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بيان �أدلة القدرة على البعث والتخويف
من العاقبة.
 ع ��ن �أي �ش ��يء يت�س ��اءل ه� ��ؤالء
الم�ش ��ركون بعدم ��ا بع ��ث اهلل �إليه ��م
ر�س ��وله ؟!
بع�ض ��ا ع ��ن الخب ��ر
 ي�س ��أل بع�ضه ��م ً
العظي��م ،وه��و هذا الق��ر�آن المنزل على
ر�س��ولهم المت�ضم��ن لخبر البعث.
 ه ��ذا الق ��ر�آن ال ��ذي اختلف ��وا فيم ��ا
ي�صفونه به؛ من كونه �سح ًرا �أو �شع ًرا �أو
كهانة �أو �أ�ساطير الأولين.
 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا زعم ��وا� ،س ��يعلم
ه� ��ؤالء المكذب ��ون بالق ��ر�آن عاقب ��ة
تكذيبه ��م ال�س ��يئة.
 ثم �سيت�أكد لهم ذلك.
� أل ��م ن َُ�ص ِّي ��ر الأر� ��ض ُم َم َّه ��دة له ��م
�صالح��ة ال�س��تقرارهم عليه��ا؟!
 وجعلن ��ا الجب ��ال عليه ��ا بمنزل ��ة
�أوت��اد تمنعه��ا م��ن اال�ضط��راب.
 وخلقناكم � -أيها النا�س � -أ�صنا ًفا:
منكم ال ُّذكران والإناث.
انقطاعا عن
 وجعلنا نومكم
ً
الن�شاط لت�ستريحوا.
 وجعلن��ا اللي��ل �س��ات ًرا لك��م بظلمت��ه
مثل اللبا�س الذي ت�سترون به عوراتكم.
 وجعلن ��ا النه ��ار ميدا ًن ��ا للك�س ��ب
والبح��ث ع��ن ال��رزق.
 وبنين ��ا فوقك ��م �س ��بع �س ��ماوات
متين ��ة البن ��اء محكم ��ة ال�صن ��ع.
م�صباح ��ا
 و�ص َّيرن ��ا ال�شم� ��س
ً
�ش ��ديد االتق ��اد والإن ��ارة.

 و�أنزلنا من ال�سحب التي حان لها �أن تمطر ما ًء كثير االن�صباب.
الحب ،و�أ�صناف النبات.
 لنخرج به �أ�صناف َ
 ونخ��رج ب��ه ب�س��اتين ُم ْل َت َّف��ة م��ن كث��رة تداخ��ل �أغ�ص��ان �أ�ش��جارها .ولم��ا ذك��ر اهلل ه��ذه النع��م الدال��ة عل��ى قدرت��ه �أتبعه��ا بذك��ر البع��ث
موعدا محد ًدا
والقيامة؛ لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وح�س��ابهم ،فقال�  :إن يوم الف�صل بين الخالئق كان ً
ٍ
بوقت ال يتخلّف  .يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية ،فت�أتون � -أيها النا�س  -جماعات جماعات  .و ُف ِتحت ال�سماء ف�صار
وج ِعلت الجبال ت�سير حتى تتحول هبا ًء منثو ًرا ،فت�صير مثل ال�سراب�  .إن جهنم كانت
لها فتوح و�شقوق مثل الأبواب المفتحةُ  .
را�ص��دة ُم ْر َت ِقب��ة  .للظالمي��ن مرج ًع��ا يرجع��ون �إلي��ه  .ماكثي��ن فيه��ا �أزمن��ة وده��و ًرا ال نهاي��ة له��ا  .ال يذوق��ون فيه��ا ه��وا ًء ب��ار ًدا
لذذ به  .ال يذوقون �إال ما ًء �ش��ديد الحرارة ،وما ي�س��يل من �صديد �أهل النار .
يبرد حر ال�س��عير عنهم ،وال يذوقون فيها �ش��را ًبا ُي َت َّ
جزا ًء مواف ًقا لما كانوا عليه من الكفر وال�ضالل�  .إنهم كانوا في الدنيا ال يخافون محا�س��بة اهلل �إياهم في الآخرة؛ لأنهم ال ي�ؤمنون
�صالح��ا  .وكذب��وا ب�آياتن��ا المنزل��ة عل��ى ر�س��ولنا تكذي ًب��ا  .وكل �ش��يء م��ن
بالبع��ث ،فل��و كان��وا يخاف��ون البع��ث لآمن��وا ب��اهلل ،وعمل��وا ً
�أعمالهم �ضبطناه وعددناه ،وهو مكتوب في �صحائف �أعمالهم  .فذوقوا � -أيها الطغاة  -هذا العذاب الدائم ،فلن نزيدكم �إال عذا ًبا
علــى عذابكم.
�إحكام اهلل للخلق داللة على قدرته على �إعادته.

