السماء واألرو  ،ليعلموا قهرتنا على فعل ما نشاء !
قطعا من السماء نسحقهم بها أسقطناها إن
إن نشأ نخسف بهم األرو خسفناها بهم  ،أو إن نشأ ُنسقل عليهم ً
فيما ذكرنا لهليال لكل عبه راجع إلى ربل فى كل أمره
 - 10وهللا  :لقه أعطينا داود منا فضال بإعطائل الحكمة والكتاب  ،وقلنا  :يا جبال رددى معل التسبيح إذا سبح
 ،وسخرنا لل الطير ترجع تقهي

هللا  ،وصيرنا لل الحهيه عبلينا يشكلل كما يشاء

()2

_________

جها كصغار النمل أو دقيقة الغبار  ،ومثقال الذرة معناه  :وزن الذرة  ،وتفيه اآلية وجود ما
( )1الذرة فى اللغة العربية  :شىء صغير ً
هو أصغر من الذرة  ،وجهير بالذكر أن العلم الحهيث أثبت انقسام الذرة إلى أصغر منها وهى مكوناتها المعروفة بالنواة والكهارب
علميا إال فى القرن العشرين الميالدى
وهذا لم يتحقق ً
( )2داود  -عليل السالم  -أحه أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم ،عاش فى الفترة التى بين سنة  1010و  970ق م

429

دروعا واسعة تحمى من بأس األعهاء  ،وأحكم نسجها بتهاخل حلقاتها  ،وقلنا لل
 - 11أوحينا إليل أن أعمل
ً
وآللل  :اعملوا ما يعود عليكم وعلى غيركم بالخير والصالح  ،إنى بكل ما تعملون بصير ال يغيب عنى شىء
منل

 - 12وسخرنا لسليمان الريح جريها فى أول النهار يعهل السير العادى شه ار  ،وجريها فى آخر النهار يعهل

شهر  ،وأسلنا لل معهن النحاس يجرى غزي ار مستم ار  ،وسخرنا لل من الجن من يعمل أمامل بتسخير ربل ،
السير ًا
ومن ينحرف من الجن عن أمرنا لهم بطاعة سليمان ُنذقل من عذاب النار المستعرة
 - 13يعملون لل ما يريه من مساجه للعبادة  ،وصور مجسمة  ،وقصاو كبيرة كاألحواو  ،وأوان للطب ثابتا

شكر  ،وقليل من عبادى من يذكر نعمى
على قواعهها لعظمها  ،وقلنا آلل داود  :اعملوا عمال تشكرون بل هللا ًا
فيكثر شكرى

 - 14فلما حكمنا على سليمان بالمو ما دل الجن على موتل إال دابة األرو تأطل عصاه وهو متك عليها ،
فلما سقل علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا فى العذاب الشاق المهين لهم

 - 15أقسم  :قه كان ألهل سبأ فى مسكنهم باليمن آية دالة على قهرتنا  :حهيقتان تحفان ببلههم عن يمين
وشمال  ،قيل لهم  :كلوا من رزق ربكم واشكروا نعمل بصرفها فى وجوهها بلهتكم بلهة طيبة ذا

ظل وثمار ،

وربكم كثير المغفرة لمن شكره
 - 16فأعر وا عن شكر النعمة وبطروا معيشتهم  ،فأطلقنا عليهم السيل الجارف الذى أعقب تصهو السهود
فأهلكت البساتين  ،وبهلناهم بجنتيهم المثمرتين جنيتن ذواتى ثمر مر ،وشجر ال يثمر ،وشىء من نبق قليل ال

غناء فيل

()1

 - 17ذلك الجزاء جزيناهم بكفرهم النعمة وعهم شكرها  ،وهل نعاقب هذا العقاب إال شهيه الكفر با وبأفضالل
!

 - 18وجعلنا بين مسكنهم باليمن وبين القرى المباركة قرى متقاربة يظهر بعضها لبعض  ،وجعلنا نسبة بعضها
أياما متمتعين باألمن
إلى بعض على مقهار ُم َعين من السير ال مشقة معل  ،وقلنا لهم  :سيروا فيها ليالى و ً
 - 19فقالوا  -بط ار بنعمة الراحة واألمن  -ربنا  :باعه بين أسفارنا  ،فال نصادف قرى عامرة فى طريقنا إلى
مقاصهنا  ،فباعه هللا بين أسفارهم  ،وظلموا أنفسهم بطغيانهم  ،فصيرناهم أحاديث
تفريق  ،إن فيما وقع لهم لعظا

 - 20ولقه حقق إبلي
_________

لكل صابر على البالء  ،شكور على العطاء

للناس  ،وفرقناهم كل

ظنل عليهم  ،فاتبعوه إال فريًقا قليال من المؤمنين

( ) 1سيل العرم أو سه مأرب هو أعظم سهود اليمن  ،وقه استطاو هذا أن يحول مساحة قهرها ثلثمائة ميل مربع كانت جرداء قاحلة
فأصبحت بعه تهبير المياه غيا ا وبساتين وآية ذلك هاتان الجنتان  ،وقه اختلفت أقوال المؤرخين فيمن بناه  ،كذلك تعهد

فى أسباب تههمل

األقوال
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 - 21وما كان إلبلي عليهم من قوة يخضعهم بها  ،ولكن هللا امتحنهم ُليظهر من ُيصهق باآلخرة ممن هو
منها فى شك وربك  -أيها النبى  -على كل شىء رقيب قائم على كل أمر
 - 22قل  -أيها النبى  -للمشركين  :ادعو الذين ادعيتم باطال أنهم شركاء من دون هللا يجلبوا لكم نفعا أو

يهفعوا عنكم ًار هم ال يجيبونكم ألنهم ال يملكون مقهار ذرة فى السموا
من هؤالء الشركاء المزعومين من ُيعينل على تهبير ش ون خلقل
شركة مع هللا فى خلق أو ملك  ،ولي
 - 23وال تنفع ا لشفاعة عنه هللا إال للمستأهلين لمقام الشفاعة  ،حتى إذا كشف الفزو عن قلوبهم باإلذن لهم فى
وال فى األرو  ،ولي

لهم فيهما

الشفاعة قال بعضهم لبعض  -مستبشرين  : -ماذا قال  :ربكم ! فيجابون بأنل قال القول الحق بإذنل فى

الشفاعة لمن ارتضى  ،وهو  -وحهه  -صاحب العلو والكبرياء  ،ويأذن ويمنع من يشاء كما يشاء
 - 24قل  -أيها النبى  -للمشركين  :من يأتيكم برزقكم من السموا

واألرو ! قل لهم – حين ال يجيبون

عنادا  : -هللا  -وحهه  -هو الذى يرزقكم منهما  ،وإننا معشر المؤمنين أو إياطم معشر المشركين لعلى أحه
ً
األمرين من الههى أو الضالل الوا ح
 - 25قل لهم  -أيها النبى  : -ال تسألون عما أذنبنا وال نسأل عن أعمالكم

 - 26قل لهم  :يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يقضى بيننا بالحق  ،وهو  -سبحانل  -الحاطم فى كل أمر ،
العليم بحقيقة ما كان منا ومنكم

 - 27قل لهم  :أرونى الذين ألحقتم با فى استحقاق العبادة تزعمون شركتهم لل  ،لي

لل شريك  ،بل هو هللا

الغالب على كل شىء الحكيم فى تهبيره وتصريفل

ونذير للكافرين بالشر  ،ولكن أطثر
ًا
بشير للمؤمنين بالخير ،
جميعا ًا
 - 28وما أرسلناك  -يا محمه  -إال للناس
ً
الناس ال يعلمون صهقك وعموم رسالتك

 - 29ويقول الكافرون  -استبعا ًدا لليوم الموعود للجزاء  : -متى هذا الوعه فنهخل النار وتهخلون الجنة إن كنتم
صادقين فى وعهكم بل !
 - 30قل لهم  -أيها النبى  : -لكم ميعاد يوم عظيم ال تستأخرون عنل ساعة وال تستقهمون

 - 31وقال الذين كفروا  :لن نصهق بهذا القرآن وال بالكتب التى تقهمت عليل فيما تأمر بل وتهعو إليل  ،ولو

ترى  -يا من تمكنك الرؤية  -وقت وقف الظالمين عنه خالقهم ومالك أمرهم لرأيت العجيب فى موقفهم حين يرد
بعضهم إلى بعض القول  ،يقول المستضعفون للمستعلين عليهم  :لوال أنتم  -بتسلطكم علينا  -لكنا مؤمنين

 - 32قال المستكبرون للمستضعفين  -منكرين قولهم  : -أنحن صهدناطم عن الههى بعه مجي ل لكم نصهكم
عنل

بل كنتم مؤثرين الضاللة على الههى

 - 33وقال المستضعفون للمستكبرين  :بل تهبيركم ووسوستكم لنا فى الليل والنهار أوقعنا فى التهلكة حين كنتم

اقعا بهم  ،فعلموا أن ال
تطلبون منا أن نكفر با  ،ونجعل لل شركاء  ،وأسر الفريقان الحسرة لما أروا العذاب و ً

431

فائهة من إظهار هذه الحسرة  ،وجعلنا األغالل فى أعناق الذين لم يؤمنوا

يعملون !

هل يستحق هؤالء إال جزاء ما كانوا

 - 34وما أرسلنا فى قرية من رسول يهعوهم إلى الحق إال قال المترفون من أهلها  :إنا بما ج تم بل مكذبون
 - 35وقالوا  -متباهين  : -نحن أطثر أمواال وأوالدا  ،وما نحن بمعذبين فى اآلخرة
ع
ضيق على من يشاء
وي عب
وسع الرزق لمن يشاء من العاصين والمطيعين ُ
 - 36قل لهم  -أيها النبى  -إن خالقى ُي ب
 ،ولي ذلك دليل ر اه أو سخطل  ،ولكن أطثر الناس ال يعلمون

صالحا فأول ك
 - 37وليست أموالكم وأوالدكم بالمزية التى تقربكم عنهنا قربة  ،لكن من ثبت لل اإليمان وعمل
ً
لهم الثواب المضاعف بما عملوا  ،وهم فى أعالى الجنا آمنون

 - 38والذين يس َعون فى معار ة آياتنا  -محاولين إبطالها وتعجيز أنبيائنا عن تبليغها  -أول ك فى العذاب
محضرون ال يفلتون
 - 39قل  -أيها النبى  : -إن ربى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده وي ع
ضيق عليل  ،وما أنفقتم من شىء فهو
ُب
ُ
يعو ل  ،وهو  -سبحانل  -خير ال ارزقين
جميعا ثم يقول  -سبحانل  -للمالئكة أمام من كانوا يعبهونهم :
 - 40واذكر  -أيها النبى  -يوم يحشرهم هللا
ً
خصوكم بالعبادة دونى !
أهؤالء ا
 - 41قالت المالئكة ُ :ننزهك  -تنزيها  -عن أن يكون لك شريك  ،أنت الذى نواليل من دونهم  ،وهم واهمون
فى زعمهم أنهم كانوا يعبهوننا بل كانوا خا عين لتأثير الشياطين الذين زينوا لهم الشرك أطثرهم بهم مصهقون
 - 42فيوم الحشر ال يملك بعضكم لبعض جلب نفع وال دفع

التى كنتم بها فى الهنيا تكذبون

ر  ،ونقول للظالمين أنفسهم  :ذوقوا عذاب النار

 - 43وإذ تتلى على الكفار آياتنا وا حا الهاللة على الحق  ،قال الكافرون  :ما هذا إال رجل ُيريه أن يمنعكم
عما كان يعبه آباؤكم  ،وقالوا  :ما هذا القرآن إال كذب مختلق  ،وقال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم  :ما هذا إال

سحر وا ح
 - 44وما أنزل هللا على العرب من كتب سماوية يهرسونها  ،وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يخوفهم عاقبة
جحودهم

وكذب الذين سبقوا من األمم أنبياءهم  ،وما بلُ مشركو قومك ُعشر ما آتينا هؤالء السابقين من قوة
َ - 45
وتمكين  ،فكذبوا رسلى  ،فكيف كان إنكارى عليهم بعقابى لهم
 - 46قل لهم  :إنما آمركم بخصلة واحهة هى  :أن تقوموا  -مخلصين
بإخالص

بعيهين عن التقليه  -فى البحث

 ،ومتفرقين اثنين اثنين ليتعاونا فى التأمل  ،وواحها واحها ينظر بعهل وإنصاف  ،ثم تتفكروا فى أمر

صاحبكم  -محمه  -الذى عاشرتموه وعرفتم سالمة عقلل
إال نذير لكم بعذاب شهيه مقبل أمامكم

ما بل من جنون حين تصهى لهذا األمر

إن هو
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 - 47قل للكفار  :أى شىء من أجر طلبتل منكم على تبليُ الرسالة فهو لكم  ،ما أجرى الذى انتظره إال على
هللا  ،وهو على كل شىء رقيب مطلع

 - 48قل لهم  :إن ربى يرمى بالحق فى وجل الباطل فيمحقل  ،وهو عالم الغيوب ال يخفى

عليل سر

 - 49قل لهم  :ظهر اإلسالم  ،وما يصلح الباطل أن يكون وسيلة لهفع الحق  ،وال أن يفيه وسائلل السابقة

انحرفت عن الحق فإنما
 - 50قل لهم  :إن
ُ
سميع لقولى وقولكم  ،قريب منى ومنكم

رر ذلك عائه على نفسى  ،وإن اهتهيت فبإرشاد ربى  ،إنل

 - 51ولو ترى  -أيها المبصر  -حين فزو الكفار عنه ظهور الحق فال مهرب لهم  ،وأخذوا إلى النار من
مكان قريب

 - 52وقالوا  -عنهما شاههوا العذاب  -:آمنا بالحق  ،وكيف يكون لهم تناول اإليمان بسهولة من مكان بعيه
هو الهنيا التى انقضى وقتها

 - 53وقه كفروا بالحق من قبل هذا اليوم  ،ويرجمون بالظن الباطل من مكان بعيه عن الصواب

 - 54وحيل بينهم وبين ما يشتهون من إيمان ينفعهم  ،كما فعل بأشياعهم من قبل عنهما آمنوا بعه فوا

الوقت

جميعا  -كانوا فى شك من الحق موقع فى التهمة
 ،ألنهم -
ً
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يــــــ
افتتحت هذه السورة بحرفين من الحروف التى تتكون منها الكلما

العربية  ،وأتبعت بالقسم بالقرآن على أن

محمها  -صلى هللا عليل وسلم  -لمن المرسلين  ،وأنل على طريق معتهل رسمل القرآن المنزل عليل من العزيز
ً
ع
قوما ما أُنذر آباؤهم من قبل  ،وأخذ السورة تُصور الجاحهين الذين ال ينتفعون باإلنذار ،
الرحيم  ،لُين َ
ذر بل ً
وتُبين أن اإلنذار إنما يفيه من اتجل لقبول الذكر وخشى الرحمن  ،وأن هللا يبعث الموتى ويحصى أعمال العباد
وتسوق السورة مثالً لكفار مكة يكشف عن الصراو بين الهاعين إلى هللا وبين المكذبين ُ ،مبينة عاقبة الفريقين
ثم أخذ تعرو من أدلة القهرة الموجبة لإليمان والخوف من وعيه هللا الذى سيفاج هم يوم تجزى كل نف ما

عملت

فأصحاب الجنة يمتعون  ،ولهم ما يشتهون  ،وأصحاب النار ُيطردون  ،وهم فى قبضة القهرة  ،تختم
عفا
ً

أفواههم  ،وتنطق جوارحهم  ،ولو شاء هللا لغير صورهم  ،فهو الذى ُيبهل من طال عمره فى الهنيا بالقوة
وبالعقل خرًفا وهو الذى عصم نبيل من الخيال والخبال  ،فما علمل الشعر  ،وما تنبغى لل تلك الصناعة التى
يهيم أصحابها فى كل واد

ما جاء إال بالذكر الوا ح وليه المنطق ال وليه الخيال

وتمضى السورة تذكر

فضل هللا على عباده  ،وأنل سخر لهم األنعام يملكونها ويركبونها  ،ومع هذه النعم المسخرة لمصالحهم يتخذون

األنهاد العاجزة  ،وتختم السورة بلفت اإلنسان إلى خلقل من نطفة  ،فإذا هو خصيم عببين الخصومة  ،ومن لل
نار  ،ومن خلق السموا واألرو قادر على أن يحيى العظام
النشأة األولى  ،ومن يخرج من الشجر األخضر ًا
وهى رميم وأمره يقول للشىء  :كن فيكون  ،تنزه مالك كل شىء وإليل ترجعون

 - 1ي  :حرفان ُبهئت بهما السورة على طريقة القرآن فى بهء بعض السور بالحروف المقطعة
 - 2أقسم بالقرآن المشتمل على الحكمة والعلم النافع
 - 3إنك يا محمه لمن الذين بعثهم هللا إلى الناس بالههى ودين الحق
 - 4على طريق معتهل  ،هو دين اإلسالم

 - 5تنزيل القوى الغالب على كل شىء الذى ال يستطيع أحه أن يمنعل عما يريه  ،الرحيم بعباده  ،إذ أرسل
إليهم من يرشههم إلى طريق النجاة

قوما لم ينذر آباؤهم األقربون من قبل  ،فهم ساهون عما يجب عليهم نحو هللا ونحو أنفسهم ونحو
 - 6لتُنذر ً
الناس
 - 7لقه سبق فى علمنا أن أطثرهم ال يختارون اإليمان  ،فطابق واقعهم ما علمناه عنهم  ،فلن يكون منهم

اإليمان

 - 8إنا جعلنا المصرين على الكفر كمن و عت فى أعناقهم السالسل  ،فهى تصل إلى أذقانهم  ،وتشه أيهيهم

برؤوسهم وترفعها مع غض أبصارهم  ،فال يستطيعون أن يحركوا الرؤوس ليروا
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 - 9وجعلنا من ُحرموا النظر فى اآليا

أمامهم وما خلفهم

طيت أعينهم فهم
والهالئل كمن حبسوا بين سهين فغ ب

ال يرون ما

 - 10وسواء عليهم تحذيرك لهم وعهم تحذيرك  ،فهم ال يؤمنون
 - 11إنما يفيه تحذيرك من يتبع القرآن ويخاف الرحمن  -وإن كان ال يراه  -فبشر هؤالء بعفو من هللا عن
سي اتهم  ،وجزاء حسن على أعمالهم

ون ع
سجل ما قهموا فى الهنيا من أعمال وما أبقوا فيها من آثار بعه موتهم  ،وكل
 - 12إنا نحن نحيى الموتى  ُ ،ب
شىء أثبتناه فى كتاب وا ح
 - 13واذكر  -أيها النبى  -لقومك  :قصة أهل القرية

()1

فإنها كقصتهم  ،إذ ذهب إليهم المرسلون لههايتهم

 - 14أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما  ،فقويناهما بثالث  ،فقال هؤالء الثالثة  :إنا إليكم مرسلون

ردا عليهم  : -ما أنتم إال بشر مثلنا  ،وما أوحى الرحمن إلى بشر من شىء  ،ما أنتم
 - 15قال أهل القرية ً -
إال قوم تقولون غير الواقع
 - 16قال المرسلون  :ربنا الذى بعثنا إليكم يعلم إنا إليكم لمرسلون
بالغا وا ًحا
 - 17ولي علينا إال أن ُنَببلعُ رسالة هللا ً
ونقسم  :إن لم تكفوا عن دعوتكم لنرمينكم بالحجارة  ،وليصيبنكم منا
 - 18قال أهل القرية  :إننا تشاءمنا بكم ُ
عذاب شهيه األلم

 - 19قال المرسلون  :شؤمكم معكم بكفركم  ،أئن ُوعظتم بما فيل سعادتكم تتشاءموا منا وتههدونا بالعذاب األليم
! لكن أنتم قوم متجاوزون الحق والعهل

 - 20وأقبل من أبعه مكان بالمهينة رجل ُيسرو نحو أهل المهينة  ،قال  :يا قوم  ،اتبعوا المرسلين من هللا إليكم
أجر على نصحكم وإرشادكم  -وهم مهتهون  -تنتفعون بههيهم فى سلوك
 - 21اتبعوا الذين ال يطلبون منكم ًا
طريق الخير والفالح

 - 22وأى شىء يمنعنى أن أعبه الذى خلقنى وإليل  -ال إلى غيره  -ترجعون

 - 23أأتخذ من دون هللا آلهة ال تفيهنى شفاعتهم شيًا إن أرادنى هللا بسوء  ،وال يخلصوننى منل إن نزل بى
 - 24إنى  -إذ أتخذ من دونل آلهة  -لفى

الل مبين

 - 25إنى صهقت بربكم الذى خلقكم وتولى أمركم  ،فاسمعوا لى وأطيعون
 - 27 ، 26قيل لل  -جزاء على إيمانل ودعوتل إلى هللا  : -ادخل الجنة قال  -وهو فى ظل النعيم والكرامة -

 :يا ليت قومى يعلمون بغفران ربى وإطرامل لى  ،ليؤمنوا كما آمنت
_________

( )1ذكر المفسرون أنها أنطاطية
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ـودا
 - 28وما أهلكناهم بجنود أنزلناها من السماء  ،وما كان من سنتنا فى إهالك األمم أن ننزل جن ً
ميتون كالنار الخامهة
 - 29ما كان هالطهم إال بصيحة واحهة أرسلناها عليهم  ،فإذا هم عب
 - 30يا خسارتهم  -التى تستحق التحسر عليهم  -ما نبعث إليهم برسول إال كانوا منل يسخرون

 - 31ألم يعتبروا باألمم الكثيرة الخالية التى أهلكناها  ،أنهم ال يعودون كرة أخرى إلى حياتهم الهنيـا
 - 32وما كل من األمم السابقة والالحقة إال مجموعون لهينا مقهورون على الحضور إلينا

حبا  ،فمنل
 - 33ودليل لهم على قهرتنا على البعث والنشور  :األرو الجهبة أحييناها بالماء  ،وأخرجنا منها ً
يأطلون
 - 35 ، 34وأنشأنا فيها حهائق وبساتين من نخيل وأعناب  ،وشققنا فيها من عيون الماء ما يروى شجرها
ويخرج ثمرها ليأطلوا منل  ،وما هو من صنع أيهيهم  ،أفال يؤدون حق هللا عليهم فى ذلك باإليمان والثناء عليل

يها
 - 36تنز ً
()1

الذى خلق األشياء كلها على سنة الذكورة واألنوثة من النبا

ومما ال يعلم الناس

ومن األنف

 - 37وآية لهم على وجود هللا وقهرتل الليل ننزو عنل النهار الساتر لل  ،فإذا الناس داخلون فى الظالم المشتمل
عليهم من كل جانب
علما بكل شىء
زمانا
ً
 - 38والشم تسير لمستقر لها  ،قهره هللا ً
ومكانا  ،ذلك تهبير الغالب بقهرتل  ،المحيل ً
أن يكتمل
 - 39والقمر جعلناه بتهبير منا منازل  ،إذ يبهو أول الشهر يال  ،ثم يزداد ليلة بعه ليلة إلى
بهر  ،ثم يأخذ فى النقصان كذلك حتى يعود فى مرآه كأصل العنقود من الرطب إذا قهم فهق وانحنى واصفر
ًا
 - 40ال الشم يتأتى لها أن تخرج على نواميسها فتلحق القمر وتهخل فى مهاره  ،وال الليل يتأتى لل أن يغلب
النهار ويحول دون مجي ل  ،بل هما متعاقبان وكل من الشم

والقمر وغيرهما يسبح فى فلك ال يخرج عنل

_______

والحيوانا

( ) 1الحرف " من " فى هذه اآلية للبيان  ،أى أن هللا تعالى جعل الذكور واإلناث فى مخلوقاتل كلها  ،سواء فى ذلك النباتا
الناس من األحياء غير المنظورة
( ) 2إن هذه اآليا

الكريمة تبين معانى وحقائق علمية لم يتعرف عليها العلماء إال فى أوائل القرن الرابع عشر الميالدى

والشم

والبشر وما ال يعلمل

هى إحهى نجوم السماء ،

وهى كسائر النجوم ولها حركتها الذاتية  ،ولكنها تتميز عن النجوم األخرى لقربها من األرو وبأن لها مجموعة من الكواطب واألقمار والمذنبا

دائما وتخضع لقوى جاذبيتها حيث تجعلها من حولها فى مها ار
ً
والخالصة أن الشم واألرو والقمر وسائر الكواطب واألجرام تجرى فى الفضاء بسرعة محهودة وفى اتجاه محهود ويالح
متتابعة بيضاوية الشكل

وجميع أفراد هذه المجموعة تنتقل مع الشم

القريبة منها تقع فى داخل سهيم عظيم ممته فى السماء يسمى بسهيم المجرة  ،وقه تبين من الهراسا

أيضا أن الشم
تتناسب وعك بعهها على المركز كما اتضح ً
حوالى  700كيلو متر فى الثانية  ،وتتم دورتها حول المركز فى مهى حوالى  200مليون سنة

()2

أن الشم

والكويكبا

تتبعها

خالل حركتها الذاتية

ومجموعتها والنجوم

الحهيثة أن سائر أجزاء السهيم تهور حول المركز بسرعة

واألرو وكواطبها والنجوم القريبة منها تهور بسرعة  ،وفى اتجاه محهود  ،تبلُ هذه السرعة

وصفوة القول أن اآلية الكريمة التى تنص على أن الشم

وئية

تجرى لمستقر لها لم يتعرف على معانيها العلماء

إال فى أوائل هذا القرن وال يمكن أن تهرك

القمر  ،ألن كال منهما يجرى فى أفالك متوازية فيستحيل أن يتقابال كما يستحيل أن يسبق الليل النهار حيث يتطلب ذلك أن تهور األرو حول محورها
َ
الشم ُ
من الشرق إلى الغرب بهال من اتجاهها الحالى مع الغرب نحو الشرق والقمر خالل دورتل حول األرو ودورة األرو حول الشم يمر بمجموعا من النجوم

تسمى بمنازل القمر وفى الربع األول واألخير من الشهر يظهر القمر شكلل كالعرجون

القهيم أى يصير كالسباطة إذا قهمت ويبست واعوجت
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 - 41وآية أخرى لهم أنا حملنا بنى اإلنسان فى السفن المملوءة بهم وبأمتعتهم وأرزاقهم
 - 42وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبونل كذلك

لهم مغيث  ،وال هم ينجون من الهالك

 - 43وإن ُنرد إغراقهم بما كسبوا ُنغرقهم  ،فلي
 - 44لكنا ال نغرقهم رحمة منا بهم  ،ولنمتعهم إلى أجل مقهر

 - 45وإذا قيل لهم  :خافوا مثل ما جرى لامم الما ية بتكذيبهم  ،وخافوا عذاب اآلخرة الذى تتعر ون لل
بإصراركم على الكفر  -رجاء أن يرحمكم ربكم إذا اتقيتموه  -أعر وا

 - 46وما تجي هم من حجة من حجج ربهم دال ًة على وحهانية هللا وقهرتل إال كانوا عنها منصرفين
 - 47وإذا قيل لهم أنفقوا على الفقراء مما رزقكم هللا قال الكافرون للمؤمني ن  :أنطعم من لو أراد هللا إطعامل ،
فنعانه بهذا مشي ة هللا ما أنتم  -أيها الهاعون إلى اإلنفاق  -إال فى عمى وا ح عن الحق

 - 48ويقولون للمؤمنين  -استهزاء بهم  : -متى يقع هذا الذى وعهتمونا بل إن كنتم صادقين فيما وعهتم !
احها يقضى عليهم بغتة  ،وهم يتنازعون فى ش ون الهنيا  ،غافلين عن اآلخرة
 - 49ما ينتظرون إال صوتًا و ً
 - 50فال يستطيعون  -لسرعة ما نزل بهم  -أن ُيوصوا بشىء  ،وال أن يرجعوا إلى أهلهم
 - 51ونف فى الصور نفخة البعث  ،فإذا األموا

يخرجون من قبورهم مسرعين للقاء هللا والصور والنف فيل

مما استأثر هللا بعلمل

 - 52قال المبعوثون من القبور  :يا هول ما ينتظرنا  ،من أيقظنا من نومنا

يوم البعث الذى وعه الرحمن بل عباده  ،وصهق المرسلون فيما أخبروا عنل

ويحضرهم جواب سؤالهم  :هذا

احها  ،فإذا هم مجتمعون لهينا  ،محضرون لحسابنا
نهاء و ً
 - 53ما كانت دعوتهم إلى الخروج إال ً
 - 54ففى هذا اليوم ال تنقص نف أجر شىء مما عملتل  ،وال تلقون إال جزاء ما كنتم تعملون من خير أو شر
 - 55إن أصحاب الجنة فى هذا اليوم مشغولون بما هم فيل من نعيم  ،معجبون بل فرحون
 - 56هم وأزواجهم فى ظالل سابغة على السرر المزينة متك ون

 - 57لهم فى الجنة فاطهة من كل أنواعها  ،ولهم فيها كل ما يطلبون
صادر من رب رحيم
ًا
 - 58يقال لهم  :سالم قوالً
 - 59ويقال للمجرمين فى هذا اليوم  :اعتزلوا عن المؤمنين

 - 60ألم أوصكم  -يا بنى آدم  -أال تطيعوا الشيطان طاعة المعبود إنل لكم عهو بين العهاوة
 - 61وأن افردونى بالعبادة  ،فإفرادى بها طريق عظيم فى استقامتل

فلم تكونوا تعقلون حين أطعتموه

كثير أغفلتم عن ذلك
 - 62ولقه أغوى الشيطان منكم خلًقا ًا
 - 63يقال لهم  :هذه جهنم التى كنتم توعهون بها فى الهنيا  ،جزاء كفركم
 - 64ادخلوها  ،وقاسوا حرها فى هذا اليوم بكفركم

 - 65اليوم ُنغطى على أفواههم فال تنطق  ،وتكلمنا أيهيهم  ،وتنطق أرجلهم شاههة عليهم بما كانوا يعملون
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 - 66ولو نشاء عماهم فى الهنيا ألعميناهم  ،فتسابقوا إلى الطريق المسلوك لهم فما استطاعوا رؤيتل  ،فكيف
يبصرونل وقه أعميناهم

مضيا إلى
 - 67ولو نشاء تغيير صورهم لغيرناها إلى صور قبيحة على ما لهم من قوة ومنزلة  ،فما استطاعوا
ً
األمام  ،وال هم يرجعون إلى الوراء  ،ألننا أبطلنا قواهم
 - 68ومن ُنطل عمره نرده من القوة إلى الضعف  ،أفال يعقلون قهرتنا على ذلك ليعلموا أن الهنيا دار فناء ،
()1
وأن اآلخرة هى دار البقاء !
 - 69وما علمنا رسولنا الشعر  ،وما يصح  -لمكانتل ومنزلتل  -أن يكون
شاعر وما القرآن المنزل عليل إال
ًا
عظة وكتاب سماوى وا ح  ،فال مناسبة بينل وبين الشعر
وت عج ُب كلمة العذاب على الجاحهين بل  ،المنكرين لههيـل
 - 70ليخوف من كان حى القلب ُمستنير العقل َ ،
أنعاما ( )2فهم مالكون لها  ،يتصرفون فيها كما
 - 71أعمى الكافرون ولم يروا أنا خلقنا لهم مما صنعت قهرتنا
ً

يشاءون

 - 72وأخضعناها لهم  ،فمنها ما يركبون  ،ومنها ما يأطلون

 - 73ولهم فيها ما ينتفعون بل من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها وعظامها  ،ومشارب من ألبانها ،