الطغيان �سبب دخول النار.

م�ضاعفة العذاب على الكفار.

� إن للمتقي ��ن ربه ��م بامتث ��ال �أوام ��ره
مكان ٍ
فوز يفوزون فيه
واجتناب نواهيهَ ،
بمطلوبهم وهو الجنة.
 ب�ساتين و�أعنا ًبا.
 وناهدات م�ستويات ال�سن.
 وك�أ�س خمر ملأى.
كالم ��ا
 ال ي�س ��معون ف ��ي الجن ��ة ً
باط�ل ً�ا ،وال ي�س ��معون كذ ًب ��ا ،وال يك ��ذب
بع�ض ��ا.
بع�ضه ��م ً
 كل ذل ��ك مم ��ا منحه ��م اهلل ِم َّن ��ة
وعط��اء من��ه كاف ًي��ا.
 رب ال�س ��ماوات والأر� ��ض ورب
م��ا بينهم��ا ،رحـ��من الدني��ا والآخ��رة ،ال
يمل��ك جمي��ع م��ن ف��ي الأر���ض �أو ال�س��ماء
�أن ي�س� ��ألوه �إال �إذا �أذن له ��م.
 ي ��وم يق ��وم جبري ��ل والمالئك ��ة
ُم ْ�صط ِّفي��ن ،ال يتكلم��ون ب�ش��فاعة لأح��د
�إال من �أذن له الرحـ��من �أن ي�شفع ،وقال
�س��دا ًدا ككلم��ة التوحي��د.
 ذل ��ك المو�ص ��وف لك ��م ه ��و الي ��وم
الذي ال ريب �أنه واقع ،فمن �شاء النجاة
في ��ه م ��ن ع ��ذاب اهلل فليتخ ��ذ �س � ً
�بيل
�إل��ى ذل��ك م��ن الأعم��ال ال�صالح��ة الت��ي
تر�ض��ي رب��ه.
� إن ��ا ح ّذرناك ��م � -أيه ��ا النا� ��س -
عذا ًب��ا قري ًب��ا يح�ص��ل ،ي��وم ينظ��ر المرء
م��ا ق��دم م��ن عمل��ه ف��ي الدني��ا ،ويق��ول
الكاف��ر متمن ًي��ا الخال���ص م��ن الع��ذاب:
ي��ا ليتن��ي �ص��رت ترا ًب��ا مث��ل الحيوان��ات
عندم ��ا يق ��ال له ��ا ي ��وم القيام ��ة :كون ��ي
ترا ًب��ا.
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التذكري باهلل واليوم الآخر.
� أق�سم اهلل بالمالئكة التي تجذب �أرواح الكفار ب�شدة وعنف  .و�أق�سم بالمالئكة التي ت�ست ُّل �أرواح الم�ؤمنين ب�سهولة وي�سر.
 و�أق�سم بالمالئكة التي َت ْ�س َبح من ال�سماء �إلى الأر�ض ب�أمر اهلل  .و�أق�سم بالمالئكة التي ت�سبق بع�ضها في �أداء �أمر اهلل.
 و�أق�س��م بالمالئك��ة الت��ي تنف��ذ م��ا �أمره��م اهلل ب��ه م��ن ق�ضائ��ه مث��ل المالئك��ة الموكلي��ن ب�أعم��ال العب��اد؛ �أق�س��م بذل��ك كل��ه ليبعث َّنه��م
للح�ساب والجزاء  .يوم تهت ّز الأر�ض عند النفخة الأولى  .تتبع هذه النفخة نفخة ثانية  .قلوب الكافرين والفا�سقين في ذلك
عظاما بالية
الي��وم خائف��ة  .يظه��ر عل��ى �أب�صاره��ا �أث��ر الذل��ة  .وكان��وا يقول��ون :ه��ل نرج��ع �إل��ى الحياة بع��د �أن متنا؟! � أ�إذا كن��ا ً
فارغ��ة نرج��ع بع��د ذل��ك؟!  قال��وا� :إذا رجعن��ا تك��ون تلك الرجعة خا�س��رة ،مغبونًا �صاحبها.
� أَ ْم��ر البع��ث ي�س��ير ،ف�إنم��ا ه��ي �صيح��ة واح��دة من الملك الموكل بالنفخ  .ف�إذا الجمي��ع �أحياء على وجه الأر�ض بعد �أن كانوا �أموا ًتا
في بطنها  .هل جاءك � -أيها الر�سول  -خبر مو�سى مع ربه ومع عد ّوه فرعون؟!  حين ناداه ربه �سبحانه بوادي طُ َوى المطهر.
التقوى �سبب دخول الجنة.
برفق ولين.