أينسون هذه النعم فال يشكرون المنعم بها

 - 74واتخذ المشركون من دون هللا آلهة يعبهونها  ،رجاء أن تنصرهم
سوءا  ،ألنها ال تنفع وال تضر  ،وهم آللهتهم العاجزة جنه
 - 75ال تستطيع اآللهة نصرهم إن أراد هللا بهم ً
معهون لخهمتهم ودفع السوء عنهم
 - 76فال يحزنك قولهم فى هللا باإللحاد وفيك بالتكذيب  ،إنا نعلم ما ُيخفون وما ُيعلنون  ،فنجازيهم عليـل
 - 77أجحه اإلنسان وجود هللا وقهرتل

ولم ير أنا خلقناه  -بعه العهم  -من نطفة مهينة

فإذا هو شهيه

الخصومة  ،مبين لها  ،معلن عنها
_________

( )1ومن نطل عمره نرده إلى عك
ونضج و مور

ما كان عليل من القوة فيصبح

وتبهأ الشيخوخة بابتهاء

عيفا  ،وذلك ألن حياة اإلنسان تأخذ ثالث مراحل  ،نمو
ً

مور النسيج الحشوى فى الكلى والكبه والغهة الهرقية والبنكرياس  ،وهذا لل أثر فى

عفا على
إ عاف الجسم كلل  ،وتبهأ كذلك الشرايين فى التصلب والضمور وبذلك يقل الهم الذاهب إلى جميع أعضاء الجسه فيزيهه
ً
عف ومن أسباب الشيخوخة زيادة قوى الههم على قوى البناء فى الجسم  Metabolismوذلك أن خاليا الجسم كلها فى تغير
مستمر وكذلك خاليا الهم ما عها خاليا الم والنخاو فإنها
ال تظهر األعراو  ،أما إذا زاد

السن تضاءلت نسبة التجهد وزاد
األنسجة

ال تتغير مهى الحياة  ،فإذا كانت نسبة تجهد الخاليا كنسبة هالطها

نسبة هالك الخاليا على تجهدها فى أى عضو ظهر
نسبة االنحالل الخلوى وظهر الضمور العام

فالظاهر منها كالبشرة الكاسية للجسم واألغشية المبطنة للقنوا

السن باإلنسان  ،وهذا هو السبب المباشر ألعراو الشيخوخة

مور هذا العضو وعلى ذلك فكلما تقهم

وتختلف نسبة التجهد والضمور باختالف نوو

الهضمية وقنوا

الغهد تضمر بنسبة أطبر كلما تقهمت

( )2اإلبل والغنم والبقر
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 - 78وساق لنا هذا الخصيم المبين مثالً ينكر بل قهرتنا على إحياء العظام بعه أن تبلى  ،ونسى خلقنا إياه بعه

مستبعها قهرتنا على ذلك  : -من ُيحيى العظام وهى رميم
منكر
أن لم يكن  ،قال ً -ا
ً
 - 79قل  -يا محمه ُ : -يحييها الذى أنشأها أول مرة  ،ففى استطاعة من بهأ أن ُيعيه  ،وهو عظيم العلم بكل
ما خلق  ،فال يعجزه جمع األجزاء بعه تفرقها

()1

نار
 - 80الذى خلق لكم من الشجر األخضر  -بعه جفافل ويبسل ً -ا
 - 81أفقهوا عقولهم ولم يعلموا أن الذى خلق السموا واألرو  -مع عظم حجمهما  -قادر على إعادة خلق
الناس مع صغرهم و عف شأنهم بلى  -أى هو القادر  -وهو الكثير الخلق  ،المحيل علمل بكل شىء

 - 82إنما شأنل فى الخلق إذا أراد إيجاد شىء أن يقول لل  :كن  ،فيكون ويوجه فى الحال

وتهبير وتصرًفا  -عما ال يليق بذاتل  -تعالى  -وإليل  -وحهه
ًا
يها للذى بقهرتل ملك كل شىء  -خلًقا
 - 83فتنز ً
 -تعودون  ،فيحاسبكم على أعمالكم

________

( ) 1إن طاقة الشم

تنتقل إلى جسم النبا

بعملية التمثيل الضوئى  ،إذ تمتص خالياه المحتوية على المادة الخضراء فى النبا

الكلوروفيل " ثانى أطسيه الكربون من الجو  ،وبتفاعل هذا الغاز مع الماء الذى يمتصل النبا

"

تنتج المواد " الكربوهيهراتية " بتأثير

كيمائية محتوية على الكربون و "

أساسيا من مركبا
الطاقة المستمهة من وء الشم  ،ومن ثم يتكون الخشب الذى يتركب
ً
فى الوقود  ،إذ بإحراق هذا الفحم تنطلق
الهيهروجين " واألطسوجين  ،ومن هذا الخشب يتكون الفحم النباتى المستعمل

الطاقة المهخرة فيل وينتفع بها فى الطهى والتهف ة واإلنارة وتسخين الماء وفى كثير من األغراو
نباتا

وأشجار نشأ

وما الفحم الحجرى الخشبى إال

ونمت على النحو السابق وكبر بفعل عملية التمثيل الضوئى أو الكلوروفيل ثم دف ت بطريقة ما وتحولت

بالتحلل الجزئى بعه مضى ماليين السنين إلى الفحم المذكور تحت تأثير فعل العوامل الجيولوجية كالح اررة أو الضغل وغيرها

عفوا  ،إنما هو إشارة إلى مادة الكلوروفيل األخضر
ويجب أن يالح أن لف االخضرار فى اآلية ووصف الشجر بهذا اللون لم يكن ً
الالزمة لتمثيل غاز ثانى أطسيه الكربون
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الصافــــات
واآليا

بهأ

هذه السورة بالقسم بطوائف من خلق هللا  -لها صفة الصف والزجر والتالوة – على أن هللا واحه ،

شاههة بذلك  ،فهو رب السموا

واألرو وما بينهما ورب المشارق  ،الذى زين السماء الهنيا بالكواطب

 ،وجعلها محفوظة من كل مارد خارج عن طاعة هللا وبعه تقرير عقيهة التوحيه أتبعت ذلك بتقرير عقيهة البعث
 ،وههد

المرتابين فيل بأنل سيفاج هم وهم ينظرون  ،وساقت أدلة إمكانل وسهولة وقوعل  ،وهم يوم يرونل يقولون

 :هذا يوم الهين  ،ويقال لهم  :هذا يوم الفصل الذى كنتم بل تكذبون ويحشر فيل الظالمون وما كانوا يعبهون ،
ع
ويسألون
جميعا فى العذاب مشتركون  ،فقه استكبروا
بعضا إثم ما أصابل  ،وهم
ا
حمل بعضهم ً
ويتحاجون ُ ،
ً
وي ب
عن توحيه هللا  ،ورموا رسولهم بالخبال والجنون  ،مع أنل جاءهم بالحق  ،وصهق المرسلين فيما جاءوا بل عن

هللا والمؤمنون المخلصون يمتعون بأنواو النعيم  ،ويتذكرون نعم هللا  ،ويطلعون على قرناء السوء فيرونهم فى
ع
سواء الجحيم  ،فيحمهون
ف منازل
نعمة عصمتهم ونجاتهم من دعوتهم وبعه ذلك أخذ السورة تص ُ
الظالمين ومنازل المؤمنين  ،وأتبعت ذلك بسرد أخبار المرسلين تسلية لرسول هللا وعظة لقومل الجاحهين وتذكر

بعض قصص تعهد وقائعل واختلفت أزمانل وأشخاصل ُ -بعبي َن فيل منزلة الرسالة والمرسلين  -ونقضت السورة
نسبا -
مزاعم المشركين من أن البنا ولهم البنون  ،وأنل جعل المالئكة إناثًا  ،وأن بين الرسول وبين الجنة ً
تنزه هللا عما يصفون  -وعباده هم المنصورون  ،وجنهه هم الغالبون  ،وعذابل يسىء صباح المنذرين  ،وختمت
السورة بتنزيل رب العزة عما يصفون  ،وسالم على المرسلين  ،والحمه

رب العالمين

حكما فى مقام العبودية واالنقياد
 - 1أُقسم بطوائف من خلقى  ،تصطف بنفسها صفا ُم ً
شهيها  ،يبقى النظام ويحف األطوان
منعا ً
 - 2فالمانعا للمتجاوز حهوده ً
ذكر بالتسبيح والتمجيه
 - 3فالتاليا لآليا يذكرون هللا ًا
 - 4إن إلـهكم المستوجب للعبادة لواحه ال شريك لل فى ذا
 - 5هو  -وحهه  -خالق السموا
________
( )1هللا خالق السموا

أو فعل أو صفة

ومهبر األمر  ،ومالك المشارق لكل ما لل مشـرق
واألرو وما بينهما  ،عب

السبع وما بينهما من مختلف األجرام وكواطبها

وهو القيم المهيمن كذلك على موا ع شروق الشم

()1

وشروق سائر النجوم  ،فهو الذى يظهرها كل يوم فى

مو ع فى األفق الشرقى يختلف عن المو ع الذى أظهرها منل فى اليوم السابق  ،وذلك بما سنل فى النظام الشمسى من قوانين حيث تهور األرو حول محورها من الغرب إلى
الشرق كل يوم مرة وتجرى فى فلكها اإلهليجى حول الشم
وتبهو الشم

فى الوقت نفسل

والنجوم لسكان األرو كل يوم بهوران األرو حول محورها مشرقة فى موا ع مختلفة  ،وكلما غير األرو مو عها فى رحلتها على القبة السماوية به

مشرقة من موا ع مختلفة  ،فإذا رصه

الشم

بانتظام ابتهاء من أواخر مارس أى فى االعتهال الربيعى " ومن نصف الكرة الشمالى " فإنها ترى وهى تشرق فى نقطة فى الشرق

على األفق  ،وكلما مر يوم رآها الراصه تشرق فى نقطة أقرب إلى الشمال وفى أواخر يونيو ترى مشرقة فى مكان هو نهاية اقترابها من الشمال ثم تبهو الشم

بعه ذلك وهى تقفل

التغيي ار

حتى أواخر سبتمبر ( عنه االعتهال الخريفى ) حيث ترى مشرقة من المكان الذى أشرقت منل عنه االعتهال الربيعى ثم تبهو بعه ذلك مستمرة فى الحركة

يوما وربع
ذلك كلل ً 365
التى تنتقل الشم

يوم  ،ويالح أن النجوم ترى كذلك مشرقة فى موا ع مختلفة فى األفق الشرقى أثناء رحلة األرو إلى القبة السماوية خاصة نجوم األبراج اإلثنى عشر

راجعة متبعة نف

نحو الجنوب  ،حيث ترى مشرقة فى أقرب نقطة إلى الجنوب فى أواخر ديسمبر  ،ثم تأخذ فى الرجوو ظاهرًيا نحو الشمال حيث تكمل دورتها فى االعتهال الربيعى التالى  ،ويستغرق
فيها على مهار السنة
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 - 6إنا حسنا السماء القريبة من أهل األرو بزينة هى الكواطب المشرقة المختلفة األحجام واألو او فى محيل

الكون فى رأى العين

متمرد

محكما من كل شيطان عا
ظا
 - 7وحفظناها حف ً
ً
ويرَمون من كل بما يهفعهم
 - 8ال يمكن عتاة الشياطين من التسمع إلى ما يجرى فى عالم المالئكة ُ ،
عنيفا عن الوصول إلى تسمع أخبار السماء  ،ولهم عذاب شهيه دائم فى اآلخـ ـرة
طردا ً
ُ - 9يطردون ً
 - 10إال من اختل الكلمة من أخبار السماء  ،فإننا نتبعل بشعلة من النار تثقب الجو بضوئها فتحرقـل

أهم أصعب خلًقا أم من خلقنا من
 - 11فاستخبر  -أيها النبى  -المنكرين للبعث والمستبعهين لحصولل ُ :
إنا خلقناهم من طين الصق بعضل ببعض َ ،فلع َم يستبعهون إعادتهم
السموا واألرو والكواطب وغير ذلك
!
 - 12بل عجبت  -أيها النبى  -من إنكارهم للبعث  -مع قيام األدلة على قهرة هللا  -وهم يسخرون من تعجبك
وتقريرك لل

 - 13وإذا ووجهوا بأدلة قهرة هللا على البعث ال يلتفتون وال ينتفعون بهاللتها
بعضا إلى المبالغة فى االستهزاء بل
 - 14وإذا أروا بر ً
هانا على قهرة هللا دعا بعضهم ً
 - 15وقال الكافرون فى اآليا الهالة على القهرة  :ما هذا الذى نراه إال سحر وا ح
لمخرجون من قبورنا أحياء
 - 16أئذا متنا وصرنا ترًابا
وعظاما أئنا ُ
ً
 - 17أنحيا ويبعث آباؤنا األولون الذين ماتوا قبلنا فبادوا وهلكوا !

جميعا وأنتم أذالء صاغرون
 - 18قل  -أيها النبى  -لهم  :نعم ستبعثون
ً
 - 19فإنما البعثة صيحة واحهة فإذا هم أحياء ينظرون ما كانوا يوعهون
 - 20وقال المشركون  :يا هالطنا

هذا يوم الحساب والجزاء على األعمال

 - 21فيجابون  :هذا يوم القضاء والفصل فى األعمال الذى كنتم بل فى الهنيا تكذبون
 - 23 ، 22اجمعوا  -يا مالئكتى  -الظالمين أنفسهم بالكفر وأزواجهم الكاف ار

دون هللا من األوثان واألنهاد  ،فعرفوهم طريق النار ليسلكوها

وآلهتهم التى كانوا يعبهونها من

 - 24واحبسوهم فى هذا الموقف  ،إنهم مس ولون عن عقائههم وأعمالهم

 - 25ما لكم  -أيها المشركون  -ال ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تتناصرون فى الهنيا !
 - 26ال يتناصرون فى هذا اليوم  ،بل هم منقادون مستسلمون ألمر هللا

بعضا عن مصيرهم السي
 - 27وأقبل بعضهم على بعض يتالومون ويتخاصمون  ،ويسأل بعضهم ً
اليمن  ،لتصرفونا عن
 - 28قال الضعفاء للذين استكبروا  :إنكم كنتم تأتوننا من الناحية التى نظن فيها الخير و ُ
الحق إلى الضالل
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 - 29قال المستكبرون  :لم نصرفكم  ،بل أنتم أبيتم اإليمان وأعر تم عنل باختياركم
قوما خارجين على الحق
 - 30وما كان لنا من تسلل عليكم نسلبكم بل اختياركم  ،بل كنتم ً
 - 31فحق علينا كلمة ربنا  :إنا لذائقون العذاب يوم القيامة
 - 32فهعوناطم إلى الغى والضالل فاستجبتم لهعوتنا  ،إن شأننا التحايل لهعوة الناس إلى ما نحن عليل من
الضالل  ،فال لوم علينا

 - 33فإن األتباو والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون

 - 34إن مثل ذلك العذاب نفعل بالذين أجرموا فى حق هللا بالشرك وفعل المعاصى

استعظاما
تكبر و
 - 35إن هؤالء كانوا إذا قيل لهم  :ال إلـل إال هللا يأبون اإلقرار بذلك ًا
ً
 - 36ويقولون  :أنحن نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر متخبل مستور العقل

 - 37بل جاءهم رسولهم بالتوحيه الذى دعا إليل جميع الرسل  ،وصهق بذلك دعوة المرسلين
 - 38إنكم  -يا أيها المشركون  -لذائقون العذاب الشهيه فى اآلخرة
 - 39وما تلقون من جزاء فى اآلخرة إال جزاء عملكم فى الهنيا

 - 40إال عباد هللا المخلصين  ،فإنهم ال يذوقون العذاب  ،ألنهم أهل إيمان وطاعة
 - 41هؤالء المخلصون لهم فى اآلخرة رزق معلوم عنه هللا
 - 42فواطل متنوعة  ،وهم مرفهون معظمون
 - 43فى جنا

النعيـم

بعضا
 - 44يجلسون فيها على سرر يقابل بعضهم ً

 - 45يطوف عليهم ولهان بإناء فيل شراب من منابع جارية ال تنقطع
 - 46بيضاء عنه مزجها  ،شهية للشاربين
 - 47لي

فيها غائلة الصهاو تأخذهم على غرة  ،وال هم بشربها يذهب وعيهم شيًا فشيًا

 - 48وعنه هؤالء المخلصين فى الجنة حوريا

طبعن على العفاف  ،قه قصرن أبصارهن على أزواجهن  ،فال

يتطلعن لشهوة الة ُ ،نج ُل العيون حسانها
 - 49كأن قاص ار الطرف بيض النعام  ،المصون بأجنحتل  ،فلم تمسل األيهى  ،ولم يصبل الغب ــار
 - 50فأقبل بعض هؤالء المخلصين على بعض يتساءلون عن أحوالهم وكيف كانوا فى الهنيا

 - 51قال قائل منهم عنه ذلك  :إنى كان لى صاحب من المشركين  ،يجادلنى فى الهين وما جاء بل القرآن
الكريم

 - 52يقول  :عأئنك لمن الذين يصهقون بالبعث بعه المو والحساب والجزاء

وعظاما نحيا مرة أخرى  ،لنحاسب ونجازى على ما قهمنا من عمل !
 - 53أبعه أن نفنى ونصير ترًابا
ً
 - 54قال المؤمن لجلسائل  :هل أنتم يا أهل الجنة ُمطلعون على أهل النار  ،فأرى َق عرينى
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 - 55ودار ببصره نحو النار  ،فرأى صاحبل القهيم فى وسطها ُ ،يعذب بنارها
 - 56قال حينما رآه  :تا إن كه فى الهنيا لتهلكنى لو أطعتك فى كفرك وعصيانك

 - 57ولوال نعمة ربى بههايتل وتوفيقل لى إلى اإليمان با وبالبعث لكنت مثلك من المحضرين فى العــذاب
 - 59 ، 58أنحن ُمخلهون منعمون فى الجنة  ،فال نمو أب ًها غير موتتنا األولى فى الهنيا ،
بمعذبين بعه دخولنا الجنة

وما نحن

 - 60إن هذا الذى أعطانا هللا من الكرامة فى الجنة لهو الفوز العظيم  ،والنجاة الكبرى مما كنا نحذره فى الهنيا
من عقاب هللا

 - 61لنيل مثل ما حظى بل المؤمنون من الكرامة فى اآلخرة فليعمل فى الهنيا العاملون  ،ليهركوا ما أدركوه
 - 62أذلك الرزق المعلوم المعه ألهل الجنة خير أم شجرة الزقوم المعهة ألهل النار
وعذابا فى اآلخرة للمشركين
 - 63إنا جعلنا هذه الشجرة محنة
ً
 - 64إنها شجرة فى وسل الجحيم  ،غذيت من النار ومنها خلقت

 - 65ثمرها قبيح المنظر  ،كريل الصورة  ،تنفر منل العيون كأنل رؤوس الشياطين التى لم يرها الناس  ،ولكن
وقع فى وهمهم شناعتها وقبح منظرها

 - 66فإنهم آلطلون من هذه الشجرة فمال ون من طلعها بطونهم  ،إذ ال يجهون غيرها ما يأطلون

اجا من ماء حار يشوى وجوههم  ،وتنقطع
 - 67ثم إن لهؤالء المشركين على ما يأطلون من الزقوم لخل ً
طا ومز ً
منل أمعاؤهم
 - 68ثم إن مصيرهم إلى النار  ،فهم فى عذاب دائم  ،إذ يؤتى بهم من النار إلى شجرة الزقوم  ،فيأطلون ثم

يسقون  ،ثم يرجع بهم إلى محلهم من الجحيم
 - 70 ، 69إنهم وجهوا آباءهم

الين  ،فهم ُيسرعون الخطا على آثارهم  ،ويستعجلون السير فى طريقهم ،

مقلهين ال متبصرين  ،كأنهم يزعجون ويحثون على اإلسراو إلى متابعة اآلباء من غير تهبر وال تعقل

 - 71ولقه

ل عن قصه السبيل وطريق اإليمان قبل مشركى مكة أطثر األمم الخالية من قبلهم

 - 72ولقه أرسلنا فى هذه األمم الخالية رسالً ينذرونهم ويخوفونهم عذاب هللا فكذبوهم

 - 73فانظر  -يا من يتأتى منك النظر  -كيف كان م ل الذين أنذرتهم رسلهم ! لقه أُهلعكوا  ،فصاروا عبرة

للناس

 - 74لكن هناك مؤمنون استخلصهم هللا لعبادتل  ،لينالوا فضل كرامتل  ،ففازوا بثوابل  ،ونجوا من عذابــل
 - 75ولقه نادانا نوح حين ي

من قومل فلنعم المجيبون كنا لل إذ استجبنا دعاءه  ،فأهلكنا قومل بالطوفـان

نوحا ومن آمن معل من الغرق والطوفان
 - 76ونجينا ً
 - 77وجعلنا ذرية نوح هم الباقين فى األرو بعه هالك قومل
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ذكر جميالً على نوح فى اآلخرين من األمم إلى يوم القيامة
 - 78وتركنا ًا
جميعا
 - 79تحية سالم وأمن لنوح فى المالئكة والثقلين
ً

 - 80إنا مثل هذا الجزاء نجزى من أحسن  ،فجاهه إلعالء كلمتنا  ،وتحمل األذى فى سبيلنا
 - 81إنل من عبادنا الذين آمنوا بنا َ ،وَوُفوا بعههنا  ،وأدوا رسالتنا
 - 82ثم أغرقنا اآلخرين من كفار قومل
 - 83وإن ممن على طريقتل وسنتل فى الهعوة إلى التوحيه واإليمان با إلبراهيم

مخلصا لل العبادة
 - 84إذ أقبل على ربل بقلب نقى من الشرك ،
ً
 - 85إذ أنكر على أبيل وقومل ما هم عليل من عبادة األصنام بقولل  :ما هذه األوثان التى

كذبا فا ًحا بما تصنعون  ،إذ تعبهون غير هللا  ،وتريهون هذا اإلفك بال مسوح
 - 86أترتكبون ً
لل

تعبهونها
إال اختياركم

الحقيق بالعبادة لكونل خالًقا للعالمين  ،إذا القيتموه وقه أشركتم معل فى العبادة غيره
 - 87ما ظنكم بمن هو
ُ
 - 88فنظر نظرة فى النجوم  ،ليستهل بها على خالق الكون  ،فوجهها متغيرة متحولة
 - 89فقرر أنل يخشى على نفسل الضالل وسقم االعتقاد
 - 90فانصرف عنل قومل معر ين عن قولل
متخفيا  ،وعرو عليها من الطعام الذى و عوه أمامها ليصيبوا من بركتها
 - 91فمال إلى أصنامهم مسرًعا
ً
فى زعمهم  ،فقال فى سخرية واستهزاء  :أال تأطلون
 - 92ما لكم عجزتم عن الكالم باإليجاب أو السلب

 - 93فمال عليهم رًبا باليه اليمنى  -ألنها أقوى الباطشتين  -فحطمها
 - 94فأسرعوا إلى إبراهيم  -وبعه أن تبين لهم أن ما حهث آللهتهم من التكسير كان بفعلل  -يعاقبونل على ما
ارتكب فى شأن آلهتهم

موبخا لهم  :أتعبهون ما سويتم بأيهيكم من أحجار
 - 95قال إبراهيم
ً
 - 96وهللا خلقكم  ،وخلق ما تصنعون بأيهيكم من األوثان  ،فهو المستحق  -وحهه  -للعبادة
فأين ذهبت عقولكم

بنيانا
الحجة  ،ولجأوا إلى القوة  ،فعزموا على إحراقل  : -ابنوا لل ً
 - 97قال ُعباد األصنام لبعض  -لما قرعتهم ُ
نار متأججة  ،وألقوه فى وسطها
 ،واماوه ًا
 - 98فأرادوا بهذا أن ُينزلوا بل األذى  ،فأنجاه هللا من النار بعه أن أُلقى فيها  ،وعال شأنل بما كان لل من كرامة
 ،وجعلهم هللا هم األسفلين

 - 99وقال إب ارهيم  -لما ي

من إيمانهم  : -إنى مهاجر إلى المكان الذى أمرنى ربى بالمسير إليل ،

سيههينى ربى إلى المقر األمين والبله الطيب

 - 100رب هب لى ذرية من الصالحين  ،تقوم على الهعوة إليك من بعهى
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 - 101فبشرتل المالئكة بابن يتحلى بالعقل والحلم

وش بب  ،فلما بلُ معل مبلُ السعى فى مطالب الحياة اختُبر إبراهيم فيل برؤية رآها
َ - 102وُوعل َه َ
وحيا من هللا يطلب منى ذبحك  ،فانظر ماذا ترى قال االبن الصالح  :يا أبت أنجز
يا بنى إنى أرى فى المنام ً
قال إبراهيم :

أمر ربك  ،ستجهنى من الصابرين إن شاء هللا

 - 103فلما استسلم ا لواله والمولود لقضاء هللا  ،ودفعل إبراهيم على الرمل المتجمع  ،وأسقطل على شقل  ،فوقع
جبينل على األرو  ،وتهيأ لذبحل
 - 105 ، 104وعلم هللا ع
صهق إبراهيم وابنل فى االختبار  ،وناداه هللا  -نهاء الخليل : -

يا إبراهيم ،

قه استجبت مطم نا لوحى الرؤيا  ،ول م تتردد فى االمتثال  ،فحسبك هذا  ،إنا نخفف عنك اختبارنا جزاء إحسانك

 ،كما نجزى المحسنين على إحسانهم

 - 106إن هذا االبتالء الذى ابتلينا بل إبراهيم وابنل لهو االبتالء الذى أبان جوهر إيمانهما ويقينهما فى رب

العالمين

 - 107وفهيناه بمذبوح عظيم القهر لكونل بأمر هللا تعالى
 - 108وتركنا لل الثناء على ألسنة َمن جاء بعهه
 - 109تحية أمن وسالم على إبراهيم

 - 110مثل ذلك الجزاء الهافع للبالء نجزى المحسنين فى امتثال أوامر هللا
 - 111إن إبراهيم من عبادنا المذعنين للحق

نبيا من
 - 112وبشرتل المالئكة  -بأمرنا  -بأنل سيرزق ابنل إسحاق على يأس وعقم من امرأتل  ،وأنل سيكون ً
الصالحين

 - 113ومنحناه وابنل البركة والخير فى الهنيا واآلخرة  ،ومن ذريتهما محسن لنفسل باإليمان والطاعة  ،وظالم

لها عببين الضالل بكفره ومعصيتل
 - 114ولقه أنعمنا على موسى وهارون بالنبوة والنعم الجسام

 - 115ونجيناهما وقومهما من الكرب الشهيه الذى كان ينزلل بهم فرعون وقومل
 - 116ونصرناهم على أعهائهم  ،فكانوا هم الغالبين

 -117وآتينا موسى وهارون الكتاب الوا ح المبين ألحكام الهين  ،وهى التوراة
 - 118وأرشهناهما إلى الطريق المعتهل
حسنا عليهما فى اآلخرين الذين جاءوا من بعههم
ثناء ً
 - 119وأبقينا ً
 - 120تحية أمن وسالم على موسى وهارون

 - 121إن مثل الجزاء الذى جازينا بل موسى وهارون نجزى كل المحسنين
 - 122إنهما من عبادنا المذعنين للحق
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 - 123وإن إلياس َل عم َن الذين أرسلناهم لههاية أقوامهم
 - 124إذ قال إلياس لقومل  -وكانوا يعبهون
غيكم  ،فال تخافون هللا باتقاء
صنما لهم  : -أتستمرون على عب
ً
عذابل
 - 125أتعبهون الصنم المسمى بعال  ،وتتركون عبادة هللا الذى خلق العالم فأحسن خلقل
 - 126هللا خلقكم وحفظكم أنتم وآباءطم األولين  ،فهو الحقيق بالعبادة
 - 127فكذبوه  ،فجزاؤهم أن يحضروا إلى النار يوم القيامة

 - 128إال عباد هللا الذين أخلصوا فى إيمانهم  ،فهؤالء هم الفائزون
حسنا على ألسنة من جاءوا من بعهه
 - 129وجعلنا لل ًا
ذكر ً
 -130سالم على آل ياسين  ،أو عليل وعلى آلل بتغليبل عليهم

 - 131إن مثل الجزاء الذى جازينا بل آل ياسين نجزى كل محسن على إحسانل
 - 132إن إلياس من عبادنا المؤمنين

طا لمن المرسلين الذين أرسلناهم لتبليُ رسالتنا إلى الناس
 - 133وإن لو ً
جميعا  ،مما حل بقومل من العذاب
 - 134لقه نجيناه وأهلل
ً
 - 135إال امرأتل العجوز  ،فقه هلكت مع الهالكين
 - 136ثم أهلكنا من سوى لوط ومن آمن بل

صباحا ومساء  ،أفقهتم
 - 138 ،137وإنكم يا أهل مكة لتمرون على ديار قوم لوط فى سفركم إلى الشام
ً
عقولكم فال تعقلون ما حل بهم جزاء تكذيبهم

 - 139وإن يون

لمن الذين أرسلناهم لتبليُ رسالتنا إلى الناس

 - 141 ،140إذ هجر قومل من غير أمر ربل  ،وذهب إلى سفينة مملوءة فركب فيها  ،فتعر ت السفينة ألمر يطلب
االقتراو إلخراج أحه ركابها عن حمولتها  ،فخرجت القرعة على يون  ،فكان من المغلوبين بالقرعة  ،فأُلعقى فى البحر
َ
على حسب عرفهم فى ذلك الحين
 - 142فابتلعل حو وهو مستحق للمالمة  ،جزاء هروبل من الهعوة إلى الحق وعهم الصبر على المخالفين
 - 144 ،143فلوال أن يون
يوم البعث

المنزهين
كان من ب

 ،المواظبين على ذكره  ،لما

فى بطن الحو  ،وما خرج منل إلى

 - 145فطرحناه فى الفضاء الواسع من األرو  ،ال يواريل شىء من شجر أو بناء  ،وهو عليل مما كان فيل
()1

_________

حيا فى جوفل بعض الوقت  ،وهناك احتماالن :
( )1ما حهث لسيهنا يون  -عليل السالم  -معجزة  ،ولي فى طبيعة األشياء ما يمنع حهوث ابتالو حو رجال وبقاءه ً
متر فبقى يون
أحههما  :أن يكون الحو من غير ذوا األسنان من الهركوال الضخام مثل الهركول العادى الذى يرتاد البحر األبيض المتوسل وقه يبلُ طولل نحو عشرين ًا
كثير عن ابتالو رجل
فى فمل الهائل بين صفائح البالين المتهلية من سقفل إلى أن لفظل فى العراء ألن حلوق هذه الحيتان تضيق ًا
الثانى  :أن يكون الحو من ذوا

يبتلع فى العادة حيوانا

األسنان مثل حو

خاما قه يتجاوز طولها ثالثة أمتار
ً

أيضا
العنبر الذى يبلُ طولل نحو عشرين ًا
متر ً

ار فى البحر األبيض المتوسل
وأن هذا الحو شوهه مرًا

ويمكنل أن

446

 - 146وأنبتنا عليل شجرة ال تقوم على ساق فغطتل ووقتل غوائل الجو

 - 147حتى إذا صح مما أصابل  ،أرسلناه إلى عهد كبير يقول من رآه  :إنهم مائة ألف أو يزيهون
 - 148فاستجابوا لهعوتل  ،فبسطنا عليهم نعمتنا إلى وقت معلوم
 - 149فاستفت قومك  -أيها النبى  : -ألخالقك البنا

دونهم  ،ولهم البنون دونل

 - 150بل أخلقنا المالئكة إناثًا وهم معاينون خلقهم  ،فتعلقوا بما شاههوه

 - 152 ،151تنبل  -أيها السامع  -لحهيثهم  ،إنهم من كذبهم ليقولون  :وله هللا  ،وهو ال ُمَنزهُ عن الوالهية
والولهية  ،وإنهم لكاذبون فى هذا القول بشهادة األدلة على وحهانيتل
 - 153أختار لنفسل البنا