تذكر �أهوال القيامة دافع للعمل ال�صالح.

قب�ض روح الكافر ب�ش ّدة وعنف ،وقب�ض روح الم�ؤمن
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 ق ��ال ل ��ه فيم ��ا ق ��ال� :س � ْ�ر �إل ��ى
فرع ��ون� ،إن ��ه تج ��اوز الح ��د ف ��ي الظل ��م
واال�س ��تكبار.
 فق ��ل ل ��ه :ه ��ل ل ��ك  -ي��ا فرع��ون -
�أن تتطه��ر م��ن الكف��ر والمعا�صي؟
 و�أر�ش ��دك �إل ��ى رب ��ك ال ��ذي خلق ��ك
ورع��اك فتخ�ش��اه ،فتعم��ل بم��ا ير�ضي��ه،
وتتجن��ب ما ي�س��خطه؟
 ف�أظه ��ر ل ��ه مو�س ��ى العالم ��ة
العظمى الدالة على �أنه ر�سول من ربه،
وهي الي��د والع�صا.
 فم ��ا كان م ��ن فرع ��ون �إال �أن ��ه
ك ّذب بهذه العالمة ،وع�صى ما �أمره به
مو�س ��ى .
 ث��م �أعر���ض ع��ن الإيم��ان بم��ا ج��اء
مجتهدا في مع�صية اهلل
به مو�س��ى
ً
ومعار�ضة الحق.
 فجم ��ع قوم ��ه و�أتباع ��ه لمغالب ��ة
مو�س ��ى  ،فن ��ادى قائ�ل ً�ا:
� أن ��ا ربك ��م الأعل ��ى ،ف�ل�ا طاع ��ة
لغي ��ري عليك ��م.
 ف�أخ ��ذه اهلل فعاقب ��ه ف ��ي الدني ��ا
بالغ��رق ف��ي البح��ر ،وعاقب��ه ف��ي الآخرة
ب�إدخال��ه ف��ي �أ�ش� ّد الع��ذاب.
� إن فيم ��ا عاقبن ��ا ب ��ه فرع ��ون ف ��ي
الدني��ا والآخ��رة لموعظ��ة لم��ن يخ�ش��ى
اهلل؛ فه��و ال��ذي ينتف��ع بالمواع��ظ.
� أ�إيجادك�م عل�ى اهلل � -أيه�ا
المكذب�ون بالبع�ث � -أ�صع�ب� ،أم �إيجاد
ال�س�ماء الت�ي بناه�ا؟!
 جع ��ل َ�س � ْ�متها ف ��ي جه ��ة العل� � ّو
رفي ًع��ا ،فجعله��ا م�س��توية ،ال فط��ور فيه��ا
وال �ش ��قوق وال عي ��ب.
 و�أظل ��م ليله ��ا �إذا غرب ��ت �شم�س ��ها،
و�أظهر نورها �إذا �أ�شرقت.
 والأر� ��ض بع ��د �أن خل ��ق ال�س ��ماء

ب�س ��طها ،و�أودع فيه ��ا منافعه ��ا.
� أخرج منها ماءها عيونًا تجري ،و�أنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب.
 والجب��ال جعله��ا ثابت��ة عل��ى الأر���ض  .كل ذل��ك مناف��ع لك��م � -أيه��ا النا���س  -ولأنعامك��م ،فال��ذي خل��ق ه��ذا كل��ه ال يعج��ز ع��ن �إع��ادة
خلقه��م م��ن جدي��د  .ف��إذا ج��اءت النفخ��ة الثاني��ة الت��ي تغمر كل �ش��يء بهوله��ا ،وقامت القيامة  .يوم تجيء يتذكر الإن�س��ان ما قدم
وف�ضل الحياة
من عمل ،خي ًرا كان �أو �ش ًّرا  .وجيء بجهنم و�أُظْ ِهرت عيانًا لمن يب�صرها  .ف�أما من تجاوز الح ّد في ال�ضاللّ  .
�تقره ال��ذي ي��أوي �إلي��ه   .و�أما من خاف قيام��ه بين يدي ربه،
الدني��ا الفاني��ة عل��ى الحي��اة الأخ��رى الباقي��ة  .ف��إن الن��ار ه��ي م�س� ّ
�تقره الذي ي�أوي �إليه  .ي�س��ألك � -أيها الر�س��ول  -ه�ؤالء المكذبون
ّ
حرمه اهلل ،ف�إن الجنة هي م�س� ّ
وكف نف�س��ه عن اتباع ما تهواه مما ّ
بالبعث :متى تقع ال�س��اعة؟  لي���س لك علم بها حتى تذكرها لهم ،ولي���س من �ش��أنك ذلك� ،إنما �ش��أنك اال�س��تعداد لها�  .إلى ربك
وحده ُم ْنتهى علم ال�ساعة�  .إنما �أنت منذر من يخ�شى ال�ساعة؛ لأنه الذي ينتفع ب�إنذارك  .ك�أنهم يوم يرون ال�ساعة م�شاهدة ،لم
يلبثوا في حياتهم الدنيا �إال ع�شية يوم واحد �أو بكرته.
وكف النف���س عن الهوى من �أ�س��باب دخول الجنة.
وجوب الرفق عند خطاب المدع ّو .الخوف من اهلل ّ
ال��ذي ال يعلم��ه �إال اهلل .بي��ان اهلل لتفا�صي��ل خل��ق ال�س��ماء والأر���ض.