المكروهة فى زعمكم على البنين المحبوبين منكم  ،وهو الخالق للبنا

 - 154ماذا أصابكم حين حكمتم بال دليل  ،كيف تحكمون بذلك مع و وح بطالنل

والبنين

 - 155أنسيتم دالئل القهرة والتنزيل فال تتذكرون حتى وقعتم فى الضالل

 - 156بل ألكم قوة دليل َببين تستهلون بل على ما تهعون
 - 157فأتوا بحجتكم  -إن كان لكم حجة فى كتاب سماوى  -إن كنتم صادقين فيما تقولون وتحكمون

الجنة المستورين عنهم قرابة  ،ولقه علمت ع
 - 158تمادوا فى اعتقادهم  ،وجعلوا بين هللا وبين ع
الجنة إن الكفار

لمحضرون إلى هللا  ،لينالوا جزاءهم المحتوم
يها
 - 159تنز ً

 -تعالى  -عما يذكره المفترون من صفا

 - 160لكن عباد هللا المخلصين برآء مما يصفل الكافرون

العجز والنقص

 - 163 ،162 ،161فإنكم  -ايها الكفار  -وما تعبهون من دون هللا  ،ما أنتم على ما تعبهون من دونل
أحها بإغوائكم  ،إال من سبق فى علمل  -تعالى  -أنل من أهل الجحيم وسيصلى نارها
بمضلين ً
 - 164وقالت المالئكة  -متحيزين لموقف العبودية  : -ما أحه منا إال لل مقام فى المعرفة والعبادة معلوم ال
يتعهاه

دائما
 - 165وإنا لنحن الصافون أنفسنا فى مواقف العبودية ً
 - 166وإنا لنحن المنزهون

 -تعالى  -عما ال يليق بل فى كل حال

كتابا من جن
 - 169 ،168 ،167وإن كان كفار مكة قبل بعثة الرسول ليقولون  :لو أن عنهنا ً
 -كالتوراة واإلنجيل  -لكنا عباد هللا المخلصين لل العبادة

كتب األولين

 - 170وجاءهم الكتاب فكفروا بل  ،فسوف يعلمون عاقبة كفرهم

 - 172 ،171أقسم  :لقه سبق قضاؤنا لعبادنا المرسلين أن النصر والعاقبة لهم على الكافرين
 - 173وإن أتباعنا وأنصارنا لهم الغلبة  -وحههم  -على المخالفين

 - 174فأعرو عنهم وانتظر إلى وقت مؤجل  ،فإننا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر
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 - 175وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك  ،فسوف يعاينون الهزيمة

بصفوفهم  ،ويرون نصر هللا للمؤمنين

 - 176أسلبوا عقولهم فبعذابنا يستعجلون
 - 177فإذا نزل العذاب بفنائهم الواسع فساء صباح المنذرين بالعذاب
 - 178وأعرو عنهم إلى حين ينتهى إليل أمرهم

 - 179وأبصر ما يستقبلهم ويستقبلك  ،فسوف يرون ما بل يستعجلون
يها
 - 180تنز ً

خالقك وخالق القوة والغلبة عما ينعتونل بل من المفتريا

 - 181وسالم على األصفياء المرسلين
 - 182والثناء

 -وحهه  -خالق العالمين  ،والقائم على الخلق أجمعين
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فــــاطــر
ا فتتحت هذه السورة بالثناء على هللا خالق السموا

عباده ذوى أجنحة عهيهة

واألرو على غير مثال

جاعل المالئكة رسال إلى

ما يرسلل هللا للناس من فضل ال أحه يمنعل  ،وما يمسكل

ويهعو الناس إلى ذكر النعمة  ،إذ ال خالق معل يمههم بالرزق وال إلل معل يصرفون إليل
فلك فيمن سبق من الرسل عبرة  ،ولك فيما وعهنا من رجعة إلينا

ال أحه يرسلل ،

وكذب القوم دعوتك

ما يسليك  ،وواجب على الناس أال

تغرهم الهنيا بزخارفها  ،وال يغرهم الشيطان  ،وأمره مقصور على دعوة متابعيل إلى التهلكة  ،ومن تابعل قاده إلى

النار  ،وال يستوى من زين لل الشيطان سوء عملل ومن تركل  ،وإذا كان شأن الناس ذلك فال تأسف على عهم
إيمانهم  ،فمن أرسل السحاب وأحيا بل الموا

يحيى األموا

للحساب والجزاء  ،ومن أراد المنعة اعتز با ومن

اعتز بغيره أذلل  ،وأعمال العباد تصعه إليل فيقبل عمل المؤمنين ويحبل عمل الكافرين

ودليل قهرتل على

البعث والنشور أنل خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم جعلهم أزواجا  ،وما تحمل من أنثى وال تضع

إال

بعلمل  ،خلق الماء العذب والملح  ،ومن كل تحصل األرزاق  ،وأدخل الليل فى النهار وأدخل النهار فى الليل ،
وسخر الشم

والقمر  ،كل يجرى إلى أجل مسمى  ،هذا القادر هو اإللل الحق والذين يهعون من دونل ال

يملكون  ،وإذا دعوا ال يسمعون  ،وإذا سمعوا ال يستجيبون  ،ويوم القيامة يكفرون بشرك من أشركوهم مع هللا ،
عملها  ،ويوجل الرسل أن يقصهوا بهعواتهم من يخشون هللا  ،ووظيفة الرسول إنذار

وهو عادل ُيحمل كل نف
قومل  ،وما من أمة إال خال فيها نذير

وتعود السورة إلى دالئل القهرة  ،فالماء تخرج بل الثم ار

المختلفة  ،واالجبال طرائق بيض وحمر وسود ،

والناس والهواب مختلف ألوانهم  ،كل ذلك يحمل على الخشية منل  ،ومن يتلو كتاب هللا الذى أورثل من أصطفاه

يهخل الجنة يمتع بما فيها  ،ومن كفر يهخل النار ال يقضى عليل فيها وال يخفف عنل من عذابها  ،يطلب
وهو  -سبحانل -

الرجعة إلى الهنيا ليصلح من عملل  ،وقه أُمهل وقتاً يتذكر فيل من تذكر  ،وجاءهم النذير
أن تزوال وقه أقسم المعانهون  :ل ن جاءهم نذير
جعلكم خالئف األرو  ،ويمسك السموا واألرو
ليكونن أههى ممن سبقوهم  ،فلما جاءهم

هللا أهل األرو بما كسبوا

استكبروا  ،فحاق بهم مكرهم  ،وما قهروا هللا حق قهره  ،ولو يؤاخذ

ما ترك على ظهرها من دابة  ،ولكن يؤخرهم إلى أجل  ،فإذا جاء فإن هللا كان

بعباده بصي ار
 - 1الثناء الجميل حق

 -وحهه  -موجه السموا

واألرو على غير مثال سبق  ،جاعل المالئكة رسالً إلى

خلقل ذوى أجنحة مختلفة العهد  ،اثنين اثنين وثالثا ثالثا وأربعا أربعا يزيه فى الخلق ما يشاء أن يزيه  ،ال يعجزه
شىء  ،إن هللا على كل شىء عظيم القهرة
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 - 2ما يرسل هللا للناس رحمة  -أى رحمة كانت مط ار أو نعمة أو أمنا أو حكمة  -فال أحه يحبسها عنهم ،
وما يحب

من ذلك فال أحه يستطيع أن يطلقل من بعهه  ،وهو الغالب الذى ال يغلب ،الحكيم الذى ال يخط

 - 3يا أيها الناس اذكروا نعمة هللا عليكم بشكرها وتأدية حقها  ،وأقروا بما يقع فى نفوسكم أنل
غير هللا  ،يرزقكم من السماء بما ترسلل  ،واألرو بما تخرجل مما بل حياتكم ال إلل

 ،فكيف تصرفون عن توحيه خالقكم ورازقكم إلى الشرك فى عبادتل

ال خالق

إال هو يرزق عباده

 - 4وإن يكذبك كفار قومك فيما ج تهم بل من الههى فاصبر عليهم  ،فقه كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما
ُطذبوا حتى انتصروا  ،وإلى هللا  -وحهه  -ترجع األمور كلها

 - 5يا أيها الناس  :إن وعه هللا  -بالبعث والجزاء والنصر  -حق فال تخهعنكم الهنيا عن

اآلخرة  ،وال

يخهعنكم الشيطان عن اتباو الرسل  ،فيمنيكم بالمغفرة مع اإلصرار على المعصية

 - 6إن الشيطان لكم عهو قهيم فال تنخهعوا بوعوده فاتخذوه عهوا  ،إنما يهعو متابعيل ليكونوا من أصحاب
النار المشتعلة ال يهعوهم لغيرها
 - 7الذين كفروا با

ورسلل لهم عذاب شهيه  ،والذين آمنوا با

ورسلل وعملوا الصالحا

لهم عنه هللا مغفرة

لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم
 - 8أفقهوا التمييز
والسي

سي ا !

 ،فمن زين لل الشيطان عملل السي فرآه حسنا كمن اهتهى بههى هللا فرأى الحسن حسنا

فإن هللا يضل من يشاء ممن ارتضوا سبيل الضالل سبيال  ،ويههى من يشاء ممن اختاروا

سبيل الههاية سبيال

من شر  ،فيجزيهم بل

فال تهلك نفسك حزنا على الضالين وحسرة عليهم

إن هللا محيل علمل بما يصنعون

 - 9وهللا  -وحهه  -هو الذى أرسل الرياح فتحرك سحابا تراطم من أبخرة الماء  ،فسقنا السحاب إلى بله مجهب
()1

 ،فأحيينا أر ل بالنبا بعه موتها مثل إخراجنا النبا من األرو ُنخرج الموتى من القبور يوم القيامة
 - 10من كان يريه الشرف والقوة فيطلبها بطاعة هللا  ،فإن لل القوة كلها  ،إليل يعلو الكلم الطيب  ،ويرفع هللا
العمل الصالح فيقبلل  ،والذين يهبرون للمؤمنين المكيها

التى تسوؤهم لهم عذاب شهيه  ،وتهبيرهم فاسه  ،ال

يحقق غر ا وال ينتج شي ا

_____

( )1يرجع إلى التعليق العلمى على اآلية  57من سورة األعراف
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 - 11وهللا أوجهكم من تراب  ،إذ خلق أباطم آدم منل  ،ثم خلقكم من نطفة هى الماء الذى يصب فى األرحام ،
وال تضع حملها إال

أيضا من أغذية تخرج من التراب  ،ثم جعلكم ذكرًانا وإناثًا  ،وما تحمل من أنثى
وهى ً
بعلمل تعالى  ،وما يمه فى عمر أحه وال ينقص من عمره إال مسجل فى كتاب إن ذلك على هللا سهل هين

 - 12وما يستوى البحران فى علمنا وتقهيرنا وإن اشتركا فى بعض منافعهما  ،هذا ماؤه عذب يقطع العطش

لحما طريا مما تصيهون
لشهة عذوبتل وحالوتل وسهولة تناولل  ،وهذا ملح شهيه الملوحة ومن كل منهما تأطلون ً
من األسماك وتستخرجون من الماء الملح ما تتخذونل زينة كاللؤلؤ والمرجان وترى  -أيها المشاهه  -السفن

تجرى فيل شاقة الماء بسرعتها لتطلبوا شيًا من فضل هللا بالتجارة  ،ولعلكم تشكرون لربكم هذه النعم

()1

أحههما وقصرها فى اآلخر

حسب

ويهخل النهار فى الليل بطول ساعا
ُ - 13يهخل الليل فى النهار ُ
أو او محكمة مهى األعوام والههور  ،وسخر الشم والقمر لمنفعتكم  ،كل منهما يجرى إلى أجل معين ينتهى

مهبر أموركم  ،لل الملك  -وحهه  -والذين تهعون من غيره آلهة تعبهونها ما
إليل ذلك العظيم الشأن هو هللا عب
()2
يملكون من لفافة نواة  ،فكيف يستأهلون العبادة !
 - 14إن تهعوا الذين تعبهونهم من دون هللا ال يسمعوا دعاءطم  ،ولو سمعوا دعاءطم ما أجابوا شيًا مما تطلبون

علما دقيًقا
 ،ويوم القيامة ينكرون إشراطكم لهم مع هللا  ،وال يخبركم بهذا الخبر من أحوال اآلخرة مثل عليم بل ً
 - 15يا أيها الناس  :أنتم المحتاجون إلى هللا فى كل شىء  ،وهللا هو الغنى  -وحهه  -عن كل خلقل ،
المستحق للحمه على كل حال
_______

( )1ومن آيا هللا التى دعا الناس إلى تعقلها َو َمن عليهم بها جريان الفلك ومخورها فى البحر حسب سنتل التى سنها فى الطبيعة
وهو ما بينل قانون األجسام الطافية  ،وبهيهى أن بعض الحلى تستخرج من البحر الملح وقه يستبعه بعض الناس أن تكون المياه
أيضا
أما اللؤلؤ فإنل كما ُيستخرج من أنواو معينة من البحر يستخرج ً

أيضا ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك
ًا
العذبة
مصهر للحلى ً
من أنواو معينة أخرى صهفيا األنهار فتوجه الآلل فى المياه العذبة فى إنجلت ار واسكتلنها وويلز وتشيكوسلوفاطيا واليابان

إل

ذلك ما تحملل المياه العذبة من المعادن العالية الصالدة كالماس الذى يستخرج من رواسب األنهار الجافة المعروفة باليرقة

ويوجه

 ،باإل افة إلى مصايه اللؤلؤ البحرية المشهورة ويهخل فى =
الياقو

كذلك فى الرواسب النهرية فى " موجوك " بالقرب من " بانهاالس " فى بورما العليا  ،أما فى " سيام " وفى سيالن فيوجه

غالبا فى الرواسب النهرية ومن األحجار شبل الكريمة التى تستعمل فى الزينة حجر التوباز
الياقو
ً
ويوجه فى الرواسب النهرية فى مواقع كثيرة ومنتشرة فى الب ارزيل وفى روسيا ( األورال وسيبريا ) وهو فلورسيليكا
بنيا
ويغلب أن يكون أصفر أو ً

األلمنيوم

الزيركون  CIRCOMحجر كريم جذاب تتقارب خواصل من خواص الماس ومعظم أنواعل الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية

( )2تشير اآلية الكريمة إلى أن للشم

الشم

أجال تنتهى بعهه وقه تكون هذه هى النهاية على ما قال بل علماء الفلك من

تحرق وقودها الذرى وهو مادة الهيهروجين فتتحول إلى هيليوم وقه يكون أجل الشم

بكارثة كونية

أن
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بخلق جهيه تر اه حكمتل

 - 16إن يشأ هللا إهالطكم أهلككم لتمام قهرتل  ،ويأ
 - 17وما هالطكم واإلتيان بغيركم بممتنع على هللا

شخصا ليحمل عنها
 - 18وال تحمل نف مذنبة إثم نف أخرى  ،وإن تهو نف مثقلة بالذنوب
ً
 أيها النبى  -عنادهذا الشخص من ذنوبها شيًا  ،ولو كان ذا قرابة بها  ،الشتغال كل بنفسل  ،وال يحزنك
قومك  ،إنما ينفع تحذيرك الذين يخافون ربهم فى خلواتهم  ،وأقاموا الصالة على وجهها  ،ومن تطهر من دن
ال يحمل

الذنوب فإنما يتطهر لنفسل  ،وإلى هللا المرجع فى النهاية  ،فيعامل كال بما يستحق

()1

 - 21 ، 20 ، 19وما يستوى الذى ال يهتهى إلى الحق لجهلل  ،والذى يسلك طريق الههاية لعلمل  ،وال الباطل
وال الحق  ،وال الظل وال الريح الحارة

 - 22وال يستوى األحياء بقبول اإليمان وال األموا

الذين عطلت حواسهم وأغلقت قلوبهم عن سماو الحق  ،إن

هللا يههى من يشاء إلى سماو الحجة سماو قبول  ،وما أنت  -أيها النبى  -بمسمع أموا

 ،كما أنك ال تسمع الموتى فى القبور

القلوب بالعناد والكفر

 - 23ما عليك إال أن تبلُ وتنذر
ومنذ ار من كفر بل
ًا
جميعا بالهين الحق ،
 - 24إنا أرسلناك  -أيها النبى  -للناس
ً
مبشر من آمن بل بالجنة ُ ،
بعذاب النار  ،وما من أمة من األمم الما ية إال جاءها من قبل هللا من يحذرها عقابل
 - 25وإن يكذبك قومك فى ذلك فقه كذب الذين من قبلهم رسلهم  ،وقه جاءوهم بالمعج از
وبالصحف الربانية وبالكتاب المنير لطريق النجاة فى الهنيا واآلخرة

الوا حا

شهيها  ،فانظر كيف كان إنكارى لعملهم وغضبى عليهم
 - 26ثم أخذ الذين كفروا أخ ًذا ً
مختلفا ألوانها  ،منها األحمر
 - 27ألم تر  -أيها العاقل  -أن هللا أنزل من السماء ماء فأخرج بل ثم ار
ً

واألصفر والحلو والمر والطيب والخبيث  ،ومن الجبال جبال ذوو طرائق وخطوط بيض وحمر مختلفة بالشهة

والضعف وجبال لذنوب من يرجع إليل

()2

_______

( )1يراجع التعليق العلمى على اآلية "  " 7من سورة الزمر  وال تزر وازرة وزر أخرى 

( ) 2لي

اإلعجاز العلمى فى هذه اآلية الكريمة هو التنويل فقل بما للجبال من ألوان مختلفة ترجع إلى اختالف المواد التى تتألف

نحاسا يجعلل أخضر وغير ذلك
منها صخورها من حهيه يجعل اللون السائه أحمر أو منجنيز أو فحم يجعلل أسود أو
ً
اإلعجاز هو الربل بين إخراج ثم ار مختلفا األلوان يروى شجرها ماء واحه  ،وخلق جبال حمر وبيض وسود يرجع أصلها إلى
ولكن

مادة واحهة متجانسة التركيب أصل معينها من باطن األرو

ويسميها علماء الجيولوجيا بالصهارة والمجاجما  ،وهذه الصهارة

الواحهة عنهما تنبثق فى أماطن مختلفة من األرو وعلى أعماق مختلفة من السطح يعترى تركيبها االختالف فتتصلب آخر األمر فى
طتل أو جبال مختلفا

اإلنسان

المادة واأللوان

وهكذا فسنة هللا واحهة ألن األصل واحه والفروو مختلفة متباينة وفى هذا متاو وفائهة لبنى
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 - 28ومن الناس والهواب واإلبل والبقر والغنم مختلف ألوانل كذلك فى الشكل والحجم واللون

وما يتهبر هذا

الصنع العجيب ويخشى صانعل إال العلماء الذين يهركون أسرار صنعل  ،إن هللا غالب يخشاه المؤمنون  ،غفور
طثير المحو لذنوب من يرجع إليل

()1

 - 29إن الذين يتلون كتاب هللا  ،متهبرين فيل عاملين بل  ،وأقاموا الصالة على وجهها الصحيح  ،وأنفقوا بعض

وجهر  ،يرجون بذلك تجارة مع هللا لن تكسه
ًا
ما رزقهم هللا س ار
 - 30ليوفيهم ربهم أجورهم ويزيههم من فضلل  ،بم ا يربى من حسناتهم ويمحو من سي اتهم  ،إنل غفور كثير
المحو للهفوا

 ،شكور كثير الشكر للطاعا

 - 31والذى أوحينا إليك من القرآن هو الحق الذى ال شبهة فيل  ،أنزلناه مصه ًقا لما تقهم من الكتب المنزلة
على الرسل قبلك  ،التفاق أصولها  ،إن هللا بعباده واسع الخبرة والبصر
 - 32ثم جعلنا هذا الكتاب مي ارثًا للذين اخترناهم من عبادنا  ،فمنهم ظالم لنفسل بغلبة سي اتل على حسناتل ،
ومنهم مقتصه لم يسرف فى السي ا

ولم يكثر من الحسنا

السبق بالخي ار هو الفوز الكبير من هللا
 - 33جزاؤهم فى اآلخرة جنا

 ،ومنهم سابق غيره بفعل الخي ار بتيسير هللا ذلك

إقامة يهخلونها  ،يتزينون فيها بأساور من ذهب ولؤلؤا  ،وثيابهم فى الجنة حرير

 - 34وقالوا وقه دخلوها  :الثناء الجميل

الذى أذهب عنا ما يحزننا إن ربنا لكثير المغفرة كثير الشكر

 - 35الذى أنزلنا دار النعيم المقيم من فضلل ال يصيبنا فيها تعب  ،وال يمسنا فيها إعياء
فيموتوا  ،وال يخفف

 - 36والذين كفروا جزاؤهم المعه لهم نار جهنم يهخلونها  ،ال يقضى عليهم هللا بالمو
ت
متماد فى الكفر ت
مصر عليل
عنهم شىء من عذابها فيستريحوا كذلك نجزى بل كل
ب
صالحا غير العمل الذى كنا نعملل فى الهنيا ،
 - 37وهم يستغيثون فيها قائلين  :ربنا أخرجنا من النار نعمل
ً

زمنا يتمكن فيل من التهبر من يتهبر  ،وجاءطم الرسول يحذركم
فيقول لهم  :ألم نمكنكم من العمل ونطل أعماركم ً
من هذا العذاب فذوقوا فى جهنم جزاء ظلمكم  ،فلي للظالمين من ناصر أومعين

________

( )1بعه استعراو تباين الثم ار
فى األصل  :فالثم ار

والجبال والناس والهواب واألنعام  ،وقه يشار إلى أن وراء هذا التباين فى تلك األحوال جميعها وحهة

من ماء واحه  ،والجبال من صهارة واحهة  ،وكذلك اختالف األلوان والناس والهواب واألنعام ال يظهر فى

النطف التى تنشأ منها  ،ولو ف حصت بالمجاهر القوية فإنها فى مظاهرها ال تشير إلى شىء مما تكنل من أوجل االختالف وإنما هى

أيضا إلى أن الخصائص الوراثية الكامنة فى جراثيم
دقائق وأسرار تحتويها فى داخلها ( جيناتها أو موزياتها ) وربما كان هنا إشارة ً
النبا والحيوان واإلنسان تحاف على فطرتها وال تتغير حقيقتها بالبي ة أو الغذاء وأحق الناس بخشية هللا هم العلماء الذين عرفوا

أسرار اختالف هذه الموجودا
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 - 38إن هللا مطلع على كل غائب فى السموا

واألرو  ،ال يغيب عن علمل شىء  ،ولو أجابكم وأعادكم إلى

الهنيا لعهتم إلى ما نهاطم عنل إنل  -تعالى  -عليم بخفايا الصهور من النزعا

والميول

ال بالكفر

بعضا فى تعمير األرو وتثميرها  ،وهو حقيق بالشكر
 - 39هللا هو الذى جعل بعضكم يخلف ً
وغضبا  ،وال يزيه الكافرين إال
بغضا
 ،فمن كفر با فعليل وزر كفره  ،وال يزيه الكافرين كفرهم عنه ربهم إال ً
ً

خسرًانا

 - 40قل  -أيها النبى  -للمشركين  :أخبرونى  :أأبصرتم حال شركائكم الذين تعبهونهم من دون هللا !

كتابا بالشركة
أخبرونى  :أى جزء خلقوا من األرو ! بل ألهم شركة مع هللا فى خلق السموا ! لم نعطهم ً
بعضا بشفاعة اآللهة التى يشركونها مع هللا إال باطال وزخرًفا
فهم على حجة منل  ،بل ما يعه الظالمون بعضهم ً
ال يخهو إال عاف العقول
 - 41إن هللا هو الذى يمنع اختالل نظام السموا واألرو  ،ويحفظهما بقهرتل من الزوال  ،ول ن بعقهر لهما
غفور لذنوب الراجعين
ًا
حليما ال ُيعجل بعقوبة المخالفين
الزوال ما استطاو أحه أن يحفظهما بعه هللا إنل كان ً

إليل

()1

 - 42وأقسم الكافرون با

غاية اجتهادهم فى تأطيه يمينهم  :ل ن جاءهم رسول ينذرهم ليكونن أطثر ههاية من

نفور عن الحق
إحهى األمم التى كذبت رسلها  ،فلما جاءهم رسول منهم ينذرهم ما زادهم بإنذاره ونصحل إال ًا
استكبار فى األرو وأنفة من الخضوو للرسول والهين الذى جاء بل  ،ومكروا مكر السي  -وهو
ًا
 - 43نفروا

الشيطان الذى قادهم إلى االنصراف عن الهين ومحاربة الرسول  -وال يحيل رر المكر السي إال بمن دبروه ،
ع
طمع
فهل ينتظرون إال ما جر بل سنة هللا فى الذين سبقوهم فلن تجه لطريقة هللا فى معاملة األمم تغيي اًر ُي ب
هؤالء الماطرين فى و ع لم يكن لمن سبقوهم  ،ولن تجه لسنة هللا تحويال عن اتجاهها

 - 44اقعهوا وأنكروا وعيه هللا للمشركين  ،ولم يسيروا فى األرو فينظروا بأعينهم آثار الهالك الذى أنزل على
عقابا لتكذيبهم الرسل ! وكان من قبلهم من األمم أشه منهم ق وة  ،فلم تمنعهم قوتهم من عذاب هللا ،
من قبلهم ً
وما كان ليعجزه من شىء فى السموا وال فى األرو إنل واسع العلم عظيم القهر
 - 45ولو يعاقب هللا الناس فى الهنيا لعم العقاب  ،وما ترك على ظهر األرو دابة

لصهور الذنوب منهم

جميعا  ،ولكن يؤخر عقابهم إلى زمن معين هو يوم القيامة  ،فإذا جاء أجلهم المضروب لهم فسيجازيهم بكل دقة
ً
بصير  ،ال يخفى عليل شىء منها وهللا أعلم
ًا
 ،ألنل كان بأعمال عباده
________

( )1تقرر هذه اآلية الكريمة أن هللا سبحانل وتعالى  -وحهه  -خالق السموا

واألرو  ،يمسكهما من الزوال  ،فاألجرام السماوية

القريبة والبعيهة منا تظهر على القبة السماوية متماسكة وطبًقا لنظام بهيع خلقل هللا سبحانل وتعالى وهو ما أودعل إياها من جاذبية
فال تحيه عنل على مر الزمن واألجيال  ،ويحفظها من االختالل فى التوازن  ،و سبحانل وتعالى هذه القهرة وليست ألحه سواه
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سورة ص
هذه السورة هى الثامنة والثالثون من سور القرآن الكريم  ،وهى مكية وآياتها ثمان وثمانون آي ــة

وقه صور لنا لوًنا من عناد المشـركين لـهعوة النبـى  -صـلى هللا عليـل وسـلم  -وحسـههم علـى مـا كرمـل هللا

بل مـن شـرف الرسـالة ونـزول القـرآن  ،فـرد

علـيهم مـا تعلقـوا بـل مـن أوهـام باطلـة  ،وبينـت أن الـذى حملهـم علـى

محاربة الـهعوة مـا هـم فيـل مـن أنفـة كاذبـة وحـب للمخالفـة والشـقاق  ،وأنـل لـو نـزل بهـم عـذاب هللا لمـا كـان مـوقفهم

ـر
من الرسول  -صلوا هللا وسالمل عليل  -هذا الموقف ثم رب هللا األمثال باألمم السابقة  ،ليكـون ذلـك زج ًا
 صــلى هللا عليــل وســلم  -علــى إبــالح الــهعوة مهمــا يالقــى فــىلهــم عــن العنــاد واللجــاج  ،وتثبيتًــا لرســولل
ســبيلها مــن عنــت المشــركين ومكــرهم  ،وليشــكر هللا علــى مــا يفــىء عليــل مــن نعــم  ،كمــا فعــل إخوانــل مــن األنبيــاء

والمرســلين وعقــب هــذا بــذكر مــا أعــهه هللا للمتقــين مــن حســن الم ـ ب  ،ومــا أعــهه للطــاغين مــن شــر الم ـ ل ثــم

ذكرهم بما كان بين أبيهم آدم  -عليـل السـالم  -وعـهوه إبلـي

 ،ليعلمـوا أن مـا يـهعوهم إليـل مـن التكبـر عـن اتبـاو

سببا لطرده من رحمة هللا
الحق ُخلق من أخالقل  ،وأن هذا االستكبار كان ً
وختمــت الســورة بتحهيــه مهمــة الرســول  -صــلوا هللا وســالمل عليــل  -وهــو إبــالح الــهعوة وأنــل ال يســألهم
عليهـا مـن أجـر  ،ولـي

هــو المتكلـف لهـا مـن تلقــاء نفسـل  ،ومـا القـرآن إال ذكــر للعـالمين  ،ولـيعلمن صـهق إنبائــل

بعه حين

 - 1ص  :حــرف بــهئت بــل الســورة علــى طريقــة القـرآن فــى بــهء بعــض الســور بــالحروف المقطعــة  ،أقســم بــالقرآن

ذى الشرف والشأن العظيم إنل لحق ال ريب فيل

 - 2بل الذين كفروا فى استكبار عن اتباو الحق ومعانهة ألهلل
الوقت وقت خالص منل

كثير ما أهلكنا قبلهم من أمة مكذبة  ،فاستغاثوا حين جاءهم العذاب  ،ولي
ً - 3ا
 - 4وعجب هؤالء أن جاءهم رسول بشر مثلهم  ،وقال الجاحهون لرسالتل  :هذا مموه شهيه الكذب
إن هذا األمر بالُ نهاية العجب

احها
 - 5أجعل اآللهة المتعهدة إل ًـها و ً
بعضـا  :أن سـيروا علـى طـريقتكم  ،واثبتـوا علـى عبـادة آلهـتكم إن هـذا
 - 6وانهفع ُ
الكبراء منهم يوصى بعضـهم ً
ألمر جسيم يراد بنا
 - 7ما سمعنا بهذا التوحيه فى دين آبائنا الذين أدركناهم ما هذا إال كذب مصنوو
 - 8أخـص محمـه مــن بيننـا بشـرف نــزول القـرآن عليـل لــي

الحـق فــى شـىء ممـا زعمـوا بـل هـم مــن القـرآن فــى

حيرة وتخبل بل إنهم لم يتحيروا ويتخبطوا إال ألنهم لم يذوقوا عذابى بعه وإنهم لذائقوه

 - 9بــل نســأل هـؤالء الحاســهين لــك  :أعنــههم خـزائن رحمــة ربــك العزيــز الوهــاب  ،حتــى يتخيــروا للنبــوة مــن تهــوى

أنفسهم
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 - 10ب ــل نس ــألهم  :أله ــم ُمل ــك الس ــموا
يتحكمون فيها بما يشاءون  ،إن استطاعوا

واألرو وم ــا بينهم ــا ! إذن فليت ــهرجوا ف ــى الم ارق ــى إل ــى المنزل ــة الت ــى

 - 11جنه حقير هنالك مهزوم  -ال محالة  -كما هزم أمثالهم من المتحزبين على األنبياء

 - 13 ،12كذبت قبل هؤالء قوم نوح وعاد وفرعون ذو األبنية العظيمة ال ارسـخة كالجبـال  ،وثمـود  ،وقـوم لـوط
 ،وقوم شعيب  -أصحاب الشجر الكثير الملتف  -أول ك الذين تحزبوا على رسلهم كما تحزب قومك

 - 14ما أحه من كل هؤالء إال كذب رسولل  ،فحل بهم عقابى

 - 15وما ينتظر هؤالء المتحزبون على الرسل إال صيحة واحهة ال تحتاج إلى تكرار

 - 16وقال الكافرون مستهزئين  :ربنا ع
عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الجزاء
ب
 - 17اصــبر  -يــا محمــه  -علــى مــا يقولــل فيــك المشــركون  ،واذكــر عبــهنا داود ذا القــوة فــى الــهين والــهنيا  ،إنــل
اعا إلى هللا فى جميع أحوالل
طان رج ً
وهــن ينـ بعـزهن هللا  -تعــالى  -عــن كــل نقــص فــى آخــر
 - 18إنــا ذللنــا الجبــال معــل  ،يســتغل مــا فيهــا مــن منــافع ُ ،
النهار وأولل
 - 19وذللنــا لــل الطيــر مجموعــة مــن كــل صــنف وكــل مكــان  ،كـ ٌـل مــن الجبــال والطيــر رجاعــة لمشــي ة داود ،
يصرفها كيف شاء للخير العام
 - 20وقوينا ملكل  ،وآتيناه النبوة  ،وتمييز الحق من الباطل
 - 21وهل جاءك  -يا محمه  -خبـر الخصـوم الـذين جـاءوا داود مـن سـور المحـراب وهـو محـل العبـادة  ،ال مـن

بابل !