علم ال�س��اعة من الغيب

تذك�ي�ر الكافري ��ن امل�س ��تغنني ع ��ن
ربه ��م برباه�ي�ن البع ��ث.
 قطّ ب ر�سول اهلل
و�أعر�ض.
 لأج ��ل مج ��يء عب ��د اهلل ب ��ن �أم
مكت ��وم ي�ستر�ش ��ده ،وكان �أعم ��ى ،ج ��اء
والر�سول من�شغل ب�أكابر الم�شركين
�أم�ل ً�ا ف��ي هدايته��م.
 وم ��ا ُي ْع ِل ُم � َ�ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
لع��ل ه��ذا الأعم��ى يتطه��ر م��ن ذنوب��ه؟!
� أو يتعظ بما ي�سمع منك من
المواعظ ،فينتفع بها.
� أم��ا م��ن ا�س��تغنى بنف�س��ه بم��ا لدي��ه
من المال عن الإيمان بما جئت به.
عر�ض له ،و ُتقبل �إليه.
 ف�أنت َت َت َّ
 و�أي �ش ��يء يلحق ��ك �إذا ل ��م يتطه ��ر
م��ن ذنوبه بالتوبة �إلى اهلل.
 و�أم��ا م��ن ج��اءك ي�س��عى بح ًث��ا ع��ن
الخير.
 وهو يخ�شى ربه.
 ف�أن ��ت تت�ش ��اغل عن ��ه بغي ��ره م ��ن
�أكاب ��ر الم�ش ��ركين.
 لي� ��س الأم ��ر كذل ��ك� ،إنم ��ا ه ��ي
موعظ ��ة وتذكي ��ر لم ��ن يقب ��ل.
 فمن �شاء �أن يذكر اهلل ذكره،
واتعظ بما في هذا القر�آن.
 فه ��ذا الق ��ر�آن ف ��ي �صح ��ف �ش ��ريفة
عند المالئكة.
 مرفوع ��ة ف ��ي م ��كان ع ��ال ،مطه ��رة
ال ي�صيبها َد َن���س وال ِر ْج�س.
 وه ��ي ب�أي ��دي ر�س ��ل م ��ن المالئك ��ة.
 كرام عند ربهم ،كثيري فعل الخير والطاعاتُ  .ل ِعن الإن�سان الكافر ،ما �أ�ش ّد كفره باهلل!  من � ّأي �شيء خلقه اهلل حتى يتك ّبر
ي�س��ر له بع��د هذه الأط��وار الخروج م��ن بطن �أمه.
ف��ي الأر���ض و َي ْك ُف� َر ُه؟!  م��ن م��اء قلي��ل خلق��هَ ،ف َق� َّدر خلق��ه ط��و ًرا بع��د ط��ور  .ث��م ّ
 ثم بعد ما َق َّدر له من عمر في الحياة �أماته ،وجعل له قب ًرا يبقى فيه �إلى �أن يبعث  .ثم �إذا �شاء َب َع َث ُه للح�ساب والجزاء.
 لي���س الأم��ر كم��ا يتوه��م ه��ذا الكاف��ر �أن��ه �أدى م��ا علي��ه لرب��ه م��ن ح��ق ،فه��و ل��م ي��ؤ ّد م��ا �أوج��ب اهلل علي��ه م��ن الفرائ���ض  .فلينظ��ر
الإن�سان الكافر باهلل �إلى طعامه الذي ي�أكله كيف ح�صل؟!  ف�أ�صله من المطر النازل من ال�سماء بقوة وغزارة  .ثم َف َت ْقنا الأر�ض
فان�ش��قت ع��ن النب��ات  .ف�أنبتن��ا فيه��ا الحب��وب م��ن قم��ح وذرة وغيرهم��ا  .و�أنبتن��ا فيه��ا عن ًب��ا وق ًّت��ا رط ًب��ا؛ ليك��ون عل ًف��ا لدوابه��م.
 و�أنبتن ��ا فيه ��ا زيتو ًن ��ا ونخ�ل ً�ا  .و�أنبتن ��ا فيه ��ا ب�س ��اتين كثي ��رة الأ�ش ��جار  .و�أنبتن ��ا فيه ��ا فاكه ��ة ،و�أنبتن ��ا فيه ��ا م ��ا ترع ��اه
بهائمك��م  .النتفاعك��م ،وانتف��اع بهائمك��م  .ف��إذا ج��اءت ال�صيح��ة العظيم��ة الت��ي ت�ص��خ الآذان وه��ي النفخ��ة الثاني��ة  .ي��وم
ويفر من زوجته و�أوالده  .لك ّل واحد منهم ما ي�شغله عن الآخر من �ش ّدة الكرب
ويفر من �أمه و�أبيهّ  .
يهرب المرء من �أخيهّ  .
ف��ي ذل��ك الي��وم  .وج��وه ال�س��عداء ف��ي ذل��ك الي��وم م�ضيئ��ة�  .ضاحك��ة فرح��ة بم��ا �أع� ّد اهلل له��ا م��ن رحمت��ه  .ووجوه الأ�ش��قياء في
ذلك الي��وم عليها غبار.
عت��اب اهلل نب َّي��ه ف��ي �ش��أن عب��د اهلل ب��ن �أم مكت��وم دل عل��ى �أن الق��ر�آن م��ن عن��د اهلل .االهتم��ام بطال��ب العل��م
وال ُم ْ�س َت ْر ِ�ش��د� .ش��دة �أه��وال ي��وم القيام��ة حي��ث ال ين�ش��غل الم��رء �إال بنف�س��ه ،حت��ى الأنبياء يقولون :نف�س��ي نف�س��ي.
وجهه

 تغ�شاها ظلمة.
� أولئك المو�صوفون بتلك الحال هم
الذين جمعوا بين الكفر والفجور.
٨١
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كم ��ال الق ��ر�آن ف ��ي تذكي ��ر الأنف� ��س
باخت�ل�ال الك ��ون عن ��د البع ��ث.
� إذا ال�شم�س ُج ِمع ِج ْرمها ،وذهب
�ضو�ؤها.
 و�إذا الكواكب ت�ساقطت و ُم ِحي
�ضو�ؤها.
 و�إذا الجبال ُح ِّركت من مكانها.
 و�إذا ال ُّن ��وق الحوام ��ل الت ��ي
يتناف�س �أهلها فيها �أُ ْه ِملت بتركهم لها.
 و�إذا الوحو�ش ُج ِمعت مع الب�شر في
�صعيد واحد.
 و�إذا البح�ار ُ�أو ِق�دت حت�ى ت�صي�ر
نا ًرا.
 و�إذا النفو�س ق ُِرنت بمن يماثلها،
َف ُي ْقرن الفـــــاجر بالفـــــــاجر ،والتـــقي
بالتقي.
 و�إذا الطفل ��ة المدفون ��ة وه ��ي ح ّي ��ة
�س�ألها اهلل.
 ب�أي جريمة قتلك من قتلك؟!
 و�إذا �صحف �أعمال العباد ن ُِ�شرت؛
ليقر�أ كل واحد �صحيفة �أعماله.
 و�إذا ال�س ��ماء ن ُِزع ��ت كم ��ا ُي ْن � َ�زع
الجل��د ع��ن ال�ش��اة.
 و�إذا النـــــار �أُو ِقدت.
 و�إذا الجنة ق ُِّربت للمتقين.
 عندم ��ا يح�ص ��ل ذل ��ك تعل ��م كل
نف� ��س م ��ا قدم ��ت م ��ن الأعم ��ال لذل ��ك
الي ��وم.

� أق�سم اهلل بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل.
 الجاريات في �أفالكها التي تغيب عند بزوغ ال�صبح مثل الظباء تدخل ِك َنا�سها؛ �أي :بيتها.
 و�أق�سم ب�أول الليل �إذا �أقبل ،وب�آخره �إذا �أدبر.
 و�أق�س��م بال�صب��ح �إذا ب��زغ ن��وره�  .إن الق��ر�آن المن��زل عل��ى محم��د ل��كالم اهلل ب ّلغ��ه َم َل��ك �أمي��ن ،وه��و جبري��ل  ،ائتمن��ه اهلل
عليه�  .صاحب قوة ،ذي منزلة عظيمة عند رب العر���ش �س��بحانه  .يطيعه �أهل ال�س��ماءُ ،م�ؤْ َتمن على ما يبلغه من الوحي  .وما
محم��د الم�ل�ازم لك��م ال��ذي تعرف��ون عقل��ه و�أمانت��ه و�صدق��ه بمجن��ون كم��ا ت ّدعون بهتا ًن��ا  .ولقد ر�أى �صاحبكم جبري��ل على �صورته
الت��ي ُخ ِل� َ�ق عليه��ا ب�أف��ق ال�س��ماء الوا�ض��ح  .ولي���س �صاحبك��م ببخي��ل عليك��م يبخ��ل �أن يبلغك��م م��ا �أُ ِمر بتبلغي��ه �إليكم ،وال ي�أخ��ذ �أج ًرا كما
ي�أخ��ذه الكهن��ة  .ولي���س ه��ذا الق��ر�آن م��ن كالم �ش��يطان مط��رود م��ن رحم��ة اهلل  .ف��أي طري��ق ت�س��لكونها لإن��كار �أن��ه م��ن اهلل بع��د
هذه الحجج؟!  لي���س القر�آن �إال تذكي ًرا وموعظة للجن والإن���س  .لمن �ش��اء منكم �أن ي�س��تقيم على طريق الحق  .وما ت�ش��ا�ؤون
ا�س ��تقامة وال غيره ��ا �إال �أن ي�ش ��اء اهلل ذل ��ك ،رب الخالئ ��ق كله ��ا.
ال�شر.
َح ْ�شر المرء مع من يماثله في الخــــير �أو ّ
م�شيئة العبد تابعة لم�شيئة اهلل.