بعضــا ،
 - 22إذ دخل ـوا علــى داود فخــاف مــنهم وا ــطرب قــالوا  :ال تخــف نحــن متخاصــمان  ،ظلــم بعضــنا ً
فاحكم بيننا بالعهل وال تتجاوزه  ،وأرشهنا إلى الطريقة المثلى
 - 23قال أحه الخصمين  :إن هذا أخـى لـل تسـع وتسـعون نعجـة  ،ولـى نعجـة واحـهة فقـال  :اجعلنـى كافلهـا كمـا
أطفل ما تحت يهى  ،وغلبنى فى المخاطبة
ـر
 - 24قال داود  -قبل أن يسمع كالم الخصـم اآلخـر  : -لقـه ظلمـك بطلـب ـم نعجتـك إلـى نعاجـل  ،وإن كثي ًا
مــن المتخــالطين ليجــور بعضــهم علــى بعــض  ،إال مــن اســتقر اإليمــان فــى قلــوبهم  ،وكــان عمــل الصــالحا مــن
اطعـا
دأبهم  ،وهم قلة نادرة  ،وعرف داود أن األمر ما هو إال امتحان منا لل فطلـب مـن هللا المغفـرة  ،وانحنـى ر ً

خاشعا
 ،ورجع إليل
ً

تعجلل فى الحكم  ،وإن لل عنهنا لقربى وحسن مرجع
 - 25فغفرنا لل ب
 - 26وأوحى هللا إليل  :يا داود إنا صيرناك خليفة عنا فى األرو  ،فاحكم بين الناس بما شـرعت لـك  ،وال تَ عسـر
فــى الحكــم وراء الهــوى  ،فيحيــه بــك عــن ســبيل هللا  ،إن الــذين يحيــهون عــن ســبيل هللا باتبــاو أه ـوائهم لهــم عــذاب
شهيه بغفلتهم عن يوم الجزاء
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 - 27ومـا خلقنــا الســموا

واألرو ومــا بينهمــا عبثًــا  ،ذلــك مــا يظنــل الكــافرون  ،فــأجروا األحكــام علــى أهـوائهم ،

فعذاب شهيه للذين كفروا من النار

 - 28أيليـق بحكمتنــا وعـهلنا أن نسـ بعـوى بـين المــؤمنين الصـالحين وبــين المفسـهين فــى األرو ،
أن ع
نسوى بين من خاف عذابنا واتقى عقابنا وبين المتمردين على أحكامنا
ب

أم يليــق

المَنــزل عليــك  -يــا محمــه  -كتــاب أنزلنــاه كثيــر النفــع  ،ليتعمقـوا فــى فهــم آياتــل  ،وليــتع بــل أصــحاب
 - 29هــذا ُ
العقول الصحيحة والبصائر النعبيرة

 - 30ووهبنــا لــهاود ســليمان المســتحق للثنــاء  ،الخليــق أن ُيقــال فيــل  :نعــم العبــه  ،ألنــل رجــاو إلــى هللا فــى كــل
أحوالل
 - 31واذكر من أخبار سليمان أنل عرو عليل بعه الظهر الخيل األصيلة التى تسكن حـين وقوفهـا وتسـرو حـين

سيرها

 - 32فقــال ســليمان  :إنــى أشـربت حــب الخيــل  -ألنهــا عــهة الخيــر وهــو الجهــاد فــى ســبيل هللا  -حبــا ناشـًا عــن
ذكر ربى  ،ومازال مشغوال بعر ها حتى غابت الشم عن ناظريل
وحبا لها
 - 33أمر بردها عليل ليتعرف أحوالها  ،فأخذ يمسح سوقها وأعناقها ترفًقا بها ً
جسها على كرسيل ال يستطيع تـهبير األمـور  ،فتنبـل
 - 34ولقه امتحنا سليمان حتى ال يغتر بأبهة الملك  ،فألقينا ً
إلى هذا االمتحان فرجع إلى هللا  -تعالى  -وأناب

ملكا ال يليق ألحـه مـن بعـهى  ،إنـك
منيبا إليل  -رب اغفر لى ما بهر منى  ،وهب لى ً
 - 35دعا سليمان ربل ً -
أنت الوهاب الكثير العطاء
 - 36فذللنا لل الريح  ،تجرى حسب مشي تل رخية هينة  ،حيث قصه وأراد

 - 37وذللنا لل كل بناء وغواص فى أعماق البحار من الشياطين المتمردين

 - 38وآخرين من هؤالء الشياطين قرن بعضهم ببعض فى األغالل والسالسل  ،ليكف فسادهم عن اآلخرين
 - 39وأوحى إليل أن هذا الذى أنعمنـا بـل عليـك عطاؤنـا  ،فـأعل مـن شـ ت واحـرم مـن شـ ت ،

فـال حسـاب

عليك فى اإلعطاء أو المنع
وحسن مرجع وم ل
 - 40إن لسليمان عنهنا لقربة عظيمة ُ
 - 41واذكر  -يا محمه  -عبهنا أيوب إذ دعا ربل أنى أصابنى الشيطان بالتعب واأللم
 - 42فاستجبنا لل وناديناه  :أن ا رب برجليك األرو  ،فثمة ماء بارد تغتسل منل وتشرب  ،فيزول ما بـك مـن
نصب وعذاب
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 - 43وجمعنا شملل بأهلل الذين تفرقوا عنل أيام محنتل  ،وزدنـا علـيهم مـثلهم  ،وفعلنـا ذلـك رحمـة منـا لـل  ،وعظـة
ألولى العقول  ،ليعرفوا أن عاقبة الصبر الفرج

ـهدا مــن العصــى  ،فحلــل هللا يمينــل بــأن يأخــذ حزمــة فيهــا
 - 44كــان أيــوب قــه حلــف أن يضــرب أحـ ًـها مــن أهلــل عـ ً
العهد الذى حلف أن يضربل بل  ،فيضرب بالحزمة مـن حلـف علـى َ ـربل فيبـر بيمينـل بأقـل ألـم وقـه َمـن هللا عليـل
صابر علـى بالئـل  ،فاسـتحق بـذلك الثنـاء  ،فـنعم الموصـوف بالعبـادة هـو  ،ألنـل رجـاو
ًا
بهذه النعم  ،ألن هللا وجهه
إلى هللا فى كل األمور

 - 45واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى القوة فى الهين والهنيا والبصائر النعبيرة
وي َذ بعطرون بها
 - 46إنا خصصناهم بصفة هى  :ذكرهم الهار اآلخرة ُ ،يذكرونها ُ
 - 47وإنهم عنهنا لمن المختارين األخيار
 - 48واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلهم من األخيار

 - 49هذا الذى قصصناه عليك نبأ بعض المرسلين تذكير لك ولقومك  ،وإن للمتقين المتحـرزين مـن عصـيان هللا
 -تعالى  -حسن مرجع وم ل

 - 50أعه لهم جنا

عهن مفتحة لهم أبوابها  ،ال يصههم عنها صاد

السرر شأن المترفين  ،ويتمتعون فيها بطلب فاطهة كثيرة وشراب كثير
 - 51يجلسون فيها متك ين على األرائك و ا
 - 52وعنــههم فــى الجنــة مــن نســوة قصــرن أبصــارهن علــى أزواجهــن  ،فــال ينظــرن إلــى غيــرهم  ،وهــن مســتويا

السن معهم  ،ليكون ذلك أدعى إلى الوفاق

 - 53هذا النعيم هو الذى توعهونل ليوم القيامة
 - 54إن هذا لعطاؤنا ما لل من نهاية

 - 55هذا النعيم جزاء المتقين وإن للطاغين المتمردين على أنبيائهم لشر م ل ومنقلب
 - 56وهو جهنم يهخلونها ويقاسون حرها  ،وب

الفراش هى

 - 57هذا ماء بلُ الغاية فى الح اررة وصهيه أهل جهنم  ،يؤمرون أن يذوقوه
 - 58وعذاب آخر مثل هذا العذاب أنواو مزدوجة

 - 59ويقال للطـاغين  -وهـم رؤسـاء المشـركين  : -هـذا جمـع كثيـر داخلـون النـار معكـم فـى زحمـة وشـهة  ،وهـم
مرحبا بهم  ،إنهم داخلون النار يقاسون مرها  ،ويكتون بعذابها
أتباعكم  ،فيقول هؤالء الرؤساء  :ال
ً
 - 60قال األتباو  :بل أنتم أحق بهذا الهعاء الذى دعوتم بل علينا  ،ألنكم الذين قـهمتم لنـا هـذا العـذاب بـإغرائكم
لنا ودعوتنا إلى الكفر  ،فكفرنا بسببكم  ،فب

الهار والمستقر جهنم

مضاعفا فى النار
عذابا
ً
 - 61قال األتباو  :ربنا َمن تسبب لنا فى هذا العذاب فزده ً
 - 62وقال أهل النار  :ما لنا ال نرى رجاال كنا نعـههم فـى الـهنيا مـن األشـرار األراذل الـذين ال خيـر فـيهم وهـم

فقراء المسلمين
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 - 63كيف اتخذناهم فى الهنيا هزؤا ولم يهخلوا النار معنا أم أنهم دخلوها وزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم
 - 64إن ذلــك الــذى ذكرنــاه مــن حــهيث أهــل النــار حــق البــه أن يقــع  ،وهــو تخاصــم ونـزاو أهــل النــار بعضــهم مــع

بعض

 - 65قل للمشركين  -يا محمه  : -إنما أنا ع
مخوف من عذاب هللا  ،وما مـن معبـود بحـق إال هللا الواحـه الـذى ال
ب
شريك لل  ،القهار الذى يغلب كل ذى سلطان
واألرو وما بينهما العزيز الذى ال يغلب  ،الغفار المتجاوز عن ذنوب من آمن بل

 - 66رب السموا

 - 68 ،67قل لهم  -يا محمه  : -هذا الذى أنذرتكم بل خبر عظيم أنتم عنل معر ون ال تفكرون فيــل
 - 69مــا كــان لــى مــن علــم بأخبــار المــا األعلــى وقــت اختصــامهم فــى شــأن آدم  ،ألنــى لــم أســلك للعلــم الطريــق
المتعارف بين الناس من قراءة الكتب  ،أو التلقى عن المعلمين  ،وطريق علمى هو  :الوحى
 - 70ما يوحى إلى إال ألننى رسول أببلعغكم رسالة ربى عبأَبَين عبارة
بشر  -وهو آدم عليل السالم  -من طين
 - 71اذكر لهم حين قال ربك للمالئكة  :إنى خالق ًا
 - 72فــإذا أتممــت خلقــل ونفخــت فيــل ســر الحيــاة  -وهــو الــروح  -ع
فخــروا لــل ســاجهين ســجود تعظــيم وتحيــة  ،ال
سجود عبادة

 - 74 ،73فامتثل المالئكة كلهم أجمعون  ،وخروا لل ساجهين  ،إال إبلـي

لـم يسـجه  ،وتعـاظم وتكبـر  ،وكـان

بهذا التكبر من الكافرين
 - 75قــال هللا تعــالى  :يــا إبلــي

 ،مــا منعــك مــن الســجود لمــا خلقتــل بنفســى بــال واســطة أتكبــر مــع أنــك غيـر

طبير  ،أم أنت فى حقيقة نفسك من المتفوقين

 - 76قال إبلي

 :أنا خير من آدم ألنك خلقتنى من نار وخلقتل من طين  ،فكيف أسجه لل

 - 77قـال هللا تعــالى إلبلــي

 -جـزاء لــل علـى تكبـره عــن أمــر ربــل  : -فـاخرج مــن جماعــة المــا األعلــى  ،فإنــك

مطرود من رحمتى

 - 78وإن عليك إبعادى لك عن كل خير إلى يوم الجزاء  ،فتجزى على كفرك بى وتكبرك على
 - 79قال إبلي

 :رب أمهلنى وال تمتنى إلى يوم البعث

 - 81 ،80قال هللا تعالى  :فإنك من المؤجلين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم لنا  ،وهو نهاية الهنيـا
 - 83 ،82قال إبلي

 :فبعظمتـك وجاللـك ألغـوين البشـر أجمعـين  ،إال عبـادك الـذين أخلصـتهم لطاعتـك  ،فـال

سلطان لى عليهم
 - 85 ،84قال هللا تعالى  :الحق يمينى وقسمى  ،وال أقـول إال الحـق  ،ألمـان جهـنم مـن جنسـك مـن الشـياطين
وممن تبعك من ذرية آدم أجمعين  ،ال فرق عنهى بين تابع ومتبوو
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ـر  ،ومـا أنـا مـن
 - 86قل ألمتك  -يـا محمـه  : -مـا أسـألكم علـى مـا أمـر بتبليغـل إلـيكم مـن القـرآن والـوحى أج ًا
الذين يتحلون بما لي فيهم حتى أدعى النبوة
جميعا
 - 87ما القرآن إال تذكير وعظة للعالمين
ً

 - 88ولـتعلمن  -أيهــا المكـذبون بــل  -صـهق مــا اشـتمل عليــل مــن وعـه ووعيــه وأخبـار عــن أمـور مســتقبلة وآيــا
طونية بعه وقت قريب
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الزمــــــر
هذه السورة مكية  ،قيل  :إال ثالث آيا

منها هى اآليا

السورة بالتنويل بشأن القرآن  ،ثم بالهعوة إلى إخالص العبادة
قــهرة هللا  -تعــالى  -فــى خلــق الســموا

عر ــت اآليــا

 ، 54 ، 53 ، 52وآياتها  75آية افتتحـت هـذه
 -وحهه  -والرد على من قـال  :إن

ول ًـها ثـم

واألرو وخلــق اإلنســان  ،وأن النــاس إن يكفــروا بــل فهــو

لخلــق مــن أخــالق اإلنســان فــى
غنــى عــنهم  ،وإن يشــكروا ير ــل لهــم وال ير ــى لهــم الكفــر  ،كمــا عر ــت ُ
وأناب إليل  ،وإذا أنعم عليل نسى ما كان يهعو إليل من قبل
مو عين  :أنل إذا مسل الضر دعا ربل
ثم عقه

مقارنة بين من يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربل  ،وبين المتمردين عليل  ،ومـا أعـه لهـؤالء وأول ـك مـن

الجزاء يوم القيامة  ،ثم ذكرهم بنعمة هللا عليهم بإنزالل الماء  ،وأنل يحيى بـل األرو بعـه موتهـا ُ ،ينبـت بـل النبـا
ار متعهدة  ،وفى ذلك ذكرى ألولى األلباب
الذى يأخذ أطو ًا
وتعــود الســورة للحــهيث عــن الق ـرآن وتــأثيره علــى الــذين يخشــون ربهــم  ،وأن هللا قــه

ــرب فيــل األمثلــة لعلهــم

يتذكرون  ،قر ًآنا غير ذى عوج لعلهم يتقون  ،ثـم قارنـت السـورة بـين العبـه المشـرك والعبـه المخلـص
يستويان  ،وأن المو هو م ل الجميع  ،ثم عنه ربهم يختصمون

 ،وأنهمـا ال

ثم بينت م ل من كذب على هللا وكذب بالصهق  ،وم ل الصادقين فى أقـوالهم  ،المصـهقين لمـا أنـزل إلـيهم ،
وأن هؤالء المشركين لو سألتهم  :من خلـق السـموا

ال يــهفعون عــنهم

ـ ار إن أرادهــم هللا بضــر  ،وال يمســكون رحمــة إن أراد هللا بهــم رحمــة  ،ثــم تقــرر هــذه الســورة أن

هذا الكتاب أنزل بالحق  ،فمن اهتهى فلنفسل  ،ومن

 -لي

واألرو ليقـولن  :هللا ولكـنهم  -مـع ذلـك  -يعبـهون مـن

عليهم بوكيل

ل فإثمل على نفسل  ،وأن الرسول  -صلى هللا عليـل وسـلم

ثـم تعــود إلــى تــذكيرهم بــالمو والبعــث  ،وأن الشــركاء الــذين اتخــذوهم مــن دون هللا ال يملكــون لهــم شــيًا حتــى
جميعا
الشفاعة  ،فإن الشفاعة
ً
ولمــا كثــر الكــالم عمــا أعــه للعصــاة والمســرفين مــن العــذاب األلــيم  -وربمــا كــان هــذا ممــا يبعــث فــى قلــوبهم

اليأس من رحمة هللا  -فتح لهم باب األمل فى رحمتـل  قل يا عبادى الـذين أسـرفوا علـى أنفسـام ال تقنطـوا مـن
جميعا إنه هو الغفور الرحيـم ودعاهم إلى
رحمة ع إن ع يغفر الذنوب
ً
اإلنابــة إليــل قبــل أن يــأتيهم العــذاب بغتــة وهــم ال يشــعرون  :ويــوم القيامــة تــرى الــذين كــذبوا علــى ع وجــوهام
مسودة



والذين اتقوا ال يمسهم السوء وال هم يحزنون  ،وختمت السورة بالحهيث عن اليوم اآلخر من مبهئـل يـوم

ينف فى الصور فصعق من فى السـموا

ومـن فـى األرو إال مـن شـاء هللا  ،إلـى أن يأخـذ كـل ذى حـق حقـل ،

فيســاق أهــل النــار إليهــا  ،كمــا يســاق أهــل الجنــة إليهــا  ،ويقولــون فيهــا  :الحمــه
الجميع بالحق  ،وقيل  :الحمه

رب العالمين

الــذى صــهقنا وعــهه وقضــى بــين
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 - 1تنزيل القرآن من هللا الذى ال يغلبل أحه على مراده  ،الحكيم فى فعلل وتشريعل
مخلصا لل  -وحهه  -العبادة
آمر بالحق  ،فاعبه هللا
 - 2إنا أنزلنا إليك  -يا محمه  -القرآن ًا
ً
 - 3أال  -وحهه  -الهين البرىء من كل شائبة  ،والمشركون الذين اتخذوا مـن دونـل نصـراء يقولـون  :مـا نعبـه

ه ـؤالء ألنهــم خــالقون  ،إنمــا نعبــههم ليقربونــا إلــى هللا  -تقر ًيبــا  -بشــفاعتهم لنــا عنــهه إن هللا يحكــم بــين ه ـؤالء
ع
الموحــهين فيمــا كــانوا فيــل يختلفــون مــن أمــر الشــرك والتوحيــه  ،إن هللا ال يوفــق إلدراك
المشــركين وبــين المــؤمنين
ب
الحق من شأنل الكذب واإلمعان فيل

 - 4لو أراد هللا أن يتخـذ ول ًـها  -كمـا قالـت النصـارى فـى المسـيح  ،والمشـركون فـى المالئكـة  -الختـار الولـه مـن
ال مثيـل لـل  ،القهـار
خلقل كما يشاء هو  ،ال كما تشاءون أنتم  ،تنزه هللا عن أن يكون لل ولـه  ،هـو هللا الـذى
الذى بلُ الغاية فى القهر

دائمــا بــالحق والص ـواب علــى نــاموس ثابــت  ،يلــف الليــل علــى النهــار ويلــف
 - 5خلــق الســموا واألرو متصــفا ً
النهــار علــى الليــل علــى صــورة الكـرة  ،وذلــل الشــم والقمــر إلرادتــل ومصــلحة عبــاده  ،كــل منهمــا يســير فــى فلكــل

إلى وقت محهد عنهه  ،وهو يـوم القيامـة  ،أال هـو  -دون غيـره  -الغالـب علـى كـل شـىء  ،فـال يخـرج شـىء عـن
إرادتل  ،الذى بلُ الغاية فى الصفح عن المذنبين من عباده
 - 6خلقكـم  -أيهـا النـاس  -مـن نفـ

()1

واحـهة ـ هـو آدم أبـو البشـر ـ وخلـق مـن هـذه الـنف

زوجهـا حـواء  ،وأنـزل

ـر وأنثـى  :وهـى اإلبـل والبقـر والضـأن والمـاعز  ،يخلقكـم فـى بطـون أمهـاتكم
لصالحكم ثمانية أنـواو مـن األنعـام ذك ًا
ثالث  :هى ظلمة البطن والرحم

طور من بعه طور فى ظلما
ًا
مربيكم ومالك أمركم  ،لل  -ال لغيره  -الملك الخالص  ،ال معبود بحق إال هـو  ،فكيـف يعـهلون عـن عبادتـل إلـى

عبادة غيره

والمشـيمة  ،ذلكـم المـنعم بهـذه الـنعم هـو هللا

()2

_______
( ) 1تشير هذه اآلية الكريمة إلى أن األرو كروية تهور حول نفسها ألن مادة التكوير معناها لف الشىء على الشىء على سبيل التتابع  ،ولو كانت األرو غير
طروية " مسطحة مثال " لخيم الليل أو طلع النهار على جميع أجزائها دفعة واحهة

( ) 2تنشأ البويضة فى أحه مبيضى المرأة  ،حتى إذا اطتمل نضجها انطلقت منل فيتلقفها أحه بوقى قناة فالوب  ،ثم تمضى فى قناة فالوب فى طريقها إلى الـرحم

فال تصلل إال بعه بضعة أيام قه يقهر لها فى أثنائها أن يخصبها الحيوان المنوى من الرجل فتبهأ تـوا م ارحـل تطورهـا المبكـرة  ،وفـى الـرحم يمضـى الجنـين بقيـة مـهة
الحمل حيث يكون لنفسل فيها غالفين " السلى "  Charlonويسهم جزء منل فى تكوين المشيمة  ،والرهل  Awnionالذى يحيل بالجنين إحاطة

مباشرة

وقه اختلفت اآلراء فى تحهيه الظلما الثالث فى اآلية الكريمة فمن ذلك أنها :
 - 1البطن  ،الرحم  ،والمشيمة ( ويقصه بها ما ُي َغبلعف الجنين بصفة عامة )
 - 2الرحم  ،السلى  ،الرهل
 - 3البطن والظهر والرحم

 - 4المبيض  ،قناة فالوب  ،الرحم

والظاهر أن الرأى األخير هو األرجح  ،ألنها ثالث متفرقا
مكان واحه تحيل بل طبقا
الثهييا

فى أماطن مختلفة  ،أما اآلراء األخرى فإنها تشير فى الواقـع إلـى ظلمـة واحـهة فـى

متعهدة  ،ولعل الخالق العظيم قه أومأ فى كتابل إلى هذه الحقيقة العلمية فى زمن لم يكن الناس قـه اطتشـفوا فيـل بويضـة

ومسلكها ذاك فى أجسام اإلناث بعي ًها عن العيون
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 - 7إن تكفروا بنعمل  -أيها الناس  -فإن هللا غنـى عـن إيمـانكم وشـكركم  ،وال يحـب لعبـاده الكفـر  ،لمـا فيـل مـن
رهم  ،وإن تشكروه على نعمل يرو هذا الشكر لكم  ،وال تحمل نف

آثمة إثم نف

فيخبركم بما كنتم تعملون فى الهنيا  ،إنل عليم بما تكتمل قلوبكم التى فى الصهور

()1

أخرى  ،ثم إلى ربكـم مـ لكم
عنـل  ،ثـم إذا

اجعـا إليـل بعـه أن كـان معر ً ـا
 - 8وإذا أصاب اإلنسان مكروه  -مـن مكـاره الـهنيا  -دعـا ربـل ر ً
أعطاه ربل نعمة عظيمة نسى الضر الذى كان يهعو ربـل إلـى إزالتـل وكشـفل مـن قبـل أن يمـن عليـل بهـذه النعمـة ،
وجعل

شركاء متساوين معل فى العبادة  ،فعل هـذا اإلنسـان ذلـك ليضـل نفسـل وغيـره عـن طريـق هللا قـل  -يـا

زمنا قليالً  ،إنك من أهل النار
محمه  -لمن هذه صفتل
متوعها  :تمتع بكفرك بنعم هللا عليك ً
ً
وقائمـا  ،يخشـى اآلخـرة ويرجـو رحمـة ربـل كمـن يـهعو ربـل فـى
ساجها
 - 9أَمن هو خاشع أثناء الليل يقضيل
ً
ً

الضراء وينساه فى السـراء ! قـل لهـم  -يـا محمـه  : -هـل يسـتوى الـذين يعلمـون حقـوق هللا فيوحهونـل  ،والـذين ال

يعلمون  ،إلهمالهم النظر فى األدلة إنما يتع أصحاب العقول السليمة

بلغــا عــن ربــك  :يــا عبــادى الــذين آمنــوا بــى  ،اتخــذوا وقايــة مــن غضــب ربكــم  ،فــإن
 – 10قــل – أيهــا النبــى – ُم ً
لع َمن أحسن العمل عاقبة حسنة فى الهنيا بالتأييـه  ،وفـى اآلخـرة بالجنـة وال تقيمـوا فـى ذل  ،فـأرو هللا واسـعة ،

ـاعفا  ،ال يــهخل تحــت حســاب
واصــبروا علــى مفارقــة األوطــان واألحبــاب  ،إنمــا يــوفى هللا الصــابرين أجــرهم مضـ ً
الحاسبين
مخلصا لل عبادتى من كل شرك ورياء
 - 11قل  :إنى أمر أن أعبه هللا
ً
مؤكها  -أن أطون أول المنقادين ألوامره
 - 12وأمر منل تعالى ً -ا
أمر ً
 - 13قل  :إنى أخشى إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم الهول

 - 15 ،14قل لهم يا محمه  :هللا  -وحهه  -أعبـه  ،مبرًئـا عبـادتى مـن الشـرك والريـاء  ،فـإذا عـرفتم طريقتـى ولـم
تطيع ــونى فاعب ــهوا م ــا شـ ـ تم م ــن دون ــل ق ــل له ــم  :إن الخاسـ ـرين  -ك ــل الخسـ ـران  -ه ــم ال ــذين أ ــاعوا أنفس ــهم
بضاللهم  ،وأهليهم بإ اللهم يوم القيامة أال ذلك الضياو هو الخسران الكامل الوا ـح
 - 16لهؤالء الخاسرين من فوقهم طبقا
هللا بل عباده  ،يا عباد  :فاخشوا بأسى

متراطمة من النـار  ،ومـن تحـتهم مثلهـا  ،ذلـك التصـوير للعـذاب يخ بعـوف

 - 18 ،17والذين اجتنبوا األصنام والشياطين  ،ولم يتقربوا إليها  ،ورجعوا إلى هللا فى كل أمـورهم  ،لهـم البشـارة

العظيمة فى جميـع المـواطن  ،فبشـر  -يـا محمـه  -عبـادى الـذين يسـتمعون القـول فيتبعـون األحسـن واألهـهى إلـى

الحق  ،أول ك  -دون غيرهم  -الذين يوفقهم هللا إلى الههى  ،وأول ك هم  -دون غيرهم  -أصحاب العقول النعبيرة

________

( )1هذا من القرآن الكريم صريح فى مبهأ شخصية العقوبة مثل ما ورد فـى سـورة يوسـف مـن قولـل تعـالى   :قـال معـاذ ع أن ناخـذ

إال من وجـدنا متاعنـا عنـده  ،إنـا إذا للـالمون  وهـذا مـن القـرآن الكـريم تأصـيل للمبـهأ المـذكور وهـو المبـهأ الـذى لـم يسـتقر فـى فقـل

القانون إال فى العصور الحهيثة
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 - 19أتملــك التصــرف فــى ملكــى  ،فمــن وجبــت عليــل كلمــة العــذاب تســتطيع أن تمنعــل ألــك هــذه القــوة  ،أفأنــت
تنقذ من فى النار بعه أن وجبت لهم

 - 20لكن الذين خافوا ربهم لهم أعالى الجنة وقصورها  ،مبنية بعضها فوق بعض  ،تجـرى مـن تحتهـا األنهـار ،
وعها من هللا  ،وهللا ال يخلف وعهه
ً

 - 21ألم تر  -أيها المخاطب  -أن هللا أنزل من السماء ماء فأجراه فى ينابيع وعيون فى األرو  ،ثم ُيخـرج بـل
ـر إن فــى ذلــك التنقــل  -مــن
مختلفــا أشــكالل  ،ثــم ييــب بعــه نضــارتل فت ـراه مصــف ار  ،ثــم يجعلــل فتاتًــا متكسـ ًا
زرًعــا
ً
()1
حال إلى حال  -لتذكير ألولى العقول النيرة
ربــل  ،كمــن

أطـ بـل النــاس سـواء  ،فمــن شــرح هللا صــهره لإلســالم بقبــول تعاليمــل  ،فهــو علــى بصــيرة مــن
ُ - 22
فعذاب شهيه للذين قست قلوبهم عن ذكر هللا  ،أول ك القاسـية قلـوبهم فـى انحـراف
أعرو عن النظر فى آياتل
عن الحق وا ح

كتابــا تشــابهت معانيــل وألفاظــل فــى بلــوح الغايــة فــى اإلعجــاز واإلحكــام  ،تتــردد فيــل
 - 23هللا نــزل أحســن الحــهيث ً
المواع واألحكام  ،كما يكرر فى التالوة  ،تنقبض عنه تالوتل وسماو وعيهه جلـود الـذين يخـافون ربهـم  ،ثـم تلـين
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا  ،ذلك الكتاب الذى اشتمل علـى هـذه الصـفا

نـور هللا يهـهى بـل مـن يشـاء  ،فيوفقـل

سي ع
عرو عن
إلى اإليمان بل  ،ومن يضلل هللا  -لعلمل أنل ُ
 – 24لم يكون الناس متساوين يوم القيامة  ،فالـذى يتقـى بوجهـل العـذاب بعـه أن تغـل يـهاه  ،لـي
الحق  -فلي

لل من مرشه ينقذه من الضالل
كمـن يـأتى آمنـا

يوم القيامة حيث يقال للظالمين  :ذوقوا وبال عملكم

 - 25كذب الذين من قبل هؤالء المشركين فجاءهم العذاب من حيث ال يتوقعون
 - 26فــأذاقهم هللا الصــغار فــى الحيــاة الــهنيا  ،أقســم  :لعــذاب اآلخ ـرة أطبــر مــن عــذاب الــهنيا  ،لــو كــانوا مــن أهــل

العلم والنظر

 - 27ولقه بينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل يذكرهم بالحق  ،رجاء أن يتذكروا ويتعظوا
 - 28ولقه أنزلنا قر ًآنا عر ًبيا بلسانهم ال اختالل فيل  ،رجاء أن يتقوا ويخشوا ربهم
مملوكــا لشــركاء متنــازعين فيــل  ،و ــرب مــثال للموحــه  :رج ـالً خــالص
 - 29ــرب هللا مــثالً للمشــرك  :رج ـالً
ً

الملكية لواحه  ،هل يستويان مثالً ال يسـتويان الحمـه
يعلمون الحق

الحجـة علـى النـاس  ،لكـن أطثـر النـاس ال
علـى إقامـة ُ

بعضا
 - 31 ،30إنك  -يا محمه  -وإنهم
ميتون ثم إنكم بعه المو والبعث عنه هللا يخاصم بعضكم ً
جميعا عب
ً
_______

عيونا لم تعرف قبل أواسـل القـرن الثـامن  ،حيـث إن الفكـرة التـى
( )1دورة المياه فى الطبيعة من السماء إلى األرو حيث تسلك فيها ً
طانت سائهة قبل ذلك كانت تقول  :إن ماء العيون واألنهار يتفجر من باطن األرو آتيا إليل من حفر وآبار فى قيعان البحار
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لـل  ،وأنكـر الحـق حـين جـاءه علـى لسـان الرسـل مـن غيـر

ظلما ممن نسب إلى هللا ما لـي
 - 32فلي أحه أشه ً
تفكير وال تهبر  ،ألي فى جهنم مستقر للكافرين المغترين حتى يجترئوا على هللا !
 - 33والذى جاء بالحق وصهق بل إذ جاءه  ،أول ك هم المتقون ال غيرهم

 - 34لهؤالء المتقين عنه ربهم ما يحبون  ،ذلك الفضل جزاء كل محسن فى عقيهتل وعملل

 - 35أطرم هللا المتقين بما أطرمهم بل ليغفر لهم أسوأ عملهم  ،ويوفيهم أجرهم بأحسن ما عملوا فى الهنيـا
 - 36هللا  -وحهه  -كاف عباده كل مـا يهمهـم  ،ويخوفـك  -يـا محمـه  -كفـار قـريش بـ لهتهم التـى يـهعونها مـن

دون هللا  -وذلــك مــن

ــاللهم  -ومــن يضــلل هللا  -لعلمــل أنــل يختــار الضــاللة علــى

الهــهى  -فمــا لــل مــن

مرشه يرشهه
 - 37ومــن يرشــهه هللا إلــى الحــق ويوفقــل إليــل  -لعلمــل أنــل يختــار الهــهى علــى الضــاللة  -فمــا لــل مــن مضــل
ينحرف بل عن سبيل الرشاد  ،ألي

هللا بمنيع الجناب  ،ذى انتقام شهيه  ،فيحف أولياءه من أعهائل

 - 38وأقســم  :ل ـ ن ســألت  -يــا محمــه ه ـؤالء المشــركين  -مــن خلــق الســموا

واألرو ليقــولن  :هللا هــو الــذى

خلقهـن قـل لهــم  -يـا محمـه  : -أعقلــتم فـرأيتم الشــركاء الـذين تـهعونهم مــن دون هللا ،
هـل هـن مـزيال

عنـى

ـره  ،أو شـاء لــى رحمـة هــل هـن مانعـا

إن شـاء هللا

ــرى

عنــى رحمتـل قــل لهـم  -يــا محمـه  : -الــذى

يكفينى فى كل شىء وحهه  ،عليل  -ال على غيره  -يعتمه المتوكلون المفو ون كل شىء إليل

متوعها  : -يا قوم اثبتوا على طريقتكم من الكفر والتكذيب إنى ثابت على عمل مـا أمرنـى
 - 40 ،39قل لهم -
ً
ال ينكشف عنل
بل ربى  ،فسوف تهركون من منا الذى يأتيل عذاب يذلل  ،وينزل عليل عذاب دائم
 - 41إنـا أنزلنـا عليـك  -أيهـا النبـى  -القـرآن الكـريم لجميــع النـاس مشـتمال علـى الحـق الثابـت فمـن استرشـه بــل
فنفع ذلك لنفسل  ،ومن

ل عن طريقل فإنما يرجع وبال

بههايتهم  ،فما عليك إال البالح  ،وقه بلغت

اللل علـى نفسـل ومـا أنـت

 -يـا محمـه  -بموكـل

 - 42هللا يقــبض األرواح حــين موتهــا  ،ويقــبض األرواح التــى لــم تمــت حــين نومهــا ُ ،فيمســك التــى قضــى عليهــا
ويرسـل األخـرى التـى لـم يحـن أجلهـا عنـه اليقظـة إلـى أجـل محـهد عنـهه إن فـى ذلـك
المو ال يردها إلى بهنها ُ ،
ألدلة وا حة لقوم يتهبرون

 - 43بـل اتخــذ المشــركون مــن دون هللا شــفعاء يتقربــون بهــم إليــل قــل لهــم  -يــا محمــه  : -أفعلــتم هــذا ولــو كــان
هؤالء الشفعاء ال يملكون شيًا وال يعقلون
 – 44ق ــل له ــم – ي ــا محم ــه  – :-وح ــهه
السموا

–

الش ــفاعة كله ــا  ،ف ــال يناله ــا أح ــه إال بر ــاه  ،ل ــل  -وح ــهه  -مل ــك

واألرو  ،ثم إليل  -وحهه  -ترجعون فيحاسبكم على أعمالكم

 - 45وإذا ذكر هللا  -وحهه  -دون أن تذكر آلهتهم انقبضت ونفر قلوب الذين ال يؤمنـون بالحيـاة اآلخـرة  ،وإذا

ذكر آلهتهم التى يعبهونها من دون هللا سارعوا إلى الفرح واالستبشار
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واألرو علـى غيـر مثـال ،

يـا عـالم

متوجها إلى موالك  :يا هللا  ،يـا خـالق السـموا
 - 46قل  -يا محمه -
ً
السر والعلن  ،أنت  -وحهك  -تفصل بين عبادك فيمـا كـانوا فيـل يختلفـون مـن أمـور الـهنيا واآلخـرة  ،فـاحكم بينـى
وبين هؤالء المشركين

جميعا و عفل معل لقهموه افتهاء ألنفسهم مـن سـوء
 - 47ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك كل ما فى األرو
ً
العذاب الذى أُعه لهم يوم القيامة  ،وظهر لهم من هللا ما لم يخطر على بالهم من العذاب
 - 48وظهر لهم فى هذا اليوم سوء عملهم  ،وأحاط بهم من العذاب ما كانوا يستهزئون بل فى الهنيا

 - 49فــإذا أصــاب اإلنســان ــر نادانــا متضــرًعا  ،ثــم إذا أعطينــاه  -تفضــال منــا  -نعمــة قــال هــذا اإلنســان  :مــا
أوتيت هذه النعم إال لعلم منى بوجوه كسبل  ،وفا هذا اإلنسان أن األمـر لـي كمـا قـال  ،بـل هـذه النعمـة التـى
أنعم هللا بها عليل اختبار لل ليبين لل الطائع من العاصى  ،ولكن أطثر الناس ال يعلمون أنها اختبار وفتنة

 - 50قه قال هذه المقالة الذين من قبل هؤالء المشركين  ،فما دفع عنهم العذاب ما اطتسبوه من مال ومتاو
 - 51فأصــاب الكفــار الســابقين جـزاء ســي ا
عملهم  ،وما هؤالء بمفلتين من العقاب

عملهــم  ،والظــالمون مــن هـؤالء المخــاطبين سيصــيبهم جـزاء ســي ا

 - 52أيقول هؤالء ما قالوا  ،ولم يعلموا أن هللا يوسع الرزق لمن يشاء من عباده  ،ويعطيـل بقـهر لمـن يشـاء علـى
لعبر لقوم يؤمنون
مقتضى حكمتل إن فى هذا ًا
مبلغـا عـن ربـك  :يـا عبـادى الـذين أطثـروا علـى أنفسـهم مـن المعاصـى ،
 - 53قل  -يا محمـه ً -

جميعا  ،إنل هو  -وحهه  -العظيم فى مغفرتل ورحمتل
من رحمة هللا  ،إن هللا يتجاوز عن الذنوب
ً
 - 54وارجعوا  -أيها المسرفون علـى أنفسـهم  -إلـى مالـك أمـركم ومـربيكم  ،وانقـادوا لـل مـن قبـل

ال تيأسـوا
أن يجيـ كم

العذاب ثم ال ينصركم أحه من هللا ويهفع عنكم عذابل

 - 55واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم  -وهو القرآن الكريم  -مـن قبـل أن يجيـ كم العـذاب فجـأة وعلـى غيـر

استعهاد  ،وأنتم ال تعلمون بمجي ل

 - 56ارجعوا إلى ربكم  ،وأسلموا لل  ،واتبعوا تعاليمل  ،ل ال تقول نف

مذنبة حينما ترى العذاب  :يـا أسـفى علـى

ما فرطت فى جنب هللا وحقل  ،وإنى كنت فى الهنيا لمن المستهزئين بهينل
 - 57أو تقول تلك النف

المذنبـة  -متحملـة للعـذر  : -لـو أن هللا وفقنـى للهـهى لكنـت فـى الـهنيا مـن الـذين وقـوا

 - 58أو تقــول تلــك الــنف

المذنبــة  -حــين تشــاهه العــذاب  : -ليــت لــى رجعــة إلــى الــهنيا  ،فــأطون فيهــا ممــن

أنفسهم من عذاب هللا باإليمان والعمل الصالح

يحسنون العقيهة والعمل

 - 59بلى  -أيها النادم  -قه جاءتك تعاليمى على لسان الرسل  ،فكذبت بهـا وتعاليـت عـن اتباعهـا  ،وكنـت فـى

دنياك من الثابتين على الكفر

466

 - 60ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على هللا  -فنسبوا إليل ما لي

لل  -وجوههم مسودة مـن الحـزن والك بـة  ،إن

مقر للمتكبرين المتعالين عن الحق
فى جهنم ًا

 - 61وي ع
نجى هللا الذين جعلوا لهم وقاية من عذاب هللا  -بما سبق فى علمل من فـوزهم  -الختيـارهم الهـهى علـى
ُ ب
الضالل  ،ال يصيبهم فى هذا اليوم السوء  ،وال هم يحزنون على فو نعيم كانوا يؤملونل
 - 62هللا خالق كل شىء  ،وهو  -وحهه  -على كل شىء وكيل  ،يتولى أمره بمقتضى حكمتل
- 63

 -وحهه  -تصاريف أمور السموا

هم  -وحههم  -الخاسرون أتم خسران

 - 64قــل  -يــا محمــه  -أفبعــه و ــوح اآليــا

أيها الجاهلون

واألرو  ،فال يتصرف فيهن سواه  ،والكـافرون بحجـج هللا وبراهينـل
علــى وجــوب توحيــه هللا بالعبــادة تــأمرونى أن أخــص غيـره بالعبــادة

!

 - 65وأقســم  :لقــه أوحــى إليــك  -يــا محمــه  -وإلــى الرســل مــن قبلــك  :ل ـ ن أشــركت بــا شــيًا مــا  ،ليــبطلن هللا
عملك  ،ولتكونن من القوم الخاسرين أتم خسران
 - 66ال تجبهم  -أيها الرسول  -إلى ما طلبوه منك  ،بل اعبه هللا  -وحـهه  -وكـن مـن القـوم الشـاطرين لـل علـى

نعمل

 - 67ومــا عظــم المشــركون هللا حــق عظمتــل  ،ومــا عرفــوه حــق معرفتــل إذ أشــركوا معــل غي ـره  ،ودع ـوا الرســول -

صـلى هللا عليــل وسـلم  -إلــى الشــرك بـل  ،واألرو جميعهــا مملوكـة لــل يــوم القيامـة  ،والســموا

قـه طويــت  -كمــا

كبير عما يشركونل من دونل
علوا ًا
تطوى الثياب  -بيمينل  ،تنزه هللا عن كل نقص  ،وتعالى ً
حتما  -فى الصور ( ، )1فيمو من فى السموا ومن فى األرو إال من شـاء هللا أن يـؤخرهم
 - 68وسينف ً -
إلى وقت آخر  ،ثم نف فيل أخرى فإذا الجميع قائمون من قبورهم ينتظرون ما ُيفعل بهم
 - 69وأ ــاء األرو  -يوم ــذ  -بنــور خالقهــا ومالكهــا  ،وأعــه الكتــاب الــذى ســجلت فيــل أعمــالهم  ،وأحضــر
األنبياء والعهول ليشههوا على الخلق  ،وفصل بين الخلق بالعهل  ،وهم ال يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب

 - 70وأعطيت كل نف

جزاء عملها  ،وهللا أعلم بفعلهم

وحــث الكــافرون علــى الســير  -بعنــف  -إلــى جهــنم جماعــا
ُ - 71
وقال لهم حراسها  -موبخين  : -ألم يأتكم سفراء عن هللا من نوعكم  ،يقرأون عليكم آيا
جماعــا

 ،حتــى إذا بلغوهــا فتحــت أبوابهــا ،

وي ع
خوفونكم لقاء
ربكم  ُ ،ب
يــومكم هــذا قــال الكــافرون مقـرين  :بلــى جاءتنــا الرســل  ،ولكــن وجبــت كلمــة العــذاب علــى الكــافرين  ،الختيــارهم

الكفر على اإليمان

________

( )1الصور لغة  :البوق  ،والصور الذى حهثنا عنل القرآن من عالم الغيب  ،ال نهرى كنهل وحقيقتل
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 - 72قيل لهم  :ادخلوا أبواب جهنم مقه ار لكم فيها الخلود  ،فب ست جهنم مستق ار للمتعالين عن قبول الحق
وحــث المتقــون علــى الســير  -مكــرمين  -إلــى الجنــة جماعــا
ُ - 73
أبوابها  ،وقال لهم حفظتها  :أمان عظيم عليكم  ،طبتم فى الهنيا من دن

جماعــا

 ،حتــى إذا بلغوهــا  ،وقــه فتحــت

نفسـا
المعاصى  ،وطبـتم فـى اآلخـرة ً -
ما ال يخطر على بال

 بما نلتم من النعيم  ،فادخلوها ُمَقه ًار لكم الخلود  ،فإن لكم من النعيم - 74وقــال المتقــون  :الثنــاء  -وحــهه  -الــذى حقــق لنــا مــا وعــهنا بــل علــى لســان رســلل  ،وملكنــا أرو الجنــة
ننزل منها حيث نشاء  ،فنعم أجر العاملين المحسنين الجنة

يها مقترًنا بحمه خالقهم
 - 75وترى  -أيها الرائى  -المالئكة محيطين بالعرش  ،ينزهون هللا عن كل نقص  ،تنز ً
ومربيهم  ،وفصل بين جميع الخالئق بالعهل  ،ونطق الكون كلل قائال  :الحمه رب الخالئق كلها
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غافــــــــر
افتتحت هذه السورة  -كما افتتحت سور كثيرة  -بحرفين من حروف الهجاء  ،وابتـهئت بالتنويـل بشـأن القـرآن

المنــزل مــن العزيــز العلــيم  ،غــافر الــذنب وقابــل التــوب شــهيه العقــاب ذى الطــول ثــم دعــت إلــى التوحيــه وعــهم
ُ
االغترار بما قه يكون عليل الكافرون من سلطان  ،ودعتهم إلى أن يذكروا م ل األمم قبلهم
وتحهثت السـورة  -بعـه ذلـك  -عـن حملـة العـرش وتسـبيحهم ودعـائهم  ،وصـور حـال الكـافرين ومـا هـم فيـل

من غضب هللا وتحهثت السورة  -فى أطثر من مو ـع  -عـن آيـا
الســموا

واألرو  ،ومــا أفــاو علــيهم مــن نعمــل  ،كمــا دعــاهم هللا  -فــى أطثــر مــن آيــة  -إلــى توحيــهه بالعبــادة

فادعو ع مولصين له الدين
هو



هللا وقهرتـل فـى أنفسـهم ومـا يحـيل بهـم مـن

كما اشتملت السورة

الحناجر كالمين
مؤمن آل



–

 

وقال ربكم ادعونى أسـتج لفـم

فى بعض آياتها

–

 



ذلفـم ع ربكـم خـالق كـل شـىء ال إلــه إال

على التذكير باليوم اآلخر  وأنذرهم يوم اآلزفـة إذ القلـوب لـدى

وتحهثت السورة عن شىء من قصـة موسـى

–

عليـل السـالم

–

مـع فرعـون وقومـل وال سـيما

فرعون  ،وختمت السورة بـهعوة النـاس إلـى أن يسـيروا فـى األرو لينظـروا مـا حـل بـاألمم قـبلهم ،

وكيف كان عاقبة غرورهم بما عنههم من العلم  ،فلما حل بهـم عـذاب هللا قـالوا  :آمنـا بـا  -وحـهه  -وكفرنـا بمـا
أشركنا بل  ،ولكـنهم آمنـوا بعـه فـوا

األوان  فلـم يـك يـنفعام إيمـانام لمـا أروا اسـنا  وتلـك سـنة هللا فـى خلقـل ،

ولن تجه لسنة هللا تبهيال  ،وعنه نزول العذاب خسر هنالك الكافرون

 - 1ح م  :حرفان من حروف الهجاء بهئت بهما السورة  -على طريقة القـرآن فـى بعـض السـور -لإلشـارة إلـى
أن القرآن من جن

كالمهم  ،ومع ذلك عجزوا عن اإلتيان بمثلل

 - 3 ،2تنزيل القرآن من هللا القوى الغالب  ،المحيل علمل بكل شىء  ،وقابل التوبـة مـن التـائبين  ،شـهيه العـذاب

 ،صاحب اإلنعام  ،ال معبود بحق إال هو  ،إليل  -وحهه  -المرجع والم ل
 - 4مــا يمــارى فــى آيــا
طفرهم

هللا الهالــة عليــل إال الــذين كفــروا  ،فــال يخــهعك تــنقلهم فــى الــبالد بتيســير هللا شـ ونهم مــع

 - 5كذبت قبل هؤالء المشـركين قـوم نـوح والمجتمعـون علـى معـاداة الرسـل مـن بعـه قومـل  ،وحرصـت علـى إيقـاو
الشر برسولهم ليأخـذوه بـالبطش  ،وتمـاروا فـى الباطـل الـذى ال حقيقـة لـل  ،ليزيلـوا بجـهلهم الحـق الثابـت  ،فأخـذتهم

بالعذاب المستأصل  ،فانظر كيف كان عقابى لهم
 - 6وكمــا حقــت كلمــة العــذاب علــى األمــم التــى كــذبت أنبياءهــا  ،حقــت كلمــة ربــك علــى الكــافرين بــك
محمه  -ألنهم أصحاب النار  ،الختيارهم الكفر على اإليمان

 -يــا
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 - 7الــذين يحملــون العــرش مــن المالئكــة والمحيطــون بــل  ،بع
يهــا
ينزهــون مالــك أمــرهم وم ـربيهم عــن كــل نقــص تنز ً
مقترًنــا بالثنــاء عليــل  ،ويؤمنــون بــل ويطلبــون المغف ـرة للمــؤمنين قــائلين  :ربنــا وســعت رحمتــك كــل شــىء  ،وأحــاط
وجعبنب ُهم عذاب الجحيم
علمك بكل شىء  ،فاصفح عن سي ا الذين رجعوا إليك واتبعوا
طريقك َ ،
رســلك ،
 - 8ويقــول ه ـؤالء المالئكــة  :ربنــا وأدخــل المــؤمنين جنــا اإلقامــة التــى وعــهتهم بهــا علــى لســان
وأدخــل معهــم الصــالحين مــن اآلبــاء واألزواج والذريــة إنــك أنــت  -وحــهك  -الغالــب الــذى

ال يغلــب  ،الحكــيم

الذى ال يخط

ع
جنــب المــؤمنين جـ ـزاء ســي اتهم  ،ومــن جنبت ــل ج ـزاء ســي اتل ي ــوم الج ـزاء فقــه رحمت ــل
 - 9ويقولــون فــى دع ــائهم  :ب
بفضلك  ،والوقاية من جزاء السي ا هو الظفر البالُ العظم
وبغضـل لكــم أطبــر مــن كـراهتكم أنفســكم التــى أوردتكــم مـوارد العــذاب ،
 - 10إن الــذين كفــروا ُينــادون  :لك ارهــة هللا ُ

حين كنتم تهعون إلى اإليمان مرة بعه مرة فتسارعون إلى الكفر

 - 11قــال الكــافرون  :ربنــا أمتنــا مــوتتين  :موتــة مــن حياتنــا الــهنيا  ،وموتــة مــن حياتنــا فــى البــرزخ

()1

وأحييتنــا

مرتين  :مرة هى حياتنا الهنيا  ،ومرة أخرى بالبعث من القبور  ،فهل إلى خروجنا من العذاب من طريق
 - 12ذلكم العذاب الذى أنتم فيل ألن شـأنكم فـى الـهنيا إذا ُد ععـى هللا  -وحـهه  -كفـرتم وإن ُيشـرك بـل غيـره تُؤمنـوا
َ
 ،وإذا كان هذا شأنكم فقه استحققتم جزاء شرككم  ،فالحكم العلى الكبير الذى يجازى من كفر بما يستحقل
 - 13هللا الــذى يـريكم دالئــل قهرتــل  ،فينــزل لمصــالحكم مــن الســماء مــاء يكــون ســبب رزقكــم ومــا يــتع بهــذا إال
من يرجع إلى التفكير فى آيا

هللا

 - 14فاعبهوا هللا مخلصين لل العبادة  ،ولو أبغض الكافرون عبادتكم وإخالصكم
 - 16 ، 15هللا عالى المقاما  ،صاحب العرش ُ ،ينزل الـوحى مـن قضـائل وأمـره علـى مـن اصـطفاه مـن عبـاده
 ،ليخ ـ بعـوف الن ــاس عاقب ــة مخالف ــة المرس ــلين ي ــوم التق ــاء الخل ــق أجمع ــين  ،ي ــوم الحس ــاب ال ــذى يظه ــر في ــل الن ــاس
ن
هيبــا  :لمــن الملــك اليــوم وجو ًابــا حاسـ ًـما :
ـهاء ر ً
وا ــحين  ،ال يخفــى علــى هللا مــن أمــرهم شــىء  ،يتســامعو نـ ً
الواحه المتفرد بالحكم بين عباده  ،البالُ القهر لهم

 - 17اليــوم تُجــزى كــل نف ـ

بمــا فعلــت  ،ال ظلــم اليــوم بــنقص أجــر أو زيــادة عقــاب  ،إن هللا س ـريع حســابل فــال

يتأخر عن وقتل

 - 18وخ بعـوفهم  -يـا محمـه  -يـوم القيامــة القريبـة  ،حـين تكـون القلـوب عنــه الحنـاجر مـن شـهة الخـوف  ،ممتل ــين
ظا ال يستطيعون التعبير عنل  ،لي للظالمين أنفسهم بالكفر قريب وال شفيع يطاو فى أمرهم
غي ً

________

( )1وقـه يـهل علـى حيــاة البـرزخ  -التـى هـى حيــاة خاصـة ال نعلـم كنههـا  -مــا ذكـره هللا تعـالى فـى قولــل عـن آل فرعـون
يعرضون علياا غدوا وعشيا  ،ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  وقولل تعالى :

فى سبيل ع أمو ًاتا  ،بل أحياء عند ربام يرزقون 

 النــار

 وال تحسبن الذين قتلوا
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 - 19وهو  -سبحانل  -يعلم النظرة الخائنة للعين  ،وما تخفيل الصهور من المكنونا

 - 20وهللا يحكم بالعهل  ،والشركاء الـذين يـهعونهم مـن دون هللا ال يحكمـون بشـىء لعجـزهم  ،إن هللا  -وحـهه -
هو المحيل بكل ما يسمع ويبصر

 - 21أقعه المشركون ولم يسيروا فى األرو  ،فيروا كيف كان حال األمم الذين كانوا مـن قـبلهم كـانوا

وآثار فى األرو  ،فاستأصلهم هللا بذنوبهم  ،ولي
أشه منهم قهرة ًا
 - 22ذلـك العـذاب الـذى نـزل بهـم  ،ألنهـم كانـت تـأتيهم رسـلهم باألدلـة الوا ـحا

–

لهم من هللا حاف يحفظهم من عذابل

المستأصل  ،إنل ذو قوة عظيمة  ،بالُ الشهة فى العذاب

هـم

–

فجحـهوها  ،فعجـل هللا عـذابهم

 - 24 ،23لقــه أرســلنا موســى بمعجزاتنــا وبرهــان ذى ســلطان وا ــح إلــى فرعــون وهامــان وقــارون فقــالوا  :هــو
ساحر بما جاء من المعج از  ،مبالُ فى الكذب لهعواه أنل رسول من ربل

 - 25فلما أتاهم موسى بالحق من عنهنا  ،قال فرعون ومن معل ألتباعهم  :اقتلـوا أبنـاء الـذين آمنـوا معـل واتركـوا
ذاهبا فى متاهة و ياو
نساءهم أحياء ولي مكر الكافرين إال ً
يغيـر ديـنكم
 - 26وقال فرعون  :دعونى أقتل موسى وليهوُ ربل لينقذه منى  ،إنـى أخشـى أن عب
أو أن يشيع فى األرو الفتن

 -يـا قـوم -

 - 27وق ــال موس ــى لفرع ــون وقوم ــل  :إن ــى تحص ــنت بمال ــك أم ــرى ال ــذى رب ــانى  ،ومال ــك أم ــركم ومـ ـربيكم بنعم ــل
وإحسانل  ،من كل متغطرس متعال ال يؤمن بيوم الحساب

مخاطبــا قومــل  : -أتقصـهون رجـالً بالقتـل ألنــل يقــول :
 - 28وقـال رجــل مـؤمن مــن أهــل فرعـون يخفــى إيمانـل -
ً
كاذبـا فـى دعـواه فعليـل  -وحـهه
معبودى هللا  ،وقه جاءطم باألدلة الوا ـحا مـن مالـك أمـركم ومـربيكم  ،وإن يكـن ً
َ
 وبال كذبل  ،وإن يكن صاد ًقا ُينزل بكم بعض الذى يخوفكم بل من العذاب  ،إن هللا ال يوفق إلى طريـق النجـاةمن هو مجاوز الحه مبالُ فى الكذب

 - 29قال فرعون  :ما دعوتكم إليل هو الحق  ،وما أدعوكم إليل هو طريق الخير والرشاد

يومــا مثــل يــوم األقـوام المتحـزبين
 - 31 ،30وقــال الرجــل الــذى آمــن مــن آل فرعــون  :يــا قــوم إنــى أخشــى علــيكم ً
ظلما لعباده
على رسلهم  ،مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود واألقوام الذين من بعههم  ،وما هللا يشاء ً
 - 33 ،32ويا قوم  :إنى أخاف عليكم يوم تفرون مهبرين لي
أنل يختار الضاللة على الههى  -فما لل من مرشه يههيل

 - 34لقه أتاطم يوسف من قبل موسى باآليا

الوا حا

لكم من هللا من مـانع  ،ومـن يضـللل هللا  -لعلمـل

 ،فما زلتم فى شك مما أتـاطم بـل  ،حتـى إذا مـا

قلـتم

 :لـن يرسـل هللا مــن بعـه يوسـف رسـوال  ،مثـل هـذا اإل ــالل الشـنيع ُيضـل هللا مــن هـو مجـاوز الحــه  ،كثيـر الشــك
واالرتياب

طا عنـه هللا وعنــه المـؤمنين مــا انطبعـوا
 - 35الـذين يجــادلون فـى آيــا هللا بغيــر برهـان جــاءهم َ ،كُب َـر كرًهــا وســخ ً
عليل من الجهال  ،مثل هذا الختم يختم هللا على كل قلب متعال على الخلق  ،متسلل على الناس
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ن
عاليــا رجــاء أن أبلــُ المســالك  ،مســالك الســموا
ـاء ً
 - 37 ،36وقــال فرعــو  :يــا هامــان ابــن لــى بنـ ً
كاذبا فى دعوى الرسالة  ،ومثل هذا التزين الباطل زين لفرعون سـوء عملـل حتـى رآه حس ًـنا ،
موسى  ،وإنى ألظنل ً
فــأرى إل ــل

ومنع عن سبيل الحق الختياره سبيل الضاللة  ،ولي

مكر فرعون

إال فى خسار عظيم

 - 38وقال الذى آمن من قوم فرعون  :يا قوم اقتهوا بى أرشهكم طريق الصالح

 - 39ي ــا ق ــوم  :م ــا ه ــذه الحي ــاة ال ــهنيا إال كمت ــاو ال ارط ــب يفن ــى بس ــرعة  ،وإن ال ــهار اآلخـ ـرة ه ــى-وح ــهها -دار
االستقرار

صالحا من ذكـر أو أنثـى وهـو
 - 40من عمل سي ة فى الهنيا فال ُيجازى عليها فى اآلخرة إال مثلها  ،ومن عمل
ً
مؤمن فأول ك يهخلون الجنة يرزقون فيها رزًقا غير مقهر بحساب الحاسبين
 - 42 ،41ويــا قــوم  :أى شــىء لــى  ،أدعــوكم إلــى أســباب النجــاة وتــهعوننى إلــى النــار

تــهعوننى إلــى الكفــر

با وإشراك من ال علم لى بل  ،وأنا أدعوكم إلى القوى الذى ال يغلب  ،الكثير المغفرة للذنوب

 - 43ال محالــة أن اإلل ــل الــذى تــهعوننى إلــى عبادتــل لــي

لــل دعــوة يســتجيبها فــى الــهنيا وال فــى اآلخ ـرة  ،وأن

مرجعنا إلى هللا  ،وأن المجاوزين الحهود هم أهل النار ال المؤمنين المعتهلين

 - 44فستعلمون صهق ما قلتل لكم  ،وأطل أمرى إلى هللا  ،إن هللا محيل بصره بالعباد فيجازيهم على أعمالهم

َ - 46 ،45ف َوَقى هللا مؤمن آل فرعـون شـهائه مكـرهم وأحـاط بـ ل فرعـون العـذاب السـي
ومساء  ،هذا فى الهنيا وهم فى عالم البرزخ  ،ويوم القيامة يقول هللا تعالى  :أدخلوا قوم فرعون أشه أنواو العذاب
ً

ـباحا
النـار يـهخلونها ص ً

 - 47واذكر لهم  -يا محمه  -حين يتخاصم أهـل النـار فيهـا  ،فيقـول الضـعفاء  -وهـم األتبـاو  -للمسـتكبرين -
بعا  ،فهل أنتم حاملون عنا جزًءا من عذاب النار
وهم الرؤساء  : -إنا كنا لكم فى الهنيا تَ ً
 - 48قــال المســتكبرون  :إننــا كلنــا فيهــا  -نحــن وأنــتم  -إن هللا فصــل بــالحق بــين العبــاد  ،فلكــل منــا
قضاه عليل من العذاب

مــا

يومـا
 - 49وقال الذين فى النار من الضعفاء والكبراء لحفظة جهنم  -متوسلين إلـيهم  -ادعـوا إلــهكم ُيخفـف عنـا ً
من العذاب نستروح فيل
 - 50قال خزنة جهنم لهم  -موبخين  : -ألم تتنبهوا إلى ما نزل بكم وكانت تجي كم الرسـل بـالبراهين الوا ـحا
قال أهل جهنم  :بلى جاءتنا الرسل فكـذبناها قـال الخزنـة  :فـإذا كـان األمـر كـذلك فـادعوا  -أنـتم  -ومـا دعـاء

الجاحهين إال فى

ياو

الحجة علـيهم  ،وفـى يـوم القيامـة
 - 51إنا لننصر رسلنا والمؤمنين فى الحياة الهنيا باالنتقام من أعهائهم  ،وإقامة ُ
يوم يقوم الشهود يشههون للرسل بالتبليُ  ،ويشههون على الكفرة بالتكذيب
 - 52يوم ال ينفع الظالمين اعتذارهم عما فرط منهم فى الهنيا  ،ولهم الطرد من الرحمة  ،ولهم سوء الهار

 - 54 ،53لقه آتينا موسى ما يهتهى بل إلى الحق  ،وأورثنا بنى إسـرائيل التـوراة هاديـة ومـذكرة ألصـحاب العقـول

السليمة
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 - 55إذا عرفت ما قصصناه عليك فاصبر  -يا محمه  -على مـا ينالـك مـن أذى  ،إن وعـه هللا بنصـرك ونصـر

يهـا
المؤمنين حق ال يتخلف  ،واطلب المغفرة من ربـك لمـا قـه ُيعـه ً
ذنبـا بالنسـبة إليـك  ،ون بعـزه ربـك عـن النقـائص تنز ً
مقترًنا بالثناء عليل أواخر النهار وأوائلل

 - 56إن الذين يمارون فى دالئل هللا بغير ُحجة منل  -تعالى  -لـي
ولي تعاليهم بموصلهم إلى غايتهم فاطلب الحف من هللا  ،إنل هو المحيل سمعل وبصره بكل شىء

فـى صـهورهم إال تعـال عـن اتبـاو الحـق ،

 - 57أقسم  :لخلق السموا

مع إقرارهم بأنل خالق السموا

واألرو أعظم من خلق النـاس  ،لكـن أطثـر النـاس سـلبوا العلـم  ،فلـم يؤمنـوا بالبعـث
واألرو

 - 58وما يستوى األعمى عن الحق والبصير العارف بـل  ،وال يسـتوى المحسـنون الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحا
والمسىء فى عقيهتل وعملل  ،قليال  -أى قليل  -تتذكرون  -أيها الناس

 - 59إن القيامة آلتية ال شك فيها  ،ولكن أطثر الناس ال يصهقون

 - 60وقــال خــالقكم ومالــك أمــركم  :اســألونى أعطكــم  ،إن الــذين يتعــاظمون عــن دعــائى ســيهخلون جهــنم أذالء

صاغرين

 - 61هللا  -وحهه  -الذى جعل لكم الليل لتههأوا فيل وتستريحوا من العمل  ،والنهار مضيًا لتعملـوا فيـل  ،إن هللا
لصاحب فضل عظيم على الناس  ،ولكن أطثرهم ال يشكرونل على نعمل
 - 62ذلكم المنعم بهذه النعم الجليلة هللا مالك أمركم  ،خالق كل شىء  ،ال معبـود بحـق إال هـو  ،فـإلى أى جهـة

تصرفون عن عبادتل إلى عبادة غيره

 – 63مثل هذا االنصراف عن الحق إلى الباطل انصرف الذين كانوا من قبلكم  ،ينكرون آيا

هللا ويجحهونها

 - 64هللا  -وحهه  -الـذى جعـل لكـم األرو مسـتقرة صـالحة لحيـاتكم عليهـا  ،والسـماء بنـاء محكـم التـرابل  ،وقـهر خلقكـم
فأبهو صوركم  ،وجعلكم فى أحسن تقويم  ،ورزقكم من المباحا

مالك العوالم كلها ومربيهم

ما يلذ لكم  ،ذلك المنعم بهذه النعم هللا ربكم  ،فتعالى هللا

 - 65هو المنفرد بالحياة الهائمة  ،ال معبود بحق إال هو  ،فتوجهوا بالهعاء إليل مخلصين لل
ثابت

العبـادة  ،الثنـاء كلـل حـق

جميعا
رب الخالئق
ً

الحجــج مــن ربــى ،
 - 66قــل  -أيهــا الرســول  : -إنــى ُنهيــت عــن عبــادة اآللهــة التــى تعبــهونها مــن دون هللا حــين جــاءنى ُ
وأمر أن أنقاد فى كل أمورى رب العوالم كلها

 - 67هللا  -وحهه  -الذى خلقكم  -يا بنى آدم  -من تراب  ،ثم حول هذا التراب نطفة  ،ثم حول هذه النطفـة إلـى قطعـة
دم جامــهة  ،ثــم ُيخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم أطفــاال  ،ثــم يمــه فــى آجــالكم لتبلغـوا ســن الكمــال فــى القــوة والعقــل  ،ثــم يطيــل
ـيوخا  ،ومــنكم مــن ُيتــوفى قبــل ســن الشــباب أو الشــيخوخة  ،وخلقكــم هللا علــى هــذا الــنمل لتبلغ ـوا وقتًــا
أعمــاركم لتكونــوا شـ ً

مسمى عنهه وهو يوم البعث  ،ولكى تعقلوا ما فى هذا التنقل فى األطوار من حكم وعبر

()1

________
(  )1هو الذى خلقفم من تراب ام من نطفة ام من علقة  ...إلخ 
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التعليق على النطفة والعلقة والمضغة اآليا

 9 ، 8 ، 7السجهة  14 ، 13 ، 12 ،المؤمنون 67 ،غافر 5 ،الحج

النطفة فى اللغة  :تطلق على معان منها  :منى الرجل

وبالرجوو إلى اآلية الكريمة  ألم يـك نطفـة مـن منـى يمنـى  تبـين أن المقصـود بالنطفـة جـزء خـاص مـن هـذا المنـى  ،وقـه كشـف

العلم عن المقصود بهذا الجزء وهو الحيوان المنوى الذى يحملل السائل المنوى  ،وهذا الحيوان هو الذى يلقح بويضة األنثى

علميــا خاليــا الجنــين التــى تعلــق
العلقــة  :مــن معانيهــا فــى اللغــة  :الــهم الجامــه  ،أو الســائل الــذى اشــته حمرتــل والمـراد بهــا ً
بجهار الرحم بعه طور تلقيح الحيوان المنوى للبويضة وصيرورتها خلية واحهة تنقسم إلى عهة خاليا وتتكاثر وتتحرك نحو جهار الرحم
وتنشب محهثة نز ًيفا من الهم محليا

المضـغة  :هـى الجنـين فـى طـور مـن أطـوار تكوينـل  ،يتلــو العلقـة بعـه التصـاقها بجـهار الـرحم واسـتهارتها بغيـر انتظـام وإحاطتهــا

بأغشية  ،حيث تبقى المضغة كذلك بضـعة أسـابيع حتـى يبـهأ تكـوين العظـام  ،والمضـغة تحتـوى علـى خاليـا مخلقـة وهـى التـى يتكـون
منها الجنين  ،وعلى خاليا غير مخلقة وهى التى تحيل بالجزء المخلق ووظيفتها وقايتل وإمهاده بالغذاء

أخير أن مراطز تكوين العظام تظهر فى الطبقة المتوسطة من خاليا المضغة المختلفة فى مرحلة
العظام  :أثبت علم األجنة ًا
سابقة لتميز الخاليا العضلية
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 - 68هللا الذى يحيى ويميت  ،فإذا أراد إبراز أمر إلى الوجود فإنما يقول لل  :كن فيكون دون تخلف
 - 69ألم تنظر إلى الذين يجادلون فى آيا
فيل من

الل

74 ، 73 ، 72 ، 71 ،70

–

هللا الوا حة كيف ُيصرفون عـن النظـر فيهـا ويصـرون علـى مـا هـم

الذين كذبوا بالقرآن وبما أرسلنا بل رسـلنا

–

جميعـا
ً

–

مـن الـوحى  ،فسـوف يعلمـون

عاقبة تكذيبهم حين تكون األغالل والسالسل فى أعناقهم  ،يجرون بها فى الماء الذى بلـُ الغايـة فـى الحـ اررة  ،ثـم

وتبكيتًـا ـ  :أيـن معبـوداتكم التـى كنـتم تعبـهونها
توبيخـا
بعه ذلك يلقون فى النار يصطلون حرها  ،ثم يقال لهـم ـ
ً
من دون هللا قال الكافرون  :غابوا عنا  ،بل الحق أننا لم نكن نعبه مـن قبـل فـى الـهنيا شـيًا يعتـه بـل مثـل هـذا

اإل الل الشنيع ُيضل هللا الكافرين عن سبيل الحق لعلمل أنهم يؤثرون الضاللة على الههى
ُ - 76 ،75يق ــال للك ــافرين  :ذلك ــم الع ــذاب بس ــبب م ــا كن ــتم ف ــى ال ــهنيا تفرح ــون ف ــى األرو بغي ــر

م ــا

ـهر لكـم
يستحق الفرح  ،وبسبب توسعكم فى الفرح بما يصـيب أنبيـاء هللا وأوليـاءه مـن أذى  ،ادخلـوا أبـواب جهـنم مق ًا
فيها الخلود  ،فب

مستقر المتكبرين جهنم

 - 77فاصــبر  -يــا محمــه  -إن وعــه هللا لــك  -بعــذاب أعــهائك  -حــق ال ريــب فيــل  ،وســيأتيهم هــذا العــذاب إمــا
فى حياتك أو حين يرجعون إلينا  ،فإن ُن عـر َك بعـض مـا خوفنـاهم مـن العـذاب فـى حياتـك فـذاك  ،وإن ُن عمتـك قبـل
ذلك فإلينا يرجعون  ،فنحاسبهم على ما كانوا يفعلون
 - 78لقـه أرســلنا رســال كثيـرين مـن قبلــك  ،مــنهم مــن أوردنـا أخبــارهم عليــك  ،ومــنهم مـن لــم نــرد عليــك أخبــارهم ،
وما كان لرسول مـنهم أن يـأتى بمعجـزة إال بمشـي ة هللا وإرادتـل  ،ال مـن تلقـاء نفسـل

وال بـاقتراح قومـل  ،فـإذا

جاء أمر هللا بالعذاب فى الهنيا أو اآلخرة قضى بينهم بالعهل  ،وخسر فى ذلك الوقت أهل الباطل

 - 79هللا الذى ذلل لكم اإلبل  ،لتركبوا بعضها وتأطلوا بعضها

 - 80ولكم فيها منافع كثيرة غير الركوب واألطل  ،ولتبلغـوا عليهـا حاجـة تهتمـون بهـا فـى أنفسـكم  ،كجـر األثقـال
وحملها ونحو ذلك وعلى اإلبل التى هى نوو من األنعام  ،وعلى الفلك تحملون أنتم وأمتعتكم

 - 81ويـريكم هللا دالئــل قهرتــل  ،فــأخبرونى أى دليــل منهــا تنكــرون  ،وهــى مــن الو ــوح بحيــث
أدنى عقل

ال ينكرهــا مــن لــل

 - 82أقعهوا فلم يسيروا فـى األرو فيـروا كيـف كـان عاقبـة الـذين مـن قـبلهم مـن الهـالك والتـهمير ! كـان مـن قـبلهم أطثـر
آثار فى األرو  ،فما دفع عنهم عذاب هللا ما كسبوه من مال أو قوة أو سلطان
عهدا وأشه منهم قوة و ًا
منهم ً
 - 83فحــين جــاء هــذه األمــم رســلهم بالش ـرائع والمعج ـ از الوا ــحا فرحــت هــذه األمــم بمــا عنــههم مــن علــوم الــهنيا ،

واسته أزوا بعلم المرسلين  ،فنزل بهم العذاب الذى أخبرهم بل المرسلون وكانوا بل يستهزئون

َ - 84فلما أر

هذه األمم شهة عذابنا قالوا  :صهقنا با  -وحهه  -وأنكرنا اآللهة التى كنا بسببها مشركين

 - 85فلم يكن ينفعهم إيمـانهم حـين أروا شـهة عـذابنا َ ،سـن هللا سـنة قـه سـبقت فـى عبـاده  :أال يقبـل اإليمـان حـين
نزول العذاب  ،وخسر وقت نزول العذاب الكافرون
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فصلــــــت
افتتحت هذه السورة بحرفين من حروف المعجم على طريقة القرآن الكريم فى كثير من السور  ،وقـه نوهـت

هذه السورة فى كثير مـن آياتهـا بشـأن القـرآن الكـريم ومـا اشـتمل عليـل مـن بشـارة وإنـذار وبينـت موقـف المشـركين
منل  ،من اإلعراو عنل ومحاربة دعوتل  ،وموقف الرسول منهم مـن الثبـا

علـى دعوتـل وقولـل لهـم   :إنمـا أنـا

شر مـثلفم يـوحى إلـى أنمـا إلــاكم إلــه واحـد  ،فاسـتقيموا إليـه واسـتغفروه  وتأخـذ السـورة فـى تـذكير المشـركين

ب يا

واألرو ثم تخويفهم بما وقع ألقـرب األمـم إلـى ديـارهم  :عـاد وثمـود

قهرة هللا  -تعالى  -فى خلق السموا

 ،وتــذكرهم بــاليوم اآلخــر يــوم يشــهه علــيهم ســمعهم وأبصــارهم وجلــودهم بمــا كــانوا يعملــون  ،ومــا يكــون بيــنهم وبــين

أعضــائهم مــن المجادلــة يوم ــذ  ،ومــا يــهعو بــل االتبــاو ربهــم يــوم القيامــة   :ربنــا أرنــا اللــذين أضــالنا مــن الجــن
واإلن

نجعلاما تحت أقدامنا ليكونا من األسفلين



وكما هى سنة هللا فى هذا الكتاب أنل إذا تحهث عن الكافرين تحهث عن المؤمنين  ،فقـه تحـهثت السـورة عـن

الذين قالوا  :ربنا هللا ثم استقاموا  ،وما أعه لهم من نعيم مقيم  ،وعقه
الحسنة وال السيئة

المقارنة بين الخيـر والشـر   :وال تسـتوى



ثم تنتقل السورة فتلفت األنظار إلى آيـا

قـهرة هللا  -تعـالى  -الهالـة علـى إمكـان البعـث وإحيـاء المـوتى ثـم

تعود  -مـرة أخـرى  -إلـى تشـهيه النكيـر علـى المحـرفين آليـا

هللا وأنهـم ال يخفـون علـى هللا  ،وأن هـذا الكتـاب ال

بهعا من الرساال
يأتيل الباطل من بين يهيل وال من خلفل  ،تنزيل من حكيم حميه  ،وأن رسالة محمه ليست ً
وتقرر السورة ُخلًقا من أخالق اإلنسـان أنـل إذا أنعـم هللا عليـل أعـرو عـن الحـق  ،وإذا مسـل الشـر فـذو دعـاء
عريض

وختمــت الســورة بتقريــر أمـرين همــا أهــم مــا اشــتملت عليــل مــن األغـراو  ،أولهمــا  :التنويــل بــالقرآن الكـريم ومــا

اشتمل عليل من الحق الذى ال ريب فيل   :سنريام آياتنا فى اآلفاق وفى أنفسام حتـى يتبـين لاـم أنـه الحـق



وثانيهما  :أن ما عليل الكافرون ما هـو إال شـك فـى البعـث حملهـم علـى الكفـر والضـالل   :أال إناـم فـى مريـة

من لقاء ربام  ،أال إنه كل شىء محيط



 – 1حم حرفان من حروف المعجم افتتحت بهما السورة  -كعادة القرآن فـى افتتـاح كثيـر مـن

السـور  -إلثـارة

االنتباه والتهليل على إعجاز القرآن

 - 2هذا الكتاب تنزيل بهيع من المنعم بجالئل النعم ودقائقها
ظا ومقاطع  ،ومعنى بتمييزه بين الحق والباطـل  ،والبشـارة واإلنـذار  ،وتهـذيب النفـوس ،
 - 3كتاب ميز آياتل لف ً
ميسر فهمل لقوم يعلمون
ًا
و رب األمثال  ،وبيان األحكام  ،وهو مقروء باللسان العربى
مبشر المؤمنين العاملين بمـا أعـه لهـم مـن نعـيم  ،ومخوًفـا المكـذبين بمـا أعـه لهـم مـن عـذاب ألـيم  ،فانصـرف
ًا
-4
عنل أطثرهم  ،فلم ينتفعوا بل  ،كأنهم لم يسمعوا
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 - 5وقال الكافرون للرسول  -صلى هللا عليل وسلم  : -قلوبنا فى أغطية متكاثقة مما تـهعونا إليـل مـن توحيـه هللا
 ،وفــى آذاننــا صــمم فــال نســمع مــا تــهعونا إليــل  ،ومــن بيننــا وبينــك حجــاب منيــع يمنعنــا مــن قبــول مــا ج ــت بــل ،

فاعمل ما ش ت إننا عاملون ما ش نا

 - 7 ،6قــل لهــم  -أيهــا الرســول  : -مــا أنــا إال بشــر مــثلكم يــوحى إلــى مــن هللا إنمــا معبــودكم الحــق إلــل واحــه ،

فاســلكوا إليــل الطريــق القــويم  ،واطلبـوا منــل المغفـرة لــذنوبكم  ،وعــذاب شــهيه للمشــركين الــذين ال يــؤدون الزكــاة إلــى
مستحقيها  ،وهم بالحياة اآلخرة  -دون غيرهم  -جاحهون

 - 8إن المؤمنين الذين عملوا الصالحا

لهم جزاء حسن غير مقطوو

جبا لكم  ،تكفرون با الذى خلق األرو فى يـومين  ،وأنـتم -
 - 9قل  -أيها الرسول  -لهؤالء المشركين  :ع ً
()1
مع هذا  -تجعلون لل شركاء متساوين معل  ،ذلك الخالق لارو مالك العوالم كلها ومربيهم
 - 10وجعل فى األرو جباال ثابتة من فوقها ل ال تميه بكم  ،وأطثر فيها الخير وقهر فيهـا أرزاق أهلهـا  ،حسـبما

تقتضيل حكمتل  ،فى أربعة أيام  ،وأنتم  -مع هذا  -تجعلون لـل شـركاء  ،وقـهر كـل شـىء ال نقـص فيـل وال زيـادة
 ،هذا التفصيل فى خلق األرو وما عليها بيان للسائلين

 - 11ثم تعلقت قهرتل بخلق السماء وهى علـى هي ـة دخـان فوجـه

 ،وخلقـل للسـموا

هين عليل بمنزلة ما يقال للشىء  :احضر  -ار ًيا أو كارًها  -فيطيع
إرادتل  -عب

واألرو

 -علـى وفـق

________

يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون  وفى
( )1ذكر اليوم واأليام فى سور أخـرى  ،ففى سورة الحج اآلية ( )47قال تعالى   :و ن ً
سورة السجهة اآلية ( )5قال تعالى   :يدبر األمر من السماء إلى األرض ام يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعـدون 
وفى سورة المعارج اآلية ( )4قال تعالى   :تعرج المالئفة والرو إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

التعليق العلمـى  :وحـها

الـزمن التـى يسـتخهمها النـاس مرتبطـة بـاألرو ودورانهـا حـول محورهـا وحـول الشـم

أحه األرو إلى جرم سماوى اختلفت هـذه الوحـها

نسبى

وال شك فى أن هناك سنوا

ـر واآليـا
طـوالً أو قص ًا

فـإذا مـا غـادر

الكريمـة تشـير إلـى هـذه الحقيقـة العلميـة وإلـى أن الـزمن

فلكيـة نسـبية يمكـن التفرقـة بينهـا  ،فالسـنة الشمسـية علـى األرو تحسـب بمقـهار الـزمن الـذى تقطـع
مثــل عطــارد يقطــع

يومــا شمســية  ،علــى حــين أن الســيا ار القريبــة مــن الشــم
فيــل األرو دورة كاملــة حــول الشــم فــى نحــو ً 365
يومـا  ،وعلـى حـين أن بلوتـو وهـو أبعـه الكواطـب السـيارة فـى الشـم وأبطؤهـا يـتم دورتـل حولهـا فـى 250
دورتل حول الشم فى ً 88
سنة من سنواتنا
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لــل واقتضـتل حكمتــل  ،وزيــن

ـبعا فــى يـومين آخـرين  ،وأوجــه فـى كــل ســماء مـا أعــه
 - 12وأتـم خلــق السـموا سـ ً
الس ــماء القريب ــة م ــن األرو ب ــالنجوم المنيـ ـرة كالمص ــابيح  ،للههاي ــة وحفظ ــا م ــن اس ــتماو الش ــياطين ألخب ــار الم ــا
األعلى  ،ذلك الخلق المتقن تهبير العزيز الذى ال يغلب  ،المحيل علمل بكل شىء

ـذابا شــهيه
 - 13فــإن أعــرو المشــركون عــن اإليمــان بعــه و ــوح دالئلــل فقــل لهــم  -أيهــا الرســول  : -خــوفتكم عـ ً
الوقع كالصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
عادا وثمود الصاعقة حـين أتـتهم رسـلهم مـن جميـع الجهـا  ،فلـم يـهعوا طريًقـا إلرشـادهم إال سـلكوه ،
 - 14أتت ً
وقــالوا لهــم  :ال تعب ــهوا إال هللا قــالوا  :ل ــو أراد هللا إرســال رس ــول ألنــزل إلين ــا مالئكــة  ،فإن ــا بمــا أرســلتم بــل م ــن

التوحيه وغيره جاحهون

 - 15فأما عاد فتعالوا فـى األرو بغيـر حـق لهـم فـى هـذا التعـالى  ،وقـالوا  -مغتـرين بأنفسـهم  : -مـن أشـه منـا
عجبا لهم أيقولون ذلك ولم يروا أن هللا الذى خلقهم هو أشه منهم قوة ! وكانوا ب ياتنا ينكرون
قوة ! ً
يحا ذا صو شهيه فى أيام مش وما لنذيقهم عذاب الهـون فـى الحيـاة الـهنيا  ،وأقسـم
 - 16فأرسلنا عليهم ر ً

 :لعذاب اآلخرة أشه خزًيا  ،وهم ال ينصرهم ناصر يوم ذ
 - 17وأما ثمود فبينا لهم طريق الخير وطريق الشر  ،فاختاروا الضاللة علـى الهـهى فأصـابتهم صـاعقة أحـرقتهم
فى مذلة وهوان  ،بسبب ما كسبوا من ذنوب

 - 18ونجينا من هذا العذاب الذين آمنوا وكانوا يتقون هللا ويخشون عذابل
الحجـة
 - 19واذكر لهم  -أيها النبى  -يوم يحشر أعـهاء هللا إلـى النـار  ،فيجـىء أولهـم علـى آخـرهم  ،ليـتم إلـ ازم ُ
عليهم بين جميعهم

 - 20حتى إذا ما جاءوا النار وس لوا عما ارتكبوا من اآلثام فـى الـهنيا  ،فـأنكروا  ،شـهه علـيهم سـمعهم وأبصـارهم
وجلودهم بما كانوا يعملون فى الهنيا

 - 21وقال أعهاء هللا لجلودهم  :لم شههتم علينا قالوا  :أنطقنا هللا الذى أنطق كل شىء  ،وهـو خلقكـم أول مـرة
من العهم  ،وإليل  -وحهه  -ترجعون بعه البعث فيحاسبكم على ما قهمتم من عمل

 - 22ومــا كــان باســتطاعتكم أن تخف ـوا أعمــالكم القبيحــة عــن ج ـوارحكم مخافــة أن يشــهه علــيكم ســمعكم وأبصــاركم
كثير من أعمالكم  ،بسبب إتيانها فى الخفاء
وجلودكم  ،ولكن كنتم تظنون أن هللا ال يعلم ًا
 - 23وذلك الظن الفاسه الذى ظننتموه بربكم أهلككم  ،فأصبحتم  -يوم القيامة  -من الخاسرين أتم خسران

 - 24فـإن يكظمـوا آالمهـم فالنــار مصـيرهم ومسـتقرهم الــهائم  ،وإن يطلبـوا ر ـاء هللا علـيهم فمــا هـم بمجـابين إلــى
طلبهم

 - 25وهيأنــا لهــم قرنــاء فاســهين  -ف ـى الــهنيا  -فحســنوا لهــم مــا بــين أيــهيهم مــن أمــور

اآلخ ـرة -

فأغروهم بأنل ال بعث وال حساب  -وما خلفهم من أمور الهنيا ليستمتعوا بها  ،وثبتت عليهم كلمة العذاب مـع أمـم
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قه مضت من قبلهم من الجـن واإلنـ

ممـن كـانوا علـى شـاطلتهم  ،الختيـارهم الضـاللة علـى الهـهى  ،إن هـؤالء -

جميعا  -كانوا من الخاسرين أتم خسران
ً
 - 26وقال الكفار بعضهم لبعض  :ال تصـغوا لهـذا القـرآن  ،وأتـوا بـاللغو الباطـل عنـه تالوتـل

فـال يسـتمع

محمها بذلك
لتالوتل أحه وال ينتفع بل  ،رجاء أن تغلبوا
ً

ـهيها علـى فعلهـم  -وال سـيما محـاربتهم القـرآن  -ولنجـزينهم أسـوأ جـزاء
ـذابا ش ً
 - 27فنقسم  :لنذيقن الذين كفـروا ع ً
على أعمالهم
 - 28ذلــك الــذى ذكــر مــن العــذاب ج ـزاء حــق ألع ــهاء هللا  ،النــار ُم َع ـه لهــم فيهــا دار الخلــود  ،ج ـزاء جحــودهم
المستمر ب يا هللا وحججل
 - 29وقــال الك ــافرون  -وهــم ف ــى الن ــار  : -ربنــا أرن ــا الف ـريقين الل ــذين أوقعان ــا فــى الض ــالل مــن الج ــن واإلنـ ـ

ومكانا
نجعلهما تحت أقهامنا  ،ليكونا من األسفلين مكانة
ً

ار بوحهانيتل  ،ثم اسـتقاموا علـى شـريعتل  ،تنـزل علـيهم المالئكـة مـرة بعـه مـرة ،
 - 30إن الذين قالوا  :ربنا هللا إقرًا
قائلين  :ال تخافوا من شر ينزل بكم  ،وال تحزنوا على خيـر يفـوتكم  ،وأبشـروا بالجنـة التـى كنـتم توعـهون بهـا علـى
لسان األنبياء والمرسلين
 - 32 ،31وتقول لهـم المالئكـة  :نحـن نصـراؤكم فـى الحيـاة الـهنيا بالتأييـه وفـى اآلخـرة بالشـفاعة والتكـريم  ،ولكـم
فــى اآلخ ـرة مــا تشــتهيل أنفســكم مــن المــالذ والطيبــا
والرحمة

امــا وتحيــة مــن رب واســع المغف ـرة
 ،ولكــم فيهــا مــا تتمنــون إطر ً

ـالحا  ،وقـال  -اعت ارًفـا
 - 33ال أحه أحسن قوالً ممن دعا إلى توحيه هللا وطاعتل  ،وعمل  -مع ذلك  -عمـال ص ً
بعقيهتل  : -إنى من المنقادين ألوامر هللا
 - 34وال تسـتوى الخصــلة الحســنة وال الخصـلة القبيحــة  ،ادفــع اإلسـاءة  -إن جاءتـك مــن عـهو  -بالخصــلة التــى
هى أحسن منها  ،فتكون العاقبة العاجلة إن الذى بينك وبينل عهاوة كأنل ناصر مخلص

رزق هــذه الخصــلة  -وهــى دفــع الســي ة بالحســنة  -إال الــذين عنــههم ُخلــق الصــبر ،
 - 35ومــا ُي ـ َ
ُيرزقها إال ذو نصيب عظيم من خصال الخير وكمال النف

 - 36وإن يوســوس لــك الشــيطان ليصــرفك عمــا أمــر بــل  -أيهــا المخاطــب  -فتحصــن بــا منــل ،
هو المحيل سمعل وعلمل بكل شىء ُفيعيذك منل
 - 37ومن دالئل قهرتل تعالى  -الليل والنهار والشم

 ،واسجهوا

 -وحهه  -الذى خلق الشم

والقمر  ،ال تسجهوا للشـم

ومــا
إن هللا

وال للقمـر  ،ألنهمـا مـن آياتـل

والقمر والليل والنهار إن كنتم حقا تعبهونل وحهه

 - 38فإن تعاظم المشركون عن امتثال أمرك فال تأسف  ،فالذين عنه ربـك فـى حضـرة قهسـل  -وهـم المالئكـة -
ُي بع
نزهونل عن كل نقص فى كل وقت بالليل والنهار  ،مخلصين لل  ،وهم ال َي عمالون من تسبيحل
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 - 39ومــن دالئــل قهرتــل  -تعــالى  -أنــك تــرى  -يــا مــن يســتطيع أن يــرى  -األرو يابســة  ،فــإذا أنزلنــا عليهــا
المــاء تحرطــت لإلنبــا

شىء تام القهرة

()1

 ،إن الــذى أحيــا األرو بعــه موتهــا لخليــق أن يحيــى المــوتى مــن الحي ـوان  ،إنــل علــى كــل

ـذيبا لهـا  ،ال يغيـب عنـا أمـرهم ومـا
 - 40إن الذين يميلون عن الصراط السوى فى شأن آياتنا  ،ويزيغون عنها تك ً
أفمن يرمى فى النـار خيـر أم مـن يـأتى مطم نـا يـوم القيامـة إلـى نجاتـل مـن
يقصهون  ،وسنجازيهم بما يستحقون َ ،
شىء  ،فيجازى كال بعملل

متوعها  :اعملوا ما أردتم  ،إن هللا محيل بصره بكل
قل لهم
طل سوء
ً
 - 42 ،41إن الــذين جحــهوا بــالقرآن ذى الشــأن حــين جــاءهم  -مــن غيــر تــهبر  -ســيكون لهــم مــن العــذاب مــا ال
يـهخل تحــت تصـور أحــه جحـهوه وإنــل لكتـاب عــز نظيـره  ،يغلــب كـل مــن عار ـل ،

ال يأتيــل الباطـل الــذى ال

متتابعـا مــن إلــل منـزه عـن العبـث  ،محمــود كثيـر الحمـه بمـا أسـهى مــن
أصـل لـل مـن أيـة ناحيــة مـن نواحيـل  ،نـزل
ً
نعم
 - 43ال يقال لك  -يا محمـه  -مـن أعـهائك إال كمـا قيـل للرسـل مـن قبلـك مـن أعـهائهم مـن شـتم وتكـذيب  ،إن
خالقك ومربيك لذو مغفرة عظيمة وذو عقاب بالُ األلم  ،فيغفر لمن تاب منهم وينتقم لك ممن أصر على عناده

جميــا  -كمــا اقتــرح بعــض المتعنتــين  -لقــالوا  -منك ـرين  : -هــال بينــت آياتــل بلســان
 - 44ولــو جعلنــا الق ـرآن أع ً
نفقهل  ،أطتاب أعجمى ومخاطب بل عربى قل لهـم  -أيهـا الرسـول  -هـو كمـا نـزل للمـؤمنين  -دون غيـرهم -
ههى وشفاء للمؤمنين  ،ينقـذهم مـن الحيـرة  ،ويشـفيهم مـن الشـكوك والـذين ال يؤمنـون بـل كـأن فـى آذانهـم  -مـن

ـمما  ،وهــو علــيهم عمــى  ،ألنهــم ال يــرون منــل إال مــا يبتغــون بــل الفتنــة  ،أول ــك الكــافرون كمــن
اإلع ـراو  -صـ ً
يهعون إلى اإليمان بل من مكان بعيه ال يسمعون فيل دعاء
 - 45أقســم  :لقــه آتينــا موســى التــوراة فــاختلف فيهــا قومــل  ،ول ـوال قضــاء ســبق مــن ربــك  -يــا محمــه  -أن ُيــؤخر
عــذاب المكــذبين بــك إلــى أجــل محــهد عنــهه  ،لفصــل بينــك وبيــنهم باست صــال المكــذبين ،

وإن كفــار قومــك

لفى شك من القرآن موجب للقلق واال طراب
صالحا فأجره لنفسل  ،ومن أساء فـى عملـل فإثمـل علـى نفسـل  ،ولـي
 - 46من عمل عمالً
ً
أحها بذنب غيره
فيعاقب ً

ربـك بظـالم لعبيـهه ،

 - 47إلى هللا  -وحهه  -يرجع علـم قيـام السـاعة  ،ومـا تخـرج مـن ثمـ ار مـن أوعيتهـا  ،ومـا تحمـل مـن أنثـى وال
لهـم  : -أيـن شــركائى

توبيخـا
تضـع حملهـا إال كـان هـذا مقترًنـا بعلمـل  ،واذكــر يـوم ينـادى هللا المشـركين -
ً
يكا
الذين كنتم تهعونهم من دونى قالوا – معتذرين ُ : -نعلمك – يا أهللا  -لي منا من يشهه أن لك شر ً

_________

( )1تُبـعبـين اآليــة أن عناصــر التربــة ومركباتهــا الميتــة عنــهما ينــزل عليهــا مــاء المطــر تــذوب فيــل  ،فيســهل وصــولها إلــى بــذور النباتــا
وجذورها  ،حيث تتحول إلى خاليا وأنسجة وأعضاء حية  ،وبذلك تبهو حية  ،ويزيه حجمها بما يتخللها ويعلوها من نبا

480

 - 48وغاب عنهم ما كانوا يعبهونل من قبل من الشركاء  ،وأيقنوا أنل ال مهرب لهم

 - 49ال يمــل اإلنســان مــن دعــاء ربــل بــالخير الــهنيوى  ،فــإذا أصــابل الشــر فهــو ذو يــأس شــهيه مــن الخيــر  ،ذو

قنوط بالُ من أن يستجيب هللا دعاءه

 - 50ونقسـم  :إن أذقنــا اإلنســان نعمـة  -تفضــال منــا  -مـن بعــه

ــر شـهيه أصــابل ليقــولن  :هـذا الــذى نلتــل مــن

و ورجعــت إلــى ربــى إن لــى عنــهه للعاقبــة البالغــة
الــنعم حــق ثابــت لــى  ،ومــا أظــن القيامــة آتيــة  ،وأقســم  :إن ُفـ عـر َ
اطمــا بعضــل
الحســن ونقســم نحــن لنجـزين الــذين كفــروا  -يــوم القيامــة  -بعملهــم  ،ولنــذيقنهم مــن عــذاب شــهيه متر ً

فوق بعض

 - 51وإذا أنعمنــا علــى اإلنســان تــولى عــن شــكرنا  ،وبعــه بجانبــل عــن ديننــا  ،وإذا مســل الشــر فهــو

ذو دعــاء

طثير

 - 52قل لهم  -يا محمه  : -أخبرونى إن كان هذا القـرآن مـن عنـه هللا ثـم جحـهتم بـل  ،فمـن أبعـه عـن الصـواب
ممن هو فى خالف بعيه عن الحق !

 – 53قر ًيبا ُنرعى هـؤالء المنكـرين دالئلنـا علـى صـهقك فـى أقطـار السـموا
أن ما ج ت بل هو الحق دون غيره  ،أأنكروا إظهارنا لهم اآليا  ،أو لم يكف بربك أنل مطلع على كل شىء
54

–

واألرو وفـى أنفسـهم حتـى يظهـر لهـم

أال إن هؤالء الكفار فى شك عظـيم مـن لقـاء ربهـم السـتبعادهم البعـث  ،أال إن هللا بكـل شـىء محـيل بعلمـل

وقهرتل
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الشـــورى
وس عبميت الشورى إلرشادها المؤمنين إلـى السـير فـى تصـريف
هذه السورة مكية  ،وعهد آياتها ثالث وخمسون ُ ،
ـر للعــهل  ،وقــه اشــتملت علــى كثيــر مــن مســائل الــهين
أمــور مجــتمعهم علــى أســاس الشــورى  ،إحقا ًقــا للحــق  ،وتقريـ ًا
وأدلة العقائه

وقــه افتتحــت بالتنويــل بشــأن الق ـرآن وبأنــل وحــى مــن عنــه هللا  ،ورد

طعــن الكــافرين  ،وحرصــت علــى تســلية

الرسول  -صلى هللا عليل وسلم  -وانتقلت بعـه ذلـك إلـى تقريـر قـهرة هللا الـذى أنزلـل ع
ظـم سـلطانل  ،وكفـر بعـض
وع َ
الناس مع و وح األدلـة علـى أنـل مـن عنـه هللا  ،ببيـان اخـتالفهم فـى إدراك الحـق  ،وبعـهه أطـه

قهرتـل  -تعـالى

 على كل شىء  ،ثم أثبتـت وحـهة الشـرائع  ،وأشـار إلـى مـن كفـر بـل مـع ذلـك  ،كمـا أشـار إلـى إرشـاد الكتـبظلمـا  ،واسـتعجال المكـذبين بالقيامـة
السماوية إلى الحق  ،وقه نهد السورة بشرك المشركين واختالفهم فـى الحـق ً
استهزاء  ،وأرشه إلى ما يجب اتباعـل فـى دعـوة النـاس إلـى الـهين  ،كمـا بينـت عظـم لطـف هللا بعبـاده  ،وحـذر
الســورة مــن االنهمــاك فــى طلــب الــهنيا فحســب  ،وبينــت ســوء حــال الجاحــهين وحســن حــال المــؤمنين فــى اآلخ ـرة ،

ونهد

بادعاء المكذبين على رسول هللا  -صلى هللا عليل وسلم  -افتراء القرآن  ،مع عجزهم عن اإلتيـان بأقصـر

ســورة مــن مثلــل  ،ثــم أبانــت قبــول هللا توبــة المــؤمنين  ،والحكمــة فــى توزيــع الــرزق بــين النــاس بتقــهير محكــم  ،فلــم

جميعا  -أغنياء خشية بغيهم  ،ولم يكونوا فقراء خشية هالطهم  ،بل وسع لبعض و يق على آخرين
يكونوا -
ً
وأو ــحت عظ ــم برك ــا الغي ــث  ،ودالئ ــل ق ــهرة هللا ف ــى ه ــذا الوج ــود  ،وأن مص ــائب ال ــهنيا تحص ــل بس ــبب

المعاصى  ،ثم كرر  -سبحانل  -بأسلوب آخـر حـال المـؤمنين والمكـذبين فـى اآلخـرة  ،ومـا يكـون عليـل المكـذبون
مــن ذل  ،ودعــت إلــى المبــادرة بإجابــة دعــوة هللا مــن قبــل أن تنتهــى الحيــاة التــى هــى فرصــة العمــل  ،كمــا عنيــت

الســورة بتســلية رســول هللا  وبيــان حكمــة هللا وقهرتــل  -ســبحانل  -علــى هبــة اإلنــاث لمــن يشــاء  ،والــذكور لفريــق
آخــر  ،والجمــع بينهمــا لثالــث  ،وحرمــان فريــق اربــع منهمــا  ،ثــم ذكــر طــرق خطــاب هللا  -تعــالى  -ألنبيائــل ،

وختمت ببيان الطريق الحق المستقيم الذى يجب اتباعـل

 - 2 ،1حم عسق  :افتتحـت هـذه السـورة بهـذه الحـروف الصـوتية علـى طريقـة القـرآن الكـريم فـى افتتـاح كثيـر مـن
السور بمثل هذه الحروف

 - 3مثل ما فى هذه السورة من المعانى يوحى إليك وإلـى المرسـلين مـن قبلـك هللا الغالـب بقهـره  ،الـذى يضـع كـل
شىء مو عل  ،على وفق الحكمة فى أفعالل وتهبيره

وتهبير  ،وهو المتفرد بعلو الشأن وعظم السلطان
ًا
وملكا
 - - 4وحهه  -ما فى السموا وما فى األرو خلًقا ً
ـأثر بعظمتـل وجاللـل
ظ عم عهن وتماسكهن  -أن يتشققن مـن فـوقهن  ،خشـية مـن هللا  ،وت ًا
 - 5تكاد السموا  -مع عع َ
 ،والمالئكة ينزهون هللا عما ال يليق بل  ،مثنين عليل بما هو أهلل  ،ويسألون هللا المغفـرة ألهـل األرو  ،وينبـل -
سبحانل  -إلى أن هللا هو  -وحهه  -صاحب المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة
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 - 6والذين اتخذوا من دون هللا نصراء  ،هللا رقيب عليهم فيما يفعلون  ،ولست أنت يا محمه موكالً بمراقبهم
 - 7ومثــل ذلــك اإليحــاء البـ عبـين أوحينــا إليــك قر ًآنــا عر ًبيــا ال لــب فيــل  ،لتنــذر أهــل مكــة ومــن حولهــا مــن العــرب ،
وتنــذر النــاس عــذاب يــوم يجمــع هللا فيــل الخالئــق للحســاب  ،ال ريــب فــى مجي ــل  ،النــاس فيــل فريقــان  :فريــق فــى

الجنة  ،وفريق فى السعير

 - 8ولــو شــاء هللا أن يجمــع النــاس فــى الــهنيا علــى طريقــة واحــهة لجمعهــم  ،ولكــن يــهخل مــن يشــاء فــى رحمتــل ،
لعلم ــل أنه ــم س ــيختارون اله ــهى عل ــى الض ــاللة  ،والظ ــالمون أنفس ــهم ب ــالكفر ل ــي

بحمايتهم  ،وال نصير ُينقذهم من عذاب هللا
وليـا ،بــل اتخـذوا غيـره أوليـاء  ،ولـي
 - 9هـؤالء الظـالمون لــم يتخـذوا هللا ً

له ــم م ــن دون هللا ول ــى يتكف ــل

لهــم ذلـك  ،فـا  -وحــهه  -الـولى بحــق

وليا  ،وهو يحيى الموتى للحساب  ،وهو المسيطر بقهرتل على كل شىء
إن أرادوا ً
 - 10والــذى اختلف ــتم في ــل مــن اإليم ــان والكف ــر ف ــالحكم الفصــل في ــل مف ــوو إل ــى هللا  ،وقــه بينــل  ،وهــو ســبحانل
معتمهى ومرجعى فى كل أمورى

اجـا
اجا ًا
ذكور وإناثًا  ،وخلـق مـن األنعـام مـن جنسـها أزو ً
ُ - 11مبهو السموا واألرو  ،خلق لكم من جنسكم أزو ً
اطـا كـامالً -
طذلك  ،يكعثبركم بهذا التهبير المحكم  ،لي كذاتل شىء  ،فلي لل شىء يزاوجـل  ،وهـو المـهرك  -إدر ً
لجميع المسموعا والمرئيا بال تأثر حاسة

ـهبير  ،يوسـع الــرزق لمـن يشـاء  ،ويضــيقل علـى مــن يشـاء  ،إنــل -
ظـا وتـ ًا
 - 12لـل مقاليـه الســموا واألرو حف ً
تعالى  -محيل علمل بكل شىء
 - 13شرو لكم من العقائه ما عهه بل إلى نوح  ،والذى أوحيناه إليك  ،وما عههنا بل إلى إبراهيم وموسـى وعيسـى

 ،أن عبثبتوا دعـائم الـهين  -بامتثـال مـا جـاء بـل  -وال تختلفـوا فـى شـأنل  ،شـق علـى المشـركين مـا تـهعوهم إليـل مـن
إقامة دعائم الهين  ،هللا يصطفى لرسالتل من يشاء  ،ويوفق لإليمان وإقامة الهين من يترك العناد ويقبل عليل

 - 14وما اختلف أتباو الرسل السـابقين فـى الـهين عـهاوة وحس ًـها فيمـا بيـنهم إال مـن بعـه مـا جـاءهم العلـم بحقيقتـل
فــى رســالتك  ،ول ـوال وعــه ســابق مــن هللا بتأجيــل العــذاب إلــى يــوم القيامــة ألهلك ـوا  ،وإن الــذين ورث ـوا الكتــاب مــن
أسالفهم وأدركوا عههك لفى شك من كتابهم موقع فى الريب  ،حيث لم يستجيبوا لهعوتك

 - 15فاجل وحهة الهين  ،وعهم التفرق فيل  ،فادعهم إلى إقامة الهين  ،وثابر علـى تلـك الـهعوة كمـا أمـرك هللا ،
وال تســاير أه ـواء المشــركين  ،وقــل  :آمنــت بجميــع الكتــب التــى أنزلهــا هللا علــى رســلل  ،وأمرنــى هللا بإقامــة العــهل

بيــنكم  ،وقــل لهــم  :هللا خالقنــا وخــالقكم  ،لنــا أعمالنــا ال لكــم  ،ولكــم أعم ـالكم

ال لنــا  ،ال احتجــاج بيننــا وبيــنكم

لو وح الحق هللا يجمع بيننا للفصل بالعهل  ،وإليل  -وحهه  -المرجع والم ل

 - 16والــذين ُيجــادلون فــى ديــن هللا مــن بعــه مــا اســتجاب النــاس لهعوتــل الوا ــحة ُ ،حجــة هـؤالء المرتــابين باطلــة
عنه ربهم  ،وعليهم غضب شهيه بكفرهم  ،ولهم عذاب أليم ينتظرهم
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 - 17هللا الــذى أنــزل كتــاب محمــه ومــا قبلــل مــن كتــب المرســلين مشــتملة علــى الحــق والعــهل ،

ومــا

ُيعلمك لعل وقت الساعة قريب وأنت ال تهرى
 - 18يستعجل بمجىء الساعة  -استهزاء  -الذين ال يصهقون بها  ،والذين صـهقوا بهـا خـائفون مـن وقوعهـا فـال
وي عبنبل  -سـبحانل – إلـى
يستعجلونها  ،ويعلمون أنها الحق الثابت الذى ال ريب فيل ُ ،
وقوعها لفى الل بعيه عن الحق

أن الـذين يجـادلون فـى

 - 19هللا عظيم البر بجميع عبـاده  ،يـرزق مـن يشـاء كمـا يشـاء  ،وهـو الغالـب علـى كـل شـىء  ،المنيـع الـذى ال

يغلب

 - 20من كان يريه بعملل ثواب اآلخرة نضـاعف لـل أجـره  ،ومـن كـان يريـه بأعمالـل متـاو الـهنيا
غير راغب فى متاو اآلخرة نعطل ما قسم لل فيها  ،ولي

 -فحسـب

–

لل فى اآلخرة نصيب من الثواب

ألهـم آلهـة شـرعوا لهــم مـن الـهين مـا لـم يــأمر بـل هللا لـم يكـن ذلـك  ،ولـوال وعـه سـابق بتـأخر الفصــل
 - 21بـل ُ
إلى يوم القيامة لقضى بين الكافرين والمؤمنين فى الهنيا  ،وإن الظالمين أنفسهم بالكفر لهم عذاب شهيه اإليالم

 - 22ترى فى القيامة  -أيها المخاطب  -الذين ظلموا أنفسهم بالشرك خائفين عقاب شـركهم  ،وهـو نـازل بهـم -
ال محالــة  -وتــرى الــذين آمنـوا وعمل ـوا الصـالحا ُمتَ َمعتبعــين فــى أطيــب بقــاو الجنــة  ،لهــم مــا يتمنــون مــن النعــيم
عنه ربهم  ،ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذى تتعلق بل اآلمال
بشـر هللا بـل عبـاده المـؤمنين الطـائعين  ،قـل  -أيهـا الرسـول  : -ال أطلـب
 - 23ذلك الفضل الكبير هو الـذى ُي عب
ـر إال أن تحب ـوا هللا ورســولل فــى تق ـربكم إليــل  -ســبحانل  -بعمــل الصــالحا  ،ومــن
مــنكم علــى تبليــُ الرس ـالة أجـ ًا
أعمالهم

يكتسب طاعة ُيضاعف هللا لل جزاءها  ،إن هللا واسع المغفرة للمذنبين  ،شكور لعباده طيبا
 - 24أيق ــول الكف ــار  :اختل ــق محم ــه الك ــذب عل ــى هللا ! ف ــإن يش ــأ هللا يـ ـربل عل ــى قلب ــك بالصـ ـبر عل ــى أذاه ــم ،

واتهامك باالفتراء على هللا  ،ويزيل هللا الشرك ويخذلل  ،ويثبت اإلسالم ويظهره بالوحى الذى أنزلـل علـى رسـولل 

جميعا
إنل ـ سبحانل ـ محيل بخفايا قلوبكم
ً

 - 25وهللا  -وحهه  -الذى يقبـل التوبـة مـن أهـل طاعتـل بالتجـاوز عمـا تـابوا منـل  ،ويصـفح  -تفضـالً ورحمـة -
عن السي ا

دون الشرك  ،ويعلم ما تفعلون من خير أو شر

خير علـى مطلـوبهم  ،والكـافرون لهـم عـذاب بـالُ غايـة الشـهة
ويجيب هللا المؤمنين إلى ما طلبوا  ،ويزيههم ًا
ُ - 26
واإليالم
 - 27ولو وسع هللا الرزق لجميع عباده  -كما يبتغون  -لطغوا فى األرو وظلموا  ،ولكن هللا يوسع الرزق لمـن
علما بمـا خفـى وظهـر مـن أمـور عبـاده ،
يشاء ُ ،
ويضيقل على من يشاء  ،حسبما اقتضتل حكمتل  ،إن هللا محيل ً
ت
لكل ما يصلح شأنل
فيقهر بحكمتل ب
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 - 28وهللا  -وحــهه  -هــو الــذى ينــزل المطــر الــذى يغيــثهم مــن الجــهب مــن بعــه اليــأس واشــتهاد القحــل  ،رحمــة
بعبـاده  ،وينشــر بركــا

المطـر فــى النبــا

والثمـار والحيـوان والســهل والجبـل  ،وهــو  -وحــهه  -الـذى يتــولى تــهبير

أمور عباده  ،المحمود على إنعامل وجميع أفعالل

 - 29ومن دالئل قهرة هللا على خلق ما يشاء  :خلق السموا

واألرو على هذا النظام المحكم  ،وخلق مـا فـرق

ونشــر فيهمــا مــن الــهواب المرئيــة وغيرهــا  ،وهللا الــذى ثبتــت قهرتــل بإبــهاو مــا تقــهم قــهير علــى جمــع المكلفــين فــى

الوقت الذى يشاء بعثهم فيل للجزاء

 - 30وأى مصـيبة أصـابتكم ممــا تكرهونـل فبســبب معاصـيكم  ،ومــا عفـا عنــل فـى الــهنيا أو آخـذ عليــل فيهـا  ،فــا
أطرم من أن يعاقب بل فى اآلخرة  ،وبهذا تنزه عن الظلم واتصف بالرحمة الواسعة
وإن هـربتم

عقابـا علـى معاصـيكم ،
 - 31ولستم بقادرين على أن تعجزوا هللا عـن إنـزال المصـائب فـى الـهنيا ً
فـى األرو كـل مهـرب  ،ولـي لكـم مـن دون هللا مـن يتـوالطم بالرحمـة عنـه نـزول الـبالء  ،وال مـن ينصـركم بهفعــل
عنكم

 - 32ومن دالئل قهرة هللا السفن الجارية فى البحر كالجبال الشاهقة فى عظمتها
إن فــى
 - 33إن يشـأ هللا ُيس عـكن الـريح فتظـل الســفن ثوابـت علـى ظهـر المـاء ال تجــرى بهـم إلـى مقاصـههم ،
سـيرها ووقوفهـا بـأمر هللا لــهالئل وا ـحة علـى قــهرة هللا  ،يعتبـر بهـا المؤمنـون الصــابرون فـى الضـراء  ،الشــاطرون
فى السراء
 - 34أو يهلكن بذنوب ركابها بإرسال الرياح العاصفة  ،وإن يشـأ يعـف عـن كثيـر  ،فـال يعـاقبهم بإسـكان الـريح ،
أو بإرسالها عاصفة مغرقة

 - 35هللا  -سبحانل  -فعل ذلك ليعتبر المؤمنون  ،ويعلم الذين يردون آياتل بالباطل أنهم فى قبضتل  ،مـا لهـم
مهرب من عذاب هللا

 - 36ال تغتروا بمتاو الـهنيا  ،فكـل مـا أعطيتمـوه  -أيهـا النـاس  -مـن المـال والبنـين وسـواهما فهـو متـاو لكـم فـى
الحياة الهنيا  ،وما أعهه هللا من نعيم الجنة خير وأدوم للذين آمنوا  ،وعلى خالقهم ومربيهم  -وحهه  -يعتمهون

 - 37وال ــذين يبتع ــهون ع ــن ارتك ــاب كب ــائر م ــا نه ــى هللا عن ــل  ،وك ــل م ــا زاد قبح ــل م ــن ال ــذنوب  ،وإذا

م ــا

نافعا
استفزوا باإلساءة إليهم فى دنياهم  ،هم  -وحههم  -يبادرون بالصفح حتى كان ذلك
عالجا ً
ً
 - 38والــذين أجــابوا دعــوة خــالقهم وم ـربيهم  ،ف ـ منوا بــل  ،وحــافظوا علــى صــلواتهم  ،وكــان شــأنهم التشــاور فــى

أمورهم إلقامة العـهل فـى مجـتمعهم  ،دون أن يسـتبه بهـم فـرد أو قلـة مـن النـاس  ،وممـا أنعـم هللا بـل علـيهم ينفقـون
فى وجوه الخير

 - 39والذين إذا اعتهى عليهم ظالم هم ينتصرون ألنفسهم بمقاومة عهوانل
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ـر للعــهل  ،فمــن عفــا عمــن أســاءه عنــه القــهرة  ،وأصــلح مــا بينــل وبــين
 - 40وج ـزاء المســىء إســاءة مماثلــة تقريـ ًا

ـر لل ــود  ،فثواب ــل عل ــى هللا ال ــذى ال يعل ــم بق ــهره سـ ـواه  ،إن هللا ال ي ــرحم المعت ــهين عل ــى حق ــوق الن ــاس
خص ــمل تقري ـ ًا
بمجاوزة شريعة هللا

 - 41وإن الذين يعاقبون المعتهين بمثل ما اعتهوا بل فال مؤاخذة عليهم وال لوم

 - 42إنما اللوم والمؤاخذة على المعتهين الذين يظلمون الناس ويتكبرون فى األرو  ،ويفسهون فيهـا بغيـر الحـق
 ،أول ك لهم عذاب شهيه اإليالم

تمكينـا للفسـاد
 - 43أقسم  :لمن صبر على الظلم وتجاوز عن ظالمـل  ،ولـم ينتصـر لنفسـل حينمـا ال يكـون العفـو
ً
فى األرو  ،إن ذلك لمن األمور التى ينبغى أن يوجبها العاقل على نفسل
 - 44ومن

ل طريق الههى  -لسـوء اختيـاره  -فلـي

لـل ناصـر سـوى هللا يههيـل أو يمنعـل مـن العـذاب  ،وتـرى

فى القيامة  -أيهـا المخاطـب  -الظـالمين حـين يشـاههون عـذاب اآلخـرة يسـألون ربهـم أى وسـيلة يرجعـون بهـا إلـى

صالحا غير الذى كانوا يعملون
الهنيا  ،كى يعملوا
ً
 - 45وتــرى الظــالمين  -كــذلك ُ -يعر ــون علــى النــار متضــائلين بســبب مــا رأوه مــن الهــول ومــا نــزل بهــم مــن
الهوان  ،يسارقون النظر إلى النار خوًفا من مكارهها  ،ويقول المؤمنون  -حين ذ  : -إن الخاسرين حقـا هـم الـذين
وي عبنبـل هللا إلـى أن الظـالمين فـى عـذاب
ظلموا أنفسهم بالكفر  ،وخسروا أزواجهم وأوالدهم وأقاربهم بما حيـل بيـنهم ُ ،

دائم

 - 46ومـا كــان لهــم نصـراء ممــا عبــهوهم مــن دون هللا  ،وممـن أطــاعوا فــى معصــيتل  ،ينقــذونهم مــن عــذاب هللا ،

ومن ل طريق الحق  -لسوء اختياره  -فلي لل أى طريق ع
ينجيل من سوء المصير
ب
ومـربيكم مـن اإليمـان والطاعـة  ،مـن قبـل
 - 47سارعوا  -أيها الناس  -إلى إجابة ما دعاطم إليل رسول خـالقكم ُ
أن تنتهـى الحيــاة التـى هــى فرصـة للعمــل  ،ويـأتى يــوم الحسـاب الــذى ال ي ا
ـرده هللا بعــه

لكم  -يوم ذ  -أى مالذ يحميكم من العذاب وال تجهوا من يهفع عنكم أو يقوى على حمايتكم

أن قضـى بــل  ،لــي

رقيبـا علـيهم فيمـا يفعلـون  ،إنمـا
 - 48فـإن أعـرو المشـركون عـن إجابتـك  -أيهـا الرسـول  -فـال تحـزن  ،فلسـت ً
ُطبلعفت البالح  ،وقه بينت  ،وإن شأن الناس إذا منحناهم من لهنا سـعة بطـروا ألجلهـا  ،وإن تصـبهم مصـيبة بسـبب
حودا
معاصيهم فإنهم ينسون النعمة  ،ويجزعون لنزول البالء ًا
كفر وج ً

ـهبير وتص ــرًفا  ،يخل ــق م ــا يش ــاء خلق ــل  ،يه ــب لم ــن يش ــاء
 - - 49وح ــهه  -مل ــك الس ــموا واألرو خلًق ــا وت ـ ًا
اإلناث من الذرية  ،ويمنح من يشاء الذكور دون اإلناث
 - 50ويتفضل  -سبحانل  -على من يشاء بالجمع بين الذكور واإلنـاث  ،ويجعـل مـن يشـاء ال ولـه لـل  ،إن هللا
محيل علمل بكل شىء  ،قهير على فعل كل ما يريه
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أو

منامــا ،
 - 51ومــا صــح ألحــه مــن البشــر أن ُيكلمــل هللا إال ً
إلهامــا  ،أو ً
وحيــا باإللقــاء فــى القلــب ً
بإسـماو الكـالم اإللــهى دون أن يـرى السـامع مـن يكلمـل  ،أو بإرسـال ملـك يـرى صـورتل  ،ويسـمع صـوتل  ،ليــوحى

بإذن هللا ما يشاء  ،إن هللا قاهر فال يمانع  ،بالُ الحكمة فى تصرفاتل وتهبيره

 - 52ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك  -أيها الرسول  -هذا القـرآن حيـاة للقلـوب بأمرنـا  ،مـا كنـت

عظيمـا يرشـه بـل
تعـرف قبـل اإليحـاء إليـك مـا هـو القـرآن  ،وال تعـرف مـا شـرائع اإليمـان  ،ولكـن جعلنـا القـرآن نـوًار
ً
من اختار الههى  ،وإنك لتهعو بهذا القرآن إلى طريق مستقيم
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–

صراط هللا طريقل الذى لل  -وحهه  -ما فى السموا

وما فى األرو وهـذا مـا تـهعو إليـل

يـا محمـه ومـا

نزلت بل رسالتك  ،ليعلم الناس أن إلى هللا ـ وحهه ـ تصير كل األمور
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الزخـــــرف
افتتحت السورة بحرفين من حروف الهجاء  ،وأتبع ذلك بذكر القرآن وبيان منزلتل عنـه هللا  ،ثـم أخـذ

تبين موقف المسـتهزئين بالرسـاال
عب
الحجج نسبوا إليل األنهاد  ،وجعلوا لل البنا
تلك ُ

مـن رسـلهم  ،وسـاقت أدلـة كثيـرة موجبـة لإليمـان بـا

السـورة

 -وحـهه  -ومـع

الحجة تمسكوا بتقليه آبائهم
ولهم البنين  ،وحينما فقهوا ُ
ثم تحهثت عن قصة إبـراهيم وأعقبتهـا باسـتعظام كفـار مكـة نـزول القـرآن علـى محمـه دون عظـيم مـن عظمـاء
القريتين ـ مكة والطائف ـ كأنهم ُيَق عبسمون فضل هللا  ،وهللا قه قسم بينهم معيشـتهم فـى الـهنيا لعجـزهم عـن ذلـك ثـم
جميعا ألعطى الكافر كل ما فى الهنيا من متاو وزخـرف وزينـة كمـا
قرر السورة أنل لوال كراهة أن يكفر الناس
ً
ـيطانا يقــوده إلــى اله ــالك ثــم تُعــرو الســورة قصــة موس ــى
بينــت أن مــن ُيعــرو عــن الحــق يس ــلل هللا عليــل شـ ً
وفرعون  ،وغرور فرعون بملكل  ،وما نزل بفرعون وقومل من انتقام هللا  ،وأتبعت ذلك بذكر ابن مـريم  ،وأنـل عبـه
ُم ــن َع ٌم علي ــل م ــن هللا  ،دع ــا إل ــى الصـ ـراط المس ــتقيم وبع ــه تخوي ــف م ــن ع ــذاب ي ــوم القيام ــة للظ ــالمين  ،وبش ــارة
للمــؤمنين بالجنــة التــى لهــم فيهــا مــا تقــر بــل أعيــنهم  ،تُخــتم الســورة بعمــوم ملــك هللا  ،وعجــز مــن أشــركوهم معــل ،

فأعرو عنهم

 -يا محمه  -وقل  :سالم  ،فسوف يعلمون

 - 1حــم  :افتتحــت هــذه الســورة بــبعض الحــروف الصــوتية علــى طريقــة القـرآن الكـريم فــى افتتــاح كثيــر مــن الســور
بمثل هذه الحروف

 - 2أقسم  -سبحانل  -بالقرآن المو ح لما اشتمل عليل من العقائه واألحكام
 - 3إنا صيرنا الكتاب قر ًآنا عر ًبيا  ،لكى تستطيعوا إدراك إعجازه وتهبر معانيل
ومحكم النظم  ،فى أعلى طبقا
 - 4وإن هذا القرآن الثابت فى اللوح المحفوظ عنهنا  ،لرفيع القهر ُ ،

البالغة

 - 5أَُنهملكم فنمنع إنزال القرآن إليكم إع ار ً ا عنكم  ،إلسرافكم على أنفسكم فى الكفر  ،ال يكون ذلـك  ،القتضـاء
الحكمة إلزامكم الحجة
عجيبا إرسال رسول إليكم
كثير من األنبياء فى األمم السابقة  ،فلي
 - 6وأرسلنا ًا
ً
 - 7وما يجي هم من رسول ي بع
ذكرهم بالحق إال استمروا على استهزائهم بل
ُ

 - 8فأهلكنا المكذبين السابقين  ،وقه كانوا أشه من كفار مكة قوة ومنعة  ،فال يغتر هـؤالء
فى القرآن من قصص األولين العجيب ما جعلهم عبرة لغيرهم  ،فاعتبروا  -أيها المكذبون

 - 9وأقس ــم إن س ــألت الك ــافرين  -أيه ــا الرس ــول  -عم ــن خل ــق الس ــموا

خلقهن هللا  ،المتصف فى واقع األمر بالعزة والعلم المحيل

بسـطوتهم  ،وسـلف

واألرو ليق ــولن  -جو ًاب ــا ل ــذلك : -

مكانــا ممهـ ًـها  ،لتســتطيعوا اإلقامــة فيهــا واســتغاللها  ،وجعــل ألجلكــم فيهــا طرقــا
 - 10الــذى جعــل لكــم األرو ً
تسلكونها فى أسفاركم كى تصلوا إلى غاياتكم
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 - 11والذى نزل من السماء ماء بقهر الحاجة  ،فأحيا بل بلهة مجهبة ال نبا
وإخراج الزروو منها تبعثون من قبوركم للجزاء  ،فكيف تنكرونل

 - 12والــذى خلــق أصــناف المخلوقــا

فيها  ،كمثل ذلـك اإلحيـاء لـارو

كلهــا  ،وســخر لكــم مــن الســفن واإلبــل مــا تركبونــل فــى أســفاركم لقضــاء

حوائجكم

وم ـرببعيكم فــى تســخيرها لكــم عنــه االســتقرار عليهــا ،
 - 13كــى تســتقروا فــوق ظهورهــا  ،ثــم تــذكروا نعمــة خــالقكم ُ
استعظاما لتـذليلها العجيـب  ،واعت ارًفـا بـالعجز عـن ـبطها  ،والتسـلل عليهـا  : -سـبحان الـذى ذلـل لنـا
ولتقولوا -
ً
هذا  ،وما كنا لتذليلها مطيقين
 - 14وإنا إلى خالقنا لراجعون بعه هذه الحياة  ،ليحاسب ُك ٌل على ما قهمت يهاه
 - 15وجعــل المشــركون  -ســبحانل  -بعــض خلقــل ولـ ًـها ظنــوه جــزءاً منــل  ،إن اإلنســان بعملــل هــذا لمبــالُ فــى
طفره  ،وا ح فى جحوده

 - 16بل أتزعمون أنل اتخذ لنفسل من خلقل البنا

وآثركم بالذكور ! إن هذا ألمر عجيب حًقا

ظـا  ،وهـو مملـوء ك بـة
ـودا غي ً
 - 17نسبوا إليل ذلـك  ،والحـال أنـل إذا بشـر أحـههم بـوالدة أنثـى لـل صـار وجهـل مس ً
وحزًنا لسوء ما ُب عبشر بل
ولها
 - 18أيجترئون ويجعلون ً
! إن هذا لعجيب

الحجة عـاجز لقصـور بيانـل
من شأنل النشأة فى الزينة  ،وهو فى الجهال وإقامة ُ

 - 19وسموا المالئكة المخلـوقين للـرحمن إناثًـا  ،أ أروا خلقهـم رؤيـة مشـاههة حتـى يحكمـوا بـذلك
ويحاسبون عليل يوم القيامة
سنسجل عليهم هذا االفتراء ُ ،
 - 20وقـال المشـركون  :لــو شـاء الـرحمن عــهم عبادتنـا لهـؤالء الشـركاء مـا عبــهناهم  ،زاعمـين
عن عبادتهم لهؤالء الشركاء  ،لي

لهيهم بما قالوا أى علم يستنهون إليل  ،ومـا هـم

لـم يـروه ،
أنــل راو

إال واهمـون  ،يقولـون

قوالً غير مستنه إلى دليل

كتابـا مـن قبـل القـرآن يؤيـه افتـراءهم  ،فهـم بـل متعلقـون أشـه التعلـق ! لـم ننـزل علـيهم ذلـك ،
 – 21هل أعطينـاهم ً
فال ُحجة لهم من النقل
 - 22بل قال المشركون  -حين فقهوا كل ُحجة  : -إنا وجهنا آباءنا على دين  ،وإننا على آثارهم سائرون
 - 23ومثل الحال الذى عليل هؤالء حـال األمـم السـابقة  ،مـا أرسـلنا مـن قبلـك فـى قريـة رسـوال إال قـال المتنعمـون
فيهــا  -وهــم الــذين أبطـرتهم النعمــة  : -إننــا وجــهنا آباءنــا علــى ديــن  ،وإنــا علــى آثــارهم ســائرون  ،فالتقليــه

ــالل

قهيم

 - 24قــال النــذير  :أتتبعــون آبــاءطم ولــو ج ــتكم بمــا هــو أدخــل فــى الههايــة ممــا وجــهتم عليــل آبــاءطم قــالوا -
مجيبين لرسلهم يكذبون بالهين  : -إننا بما أرسلتم بل جاحهون
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ـهيها فـى الـهنيا  ،فـانظر  -أيهـا المتأمـل  -كيـف صـار مـ ل المكـذبين لكـم
عقابـا ش ً
 - 25فعاقبنا المكذبين لرسلهم ً
عجيبا وعظة بالغة !
مثال
ً
 - 26واذكر  -يا محمه  -للمكذبين قصة إبراهيم  ،إذ قال ألبيل وقومل  :إننى برىء من عبادة آلهتكم الباطلة
 - 27لكنى أعبه هللا الذى خلقنى  ،ألنل سبحانل الذى سيرشهنى إلى طريق الحق

 - 28وصــيرها  -بإعالنهــا لهــم  -طلمــة باقيــة فــى ذريتــل  -هــى كلمــة التوحيــه  -لعلهــم يرجعــون إليهــا  ،فيؤمنــون
بها

 - 29لم يحقـق المشـركون رجـاء إبـراهيم  ،ولـم أعجـل لهـم العقوبـة  ،بـل متعـت الحا ـرين  -لـك

يـا محمـه -

داعيا إلى الحق وجاءهم رسول مبين يهعوهم إليل
ومتعت آباءهم من قبل بأنواو النعم  ،حتى نزل القرآن ً
وتمويهـا  -اسـتهزاء بـل  -وأصـروا
ـحر
 - 30وحين نزل القرآن يرشـههم إلـى التوحيـه ـموا إلـى شـركهم تسـميتل س ًا
ً
على كفرهم

استعظاما أن ينزل عليـل القـرآن  :هـال ن ـزل الق ـرآن  -الـذى يـزعم أنـل
 - 31وقال المشركون  ،استخفا ًفا بمحمه  ،و
ً
وحى هللا  -على رجل عظيم من مكة أو الطائف
 - 32لــي

بأيــهى المشــركين مفــاتيح الرســالة  ،حتــى يجعلوهــا فــى أصــحاب الجــاه  ،نحــن تولينــا تــهبير معيشــتهم

لعجـزهم عــن ذلـك  ،وفضــلنا بعضــهم علـى بعــض فــى الـرزق والجــاه  ،ليتخـذ بعضــهم مــن بعـض أعو ًانــا يســخرونهم
وما يتبعهـا مـن سـعادة الـهارين
فى قضاء حوائجهم  ،حتى يتسانهوا فى طلب العيش وتنظيم الحياة والنبوة

خير من أطبر مقاما

الهنيا

جميعــا إذا أروا الكفـار فـى سـعة مـن الــرزق  ،لجعلنـا لبيـو مـن يكفـر بــالرحمن
 - 33ولـوال ك ارهـة أن يكفـر النـاس
ً
سقفا ومصاعه يرتقون عليها من الفضة  ،لهوان الهنيا علينا
ً
وسرر من فضة ينعمون بها ويتك ون عليها  ،ولجعلنـا لهـم زينـة مـن كـل شـىء
ًا
 - 35 ، 34ولجعلنا لبيوتهم أبو ًابا
ـور علــى الحيــاة الــهنيا  ،وث ـواب اآلخ ـرة عنــه خالقــك
فانيــا مقصـ ًا
 ،ومــا كــل ذلــك المتــاو الــذى وصــفناه لــك إال ً
متاعــا ً

ومربيك ُم َعٌه للذين اتقوا الشرك  ،واجتنبوا الموبقا
ـيطانا يتســلل عليـل  ،فهـو معــل -
 - 36ومـن يتعـامى عـن القـرآن الـذى أنزلـل الــرحمن ذكـرى للعـاملين نجعــل لـل ش ً
دائما  -يضلل ويغويل
ً
 - 37وإن شــياطين المتعــامين عــن القـرآن ليمنعــونهم عــن الطريــق الــذى يــهعو إليــل الــرحمن  ،ويحســب المتعــامون

أنهم  -باتباو قرنائهم  -على الههى
نادمـا : -
 - 38حتى إذا جاء من تعامى عن القرآن إلى هللا يوم القيامـة  ،ورأى عاقبـة تعاميـل  ،قـال لقرينـل ً -
يا ليت بينى وبينك فى الهنيا ُبعه المشرق عن المغرب  ،فب الصاحب كنت لى  ،حتى أوقعتنى فى الهاوية
توبيخ ــا  : -ل ــن يخف ــف الع ــذاب ع ــنكم الي ــوم  -إذ ظلم ــتم أنفس ــكم ب ــالكفر  -اش ــتراك
 - 39ويق ــال له ــم حين ــذ -
ً
شياطينكم معكم فيل  ،ألن كال يعانى من العذاب ما يثقلل
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 - 40أتقهر ـ يـا محمـه ـ علـى ههايـة مـن اسـتولى علـيهم الضـالل أفأنـت تسـمع الصـم عـن الحـق  ،والعمـى عـن
االعتبــار  ،ومــن كــان فــى علــم هللا أنــل يمــو علــى الضــالل ال تســتطيع ذلــك  ،ألنهــم اســتقروا فــى الكفــر  ،فلــم

ينتفعوا بما يسمعونل ويرونل

 - 41فــإن قبضــناك قبــل أن نريــك عــذابهم  ،ونشــفى بــذلك صــهرك وصــهور قــوم مــؤمنين فإنــا ســننتقم مــنهم  -ال
محالة  -فى الهنيا واآلخرة

 - 42أو إذا أرد

أن نريك العذاب الذى وعهناهم قبل وفاتك أريناك  ،ألننا مسيطرون عليهم بقهرتنا وقهرنـا

اقعــا  -ال محالــة  -فكــن مستمسـ ًـكا بــالقرآن الــذى أوحينــاه إليــك  ،واثبــت علــى
 - 43إذا كــان أحــه هــذين األمـرين و ً
العمل بل  ،ألنك على طريق الحق القويم
 - 44وإن هذا القرآن لشرف عظـيم لـك  -يـا محمـه  -وألمتـك  ،لنزولـل عليـك بلغـة العـرب  ،وسـوف تسـألون يـوم

القيامة عن القيام بحقل وشكر نعمتل

 - 45وانظر فى شرائع من أرسلنا من قبلك من رسلنا  ،أجاء

ذلك  ،فالعابهون لغير هللا متوغلون فى الضالل بعبادتهم

فيها دعوة الناس إلى عبـادة غيـر هللا لـم يجـ

 - 46ولقــه أرســلنا موســى بــالمعج از الهالــة علــى صــهقل إلــى فرعــون وقومــل  ،فقــال  :إنـى رســول خــالق العــالمين
ومرببعيهم إليكم  ،فطالبوه بالمعج از
ُ
 - 47فلمــا جــاءهم بــالمعج از المؤيــهة لرســالتل قــابلوه فــور مجي هــا بالضــحك منهــا  -ســخرية

واســتهزاء  -دون

تأمل فيها

 - 48وكــل معج ـزة مــن المعج ـ از التــى توالــت علــيهم إذا نظــر إليهــا قيــل  :هــى أطبــر مــن قرينتهــا وصــاحبتها
وحينما أصروا على الطغيان أصبناهم بأنواو الباليا  ،ليرجعوا عن غيهم

 - 49وقالوا  -مستغيثين بموسى حينمـا عمهـم الـبالء  : -يـا أيهـا السـاحر  -وهـو العـالم  -ادو لنـا ربـك متوسـال
بعههه عنهك أن يكشف عنا العذاب  ،إنا  -إذا ُك عشف  -لمهتهون
 - 50فلما كشف هللا عنهم المصائب بهعاء موسى فاجأوه بنقض عهههم باإليمان
معلنــا قوتــل وتســلطل  : -ألــي
 - 51ونــادى فرعــون فــى قومــل ً -

لــى  -ال لغيــرى  -ملــك مصــر  ،وهــذه األنهــار

التى تشاههونها تجـرى مـن تحـت قصـرى أعميـتم عـن مشـاههة ذلـك  ،فـال تعقلـون
قوتى و عف موسى

وأراد بنهائل تثبيتهم على طاعتل

 - 52قال فرعون  -مبالغة فى الطغيان  : -بل أنا خير مـن هـذا الـذى هـو
بلسان فصيح

مـا تمليـل المشـاههة مـن

ـعيف ذليـل  ،وال ُيكـاد ُيبـين دعـواه

أيضــا  -محر ً ــا علــى تكــذيب موســى  : -فهــال ألقــى عليــل ربــل أســورة مــن ذهــب ليلقــى إليــل بمقاليــه
 - 53وقــال ً
األمور  ،أو أعانل بمالئكة يؤيهونل إن كان صاد ًقا فى دعواه الرسالة
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 - 54فاستفز فرعون قومل بالقول  ،وأثر فيهم هذا التمويل  ،فأطاعوه فى
دين هللا القويم

قومـا خـارجين عـن
ـاللل  ،إنهـم كـانوا ً

 - 55فلما أغضبونا أشه الغضب  -بإفراطهم فى الفساد  -انتقمنا منهم بإغراقهم أجمعين

 - 56فجعلنــا فرعــون وقومــل قــهوة للكــافرين بعــههم فــى اســتحقاق مثــل عقــابهم وحــهيثًا عجيــب الشــأن يعتبــر بــل
جميع الناس

 - 57ولما رب هللا عيسى ابن مريم مثالً  ،فـى كونـل كـ دم  ،خلقـل مـن تـراب  ،ثـم قـال لـل  :كـن فيكـون  ،فهـو
عبه مخلوق ُ ،منعم عليل بالنبوة  ،ال تصح عبادتل من دون هللا إذا قومك يعر ون وال يعون
 - 58وقــال الكــافرون  :أآلهتنــا خيــر أم عيســى فــإذا كــان هــو فــى النــار فل ـنكن نحــن وآلهتنــا معــل

مــا

رب الكفار هذا المثل لك إال للجهل والغلبة فى القول ال لطلب الحق  ،بل هم قوم شهاد فى الخصـومة ممعنـون

فيها

 - 59ما عيسى إال عبـه أنعمنـا عليـل بـالنبوة  ،وصـيرناه عبـرة عجيبـة كالمثـل  -لخلقـل بـهون أب  -لبنـى إسـرائيل

يستهلون بل على كمال قهرتنا

 - 60ولو نشاء لحولنا بعضـكم  -أيهـا الرجـال  -مالئكـة يخلفـونكم فـى األرو كمـا يخلفكـم أوالدكـم  ،لتعرفـوا أن

المالئكة خا عون لتصريف قهرة هللا  ،فمن أين لهم استحقاق األلوهية

 - 61وأن عيسى بحهوثل بهون أب  ،وإبرائل األطمل واألبرص لهليل على قيام الساعة  ،فال تشـكن فيهـا  ،واتبعـوا
ههاى ورسولى هذا الذى أدعوكم إليل  ،طريق مستقيم موصل إلى النجاة

 - 62وال يمنعكم الشيطان عن اتباو طريقى المستقيم  ،إنل لكم عهو ظاهر العهاوة
 - 63وحينما أرسل عيسى إلى بنى إسرائيل بالمعج از الوا حا

واآليا

البينـا

قـال لهـم  :قـه ج ـتكم بشـريعة

حكيمة تهعوكم إلـى التوحيـه  ،وج ـتكم ألبـين لكـم بعـض الـذى تختلفـون فيـل مـن أمـر الـهين لتجتمعـوا علـى الحـق ،

فاخشوا عذاب هللا وأطيعون فيما أدعوكم إليل

 - 64إن هللا  -وحــهه  -هــو خــالقى وخــالقكم  ،فاعبــهوه دون س ـواه  ،وحــافظوا علــى ش ـريعتل  ،هــذا الــذى أدعــوكم
إليل طريق مستقيم موصل إلى النجاة

 - 65فــاختلف األحـزاب مــن بــين النصــارى بعــه عيســى فرًقــا فــى أمـره  ،فهــالك للــذين ظلمـوا بمــا قــالوه فــى عيســى
مما كفروا بل من عذاب شهيه اإليالم يوم القيامة
 - 66ما ينتظر الكافرون شيًا بعه إع ار هم عن اإليمان إال إتيان الساعة بغتة  ،وهم غافلون عنهـا

عهوا يوم إتيان السـاعة بغتـة  ،وتنقطـع كـل
 - 67األصهقاء الذين جمعهم الباطل فى الهنيا يكون بعضهم لبعض ً
محبة إال محبة الذين خافوا  -وهم فى الهنيا  -عذاب هللا  ،واجتمعوا فيها على طاعتل
عذابا  ،وال أنتم تحزنـون  ،فقـه أمنـتم العـذاب
يما لهم  -يا عبادى  ،ال تخافوا اليوم ً
 - 68ينادى هللا المتقين  -تكر ً
 ،و من هللا لكم الثواب
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 - 69الذين صهقوا ب يا

هللا وأطاعوه  ،وكانوا لل منقادين

عظيمــا  ،يظهــر أث ـره
ـرور
 - 70يقــال لهــم يــوم القيامــة تش ـر ًيفا  :ادخل ـوا الجنــة أنــتم مــع أزواجكــم  ،تُسـ اـرون فيهــا سـ ًا
ً
على وجوهكم
 - 71وبعـه دخـولهم الجنـة ُيطـاف علــيهم بـأوان مـن ذهـب وأطـواب كــذلك  ،وفيهـا ألـوان األطعمـة وأنـواو األشـربة ،
ولهــم فــى الجنــة كــل مــا تشــتهيل األنفـ وتقــر بــل األعــين  ،ويقــال لهــم  -إطمــاال للســرور  : -أنــتم فــى هــذا النعــيم
مخلهون

إتماما للنعمة  : -تلك هى الجنة التى ظفرتم بها بسبب ما قهمتم فى الهنيا من عمل الصالحا
 - 72ويقال -
ً
 - 73لكم فيها فاطهة كثيرة األنواو واأللوان والطعوم  ،تتمتعون باألطل منها
 - 74إن الذين أجرموا بالكفر فى عذاب جهنم خالهون خالهون

 - 75ال ُيخفف العذاب عن هؤالء المجرمين وال ينقطع  ،وهم فيل يائسون من النجاة
 - 76ومــا ظلمنــا ه ـؤالء المجــرمين بهــذا العــذاب  ،ولكــن كــانوا هــم الــذين ظلم ـوا أنفســهم باختيــارهم الضــاللة علــى

الههى

مالكـا خـازن النـار قـائلين لـل  :سـل ربـك أن
 - 77ونادى المجرمـون  -حـين ي سـوا مـن تخفيـف العـذاب الشـهيه ً -
دائما
ُيميتنا لنستريح من أهوال جهنم فقال لهم مالك  :إنكم مقيمون فى العذاب ً
ردا عليهم  : -لقه جاءطم رسولنا  -يـا أهـل مكـة  -بالـهين الحـق فـ من بـل قليـل  ،وأعـرو
 - 78قال تعالى ً -
عنل أطثركم وهم لهذا الحق كارهون

ـر فـى مجـازاتهم
 - 79بل أأحكم مشركو مكة أمـرهم علـى تكـذيب الرسـول والتـ مر علـى قتلـل  ،فإنـا محكمـون أم ًا
وإظهارك عليهم
 - 80بــل أيحســب ه ـؤالء المشــركون أنــا ال نســمع حــهيث أنفســهم بتــهبير الكيــه  ،ومــا يتكلمــون بــل فيمــا بيــنهم مــن

تكذيب الحق بلى نسمعها  ،والحفظة من المالئكة عنههم يكتبون ذلك

بالحجـة أن
 – 81قل للمشركين  :إن صح بالبرهان أن للرحمن ً
ولها فأنـا أول العابـهين لهـذا الولـه  ،لكنـل لـم يصـح ُ
ول ًـها للـرحمن  ،لمـا يترتـب عليـل مـن مشـابهة الخـالق للمخلـوقين  ،وهـو ـ سـبحانل ـ منـزه عـن مشـابهة الحـوادث مـن

خلقل

يهــا لخــالق الســموا
 - 82تنز ً
بألوهيتل

واألرو خــالق العــرش  ،العظــيم عمــا يصــفل بــل المشــركون  ،ممــا

ال يليــق

 - 83فــهعهم ينغمس ـوا فــى أبــاطيلهم ويلعب ـوا فــى دنيــاهم  -بتــرك الجــادة  -غيــر ملتفــت إلــيهم  ،حتــى يجــىء يــوم

القيامة الذى وعهوا بل  ،لتجزى كل نف

بما كسبت

ويعبه فـى األرو بحـق  ،وهـو  -وحـهه  -ذو اإلحكـام البـالُ فـى أفعالـل
 - 84وهو الذى ُيعبه فى السماء بحق ُ ،
وتهبيره  ،المحيل علمل بما كان وما يكون
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 - 85وتعالى وتعظم الذى لل  -وحهه  -كمال التصرف فـى السـموا

واألرو وفيمـا بينهمـا مـن مخلوقـا

الجـو

المشاههة وغيرها  ،ولل تهبير األمر فى ذلك  ،وعنهه  -وحهه  -علم وقت القيامة  ،وإليل  -وحـهه  -ترجعـون فـى

اآلخرة للحساب

 - 86وال يملــك آلهــتهم الــذين يعبــهونهم مــن غيــر هللا الشــفاعة لمــن عبــهوهم  ،لكــن مــن شــههوا

بالتوحيــه  -وهــم

يعتقهون أن هللا ربهم حًقا  -هم الذين يشفعون فيمن يشاء هللا من المؤمنين
 - 87ول ن سألت  -أيهـا الرسـول  -هـؤالء المشـركين عمـن خلقهـم  ،فيقـولن  :خلقهـن هللا  ،فكيـف يصـرفون عـن
عبادتل تعالى إلى عبادة غيره مع إقرارهم بأنل خالقهم ! إن هذا لعجيب

داعيا  " :يا رب " إن هؤالء المعانهين قوم ال ينتظر منهم إيمان
 – 88أقسم بقول محمه  مستغيثًا ً
 - 89فأعرو  -أيها الرسول  -عنهم  -لشهة عنادهم  -ودعهم  ،وقل لهم  :سالم

الدخـــــان
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ابتهأ

السورة بالحهيث عن القـرآن  ،وأنـل أُنـزل مـن عنـه هللا فـى ليلـة القـهر  -المباركـة  -لإلنـذار والتوحيـه ،

وأنل الحق كمـا تحـهثت عـن البعـث  ،وأنـل ال ريـب فيـل  ،وناقشـت ُحجـج المنكـرين لـل  ،ورد
وقارنت بين مشركى مكة وأسالفهم قوم فرعون  ،وتعر ت لما حـل بهـم مـن انتقـام هللا  ،ثـم أطـه

علـى المشـركين ،
أن يـوم القيامـة

جميعــا  ،وتحــهثت عــن ج ـزاء الضــالين فــى هــذا اليــوم وج ـزاء المهتــهين ،
هــو موعــه حســاب فــرق الكفــر والضــالل
ً
وانته ــت بالح ــهيث ع ــن القـ ـرآن  ،كم ــا ب ــهئت ب ــل  ،وبتههي ــه المك ــذبين ب ــأمره  بانتظ ــار م ــا يح ــل به ــم م ــن ال ــبالء
والمصائب
 - 1حــم  :ابتــهأ

هــذه الســورة بــبعض الحــروف الصــوتية علــى طريقــة الق ـرآن الك ـريم فــى افتتــاح كثيــر مــن الســور

بمثل هذه الحروف

إعالما برفعة قهره
 - 2أقسم هللا بالقرآن الكاشف عن الهين الحق  ،المو ح للناس ما ُيصلح دنياهم وآخرتهم ،
ً
 - 3إننا ابتهأنا إنـزال القـرآن فـى ليلـة وفيـرة الخيـر  ،كثيـرة البركـا  ،ألن مـن شـأننا اإلنـذار بإرسـال الرسـل وإنـزال

الكتب

ويبين كل أمر محكـم  ،والقـرآن رأس الحكمـة  ،والفيصـل بـين الحـق والباطـل ،
 - 4فى هذه الليلة المباركة ُيَفصل ُ
ولذا كان إنزالل فيها
ـادر مــن عنــهنا كمــا اقتضــاه تــهبيرنا  ،ألن مــن شــأننا إرســال الرســل بالكتــب
عظيمــا صـ ًا
ـر
 - 5أعنــى بهــذا األمــر أمـ ًا
ً
لتبليُ العباد
 - 6ألجل رحمة ربك بعباده أرسل رسـلل للنـاس يبلغـونهم َههيـل  ،ألنـل  -وحـهه  -السـميع لكـل مسـموو  ،المحـيل
علما بكل معلوم
ً
 - 7هو خالق السموا

واألرو وما بينهما  ،إن كنتم موقنين بالحق  ،مـذعنين لـل  ،مـؤمنين بأنـل المنـزل للقـرآن

رحمة وههاية
 - 8ال إلـل يستحق العبادة سواه  ،هو  -وحهه  -يحيى ويميت  ،وهو  -وحهه  -خالقكم وخالق آبائكم األولين

 - 9بــل الكفــار فــى شــك مــن هــذا الحــق  ،يتبعــون أه ـواءهم  ،وذلــك شــأن الالهــين الالعبــين  ،ال شــأن أهــل العلــم
واليقين

 - 10فانتظر  -أيها الرسـول  -حينمـا ينـزل بهـم القحـل  ،فيصـابون بـالهزال و ـعف البصـر  ،فيـرى الرجـل بـين
دخانا وا ًحا !
السماء واألرو ً
 - 11يحيل هذا الهخان بالمكذبين الذين أصابهم الجهب  ،فيقولون لشهة الهول  :هذا عذاب شهيه اإليالم
 - 12كما يقولون استغاثة با  :إننا سنؤمن بعه أن تكشف عنا عذاب الجوو والحرمان

 - 13كيف يتع هؤالء  ،ويوفون بما وعهوا من اإليمان عنه كشـف العـذاب  ،وقـه جـاءهم رسـول وا ـح الرسـالة
بالمعج از الهالة على صهقل  ،وذلك أعظم موجبا

االتعاظ
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اء  : -تــارة يعلمــل
 - 14ثــم أعر ـوا عــن التصــهيق بالرســول المؤيــه بــالمعج از الوا ــحة  ،وقــالوا  -كـ ً
ـذبا وافت ـر ً
البشر  ،وقالوا تارة أخرى  :اختلل عقلل
 - 15فرد هللا عليهم :إنا سنرفع عنكم العذاب زمن الهنيا  ،وهو قليـل ،وإنكـم عائـهون  -ال محالـة  -إلـى مـا كنـتم
عليل

 - 16اذكر  -أيها الرسول  -يوم نأخذهم األخذة الكبرى بعنف وقوة  ،إننا  -بهذا األخذ  -منتقمون منهـم

 - 17ولقــه امتحنــا قبــل كفــار مكــة قــوم فرعــون بالــهعوة إلــى اإليمــان  ،وجــاءهم موســى رســول ك ـريم علــى هللا ،
عنادا  ،وكذلك شأن هؤالء المشركين
فكفروا بل ً
 - 18قــال لهــم الرســول الكـريم  :أدوا إلــى يــا عبــاد هللا مــا هــو واجــب علــيكم مــن قبــول دعــوتى  ،ألنــى لكــم رســول
إليكم خاصة  ،أمين على رسالتى

 - 19وال تتكبروا على هللا بتكذيب رسولل  ،ألنى آتيكم بمعجزة وا حة تبين صهق نبوتى ورسالتى
رجما
 - 20وإنى اعتصمت بخالقى وخالقكم من أن تتمكنوا من قتلى ً
 - 21وإن لم تصهقوا بى فكونوا بمعزل منى  ،وال تُؤُذونى

مـن إيمـانهم  -بـأن هـؤالء قـوم تنـاهى أمـرهم فـى الكفـر  ،فافعـل

شاطيا قومـل حـين يـ
 - 22فهعا موسى ربل ً -
بهم ما يستحقون
 - 23ع
فسر بالمؤمنين ليال فى خفية  ،حتى ال يهركوكم  ،ألن فرعون وجنوده سيتبعونكم إذا علموا  ،لإليقاو بكم
ربل بالعصا  ،ليهخلل المنكرون  ،فإنهم مغرقون

ساطنا على هي تل بعه
 - 24واترك البحر
ً
كثير من الجنا النا رة والعيون الجارية
 - 25تركوا بعه إغراقهم ًا

ال محالة

 - 26والزروو المتنوعة والمنازل الحسنة

 - 27وعيشة مترفة نضرة كانوا فيها متنعمين
 - 28مثل ذلك العقاب يعاقب هللا من خالف أمره  ،وخرج على طاعتـل  ،ويحـول مـا كـان فيـل مـن الـنعم إلـى قـوم
آخرين ليسوا منهم فى شىء من قرابة وال دين

ظ ـروا لتوبــة  ،ولــم يمهل ـوا
 - 29فمــا حزنــت علــيهم الســماء واألرو عنــهما أخــذهم العــذاب له ـوان شــأنهم  ،ولــم ُين َ
احتقار لهم
ًا
لتهارك تقصيرهم ،
 - 30ولقه نجى هللا بنى إسرائيل من العذاب المذل لهم

مستعليا على قومل  ،مسرًفا فى الشر والطغيان
 - 31نجاهم من فرعون  ،إن فرعون كان
ً
 - 32أقسم  :لقه اخترنا بنى إسـرائيل علـى علـم منـا بـأحقيتهم باالختيـار علـى عـالمى زمـانهم  ،فبعثنـا فـيهم أنبيـاء
طثيرين مع علمنا بحالهم
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 - 33وآتاهم هللا على يه موسى من الهالئل ما فيل اختبار ظاهر لهم

 - 35 ، 34إن هـ ـؤالء المك ــذبين بالبع ــث ليقول ــون  :م ــا الموت ــة إال موتتن ــا األول ــى ف ــى ال ــهنيا وم ــا نح ــن بع ــهها

بمبعوثين

 - 36ويقولون لرسول هللا والمؤمنين  :إن كنتم صادقين فى دعواطم أن ربكم يحيى المـوتى للحسـاب فـى اآلخـرة ،
فعجلوا لنا إحياء من ما

من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك

 - 37أطفــار مكــة خيــر فــى القــوة والمنعــة والســلطان وســائر أمــور الــهنيا أم قــوم تبــع ومــن س ـبقهم لــي

قومك  -يا محمه  -أقوى منهم ،وقه أهلكناهم فى الهنيا بكفرهم وإجرامهم  ،فليعتبروا بهم
 - 38وما خلق هللا السموا

مشــركو

واألرو وما بينهما بحكمة ولحكمة

طا بالحكمة علـى نظـام ثابـت يـهل علـى وجـود هللا ووحهانيتـل وقهرتـل  ،ولكـن أطثـر
 - 39ما خلقناهما إال خلًقا منو ً
هؤالء فى غفلة عمياء  ،ال يعلمون هذه الهاللة
 - 40إن يوم الحكم بين المحق والمبطل وقت موعههم أجمعين

 - 41ي ــوم ال ي ــهفع أى قري ــب ع ــن أى قري ــب  ،وال أى حلي ــف ع ــن أى حلي ــف ش ــيًا قل ــيالً م ــن الع ــذاب  ،وال ه ــم

ينصرون عنه هللا بأنفسهم

 - 42لكن الذين رحمهـم هللا مـن المـؤمنين يعفـو هللا عـنهم  ،ويـأذن لهـم بالشـفاعة  ،إنـل الغالـب علـى كـل شـىء ،
الرحيم بعباده المؤمنين
 - 44 ،43إن شجرة الزقوم  -المعروفة بقبح منظرها وخبث طعمها وريحها  -طعام الفاجر كثير اآلثـام

 - 46 ،45طعامهــا كســائل المعــهن الــذى صــهرتل الحـ اررة  ،يغلــى فــى البطــون كغلــى المــاء الــذى بلــُ النهايــة فــى
غليانل

 - 47خذوا  -يا زبانية جهنم  -هذا الفاجر األثيم فقودوه بعنف وغلظة إلى وسل جهنم
 - 48ثم صبوا فوق رأسل الماء الشهيه الح اررة  ،زيادة فى تعذيبل وإيالمل

وتهكما بل  -ذق العذاب الشهيه  ،إنك أنت العزيز فى قومك  ،الكريم فى حسبك
 - 49يقال لل  -استهزاء
ً
ا
وتشكون فى وقوعل
 - 50إن هذا العذاب الذى لمستموه حقيقة واقعة هو ما كنتم تخاصمون بشأنل فى الهنيا ،
 - 51إن الذين وقوا أنفسهم من المعاصى بالتزام طاعة هللا فى مكان عظيم يأمنون فيل على

أنفسهم

اما لهم بإعظام نعيمهم
 - 52فى جنا ينعمون فيها  ،وعيون من الماء تجرى من تحتها  ،إطر ً
 - 53يلبسون مارق وما غل من الحرير زيادة فى زينتهم  ،متقابلين فى مجالسهم  ،ليتم لهم األن ـ

 - 54ومــع هــذا الج ـزاء زوجنــاهم فــى الجنــة بحــور عــين  ،يحــار فــيهن الطــرف لفــرط حســنهن وجمــالهن وســعة
عيونهن

 - 55يطلبون فى الجنة كل فاطهة يشتهونها  ،آمنين من الغصص والزوال والحرمان
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 - 56ال يذوقون فى الجنة المو بعه الموتة األولى التى ذاقوهـا فـى الـهنيا عنـه انقضـاء آجـالهم  ،وحفظهـم ربهـم
من عذاب النار

ـانا مـن خالقـك  -ذلـك الحفـ مـن العـذاب ودخـول الجنـة هـو غايـة الفـوز
 - 57حفظوا من العذاب  -فضال وإحس ً
العظيم
 - 58فإنما سهلنا عليك تالوة القرآن وتبليغل ُمَنزال بلغتك ولغتهم كى يتعظوا فيؤمنوا بل ويعملوا بما فيــل
 - 59فانتظر ما يحل بهم  ،إنهم منتظرون ما يحل بك وبهعوتك من الهوائر
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