�إذا كانت المو ُءودة ُت�ســـ�أل فما بالك بالوائد؟ وهذا دلـــيل على عظــــم الموقف.
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حتذير الإن�سان من االغرتار ون�سيان
يوم القيامة.
� إذا ال�سماء ت�شققت لنزول المالئكة
منها.
 و�إذا الكواكب ت�ساقطت متناثرة.
 و�إذا البح ��ار فت ��ح بع�ضه ��ا عل ��ى
بع� ��ض فاختلط ��ت.
 و�إذا القبور ُق ِلب ترابها لبعث من
فيها من الأموات.
 عن ��د ذل ��ك تعل ��م كل نف� ��س م ��ا
قدم��ت م��ن عم��ل ،وم��ا � َّأخ��رت من��ه فل��م
تعمل ��ه.
 ي ��ا �أيه ��ا الإن�س ��ان الكاف ��ر برب ��ك،
م��ا ال��ذي جعل��ك تخال��ف �أم��ر رب��ك حين
تكر ًم ��ا
�أمهل ��ك ول ��م يعاجل ��ك بالعقوب ��ة ّ
من��ه؟!  ال��ذي �أوج��دك بع��د �أن كن��ت
�سوي الأع�ضاء معتدلها.
عدما ،وجعلك ّ
ً
 في �أي �صورة �شاء �أن يخلقك
خلقك ،وقد �أنعم عليك �إذ لم يخلقك
في �صورة حمار وال قرد وال كلب وال
غيرها  .لي�س الأمر كما ت�صورتم
�أيها المغترون  -بل �أنتم تكذبون بيوم٨٣
الجزاء فال تعملون له  .و�إن عليكم
مالئكة يحفظون �أعمالكم .
كراما
ً
عند اهلل ،كاتبين يكتبون �أعمالكم.
 يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه.
� إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي
نعيم دائم يوم القيامة  .و�إن
�أ�صحاب الفجور لفي نار ت�ستعر عليهم.
 يدخلونها يوم الجزاء يعانون
حرها  .ولي�سوا عنها بغائبين � ًأبدا،
ّ
بل هم خالدون فيها  .وما �أعلمك � -أيها الر�سول  -ما يوم الدين؟!  ثم ما �أعلمك ما يوم الدين؟!
يت�صرف بما ي�شاء ،ال لأحد غيره.
أحدا ،والأمر كله في ذلك اليوم هلل وحده،
ينفع � ً
ّ

٣٦



يوم ال ي�ستطيع �أحد �أن

حتذير املكذبني الظاملني من يوم القيامة وب�شارة امل�ؤمنني به.
 ه�ل�اك وخ�س��ار لل ُمطَ ِّففي��ن  .وه��م الذي��ن �إذا اكتال��وا م��ن غيره��م ي�س��توفون حقه��م كام�ل ً�ا دون نق���ص  .و�إذا كال��وا للنا���س
�أو وزن��وا له��م ينق�ص��ون الكي��ل والمي��زان؛ وكان ذل��ك ح��ال �أه��ل المدين��ة عن��د هج��رة النب��ي �إليه��م�  .أال يتيقن ه��ؤالء الذين يفعلون
ه��ذا المنكر �أنهم مبعوثون �إلى اهلل؟!
التحذي��ر م��ن الغ��رور المان��ع م��ن اتب��اع الح��ق .الج�ش��ع م��ن الأخ�ل�اق الذميم��ة في التجار وال ي�س��لم منه �إال م��ن يخاف اهلل .تذكر
هول القيامة من �أعظم الروادع عن المع�صية.

 للح�س ��اب والج ��زاء ف ��ي ي ��وم
عظي��م لم��ا في��ه م��ن المح��ن والأه��وال.
 ي ��وم يق ��وم النا� ��س ل ��رب الخالئ ��ق
كلها؛ للح�س��اب.
 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا ت�ص ّورت ��م م ��ن
�أن��ه ال َب ْع��ث بع��د الم��وت� ،إن كت��اب �أه��ل
الفج ��ور م ��ن الكف ��ار والمنافقي ��ن لف ��ي
خ�س��ار ف��ي الأر���ض ال�س��فلى.
 وم��ا �أعلم��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ا
ِ�س ِّجين؟!
� إن كتابه ��م مكت ��وب ال ي ��زول ،وال
ُي� َ�زاد في��ه وال ُي ْنق�ص.
 ه�ل�اك وخ�س ��ار ف ��ي ذل ��ك الي ��وم
للمكذبي ��ن.
 الذي ��ن يكذب ��ون بي ��وم الج ��زاء
ال ��ذي يج ��ازي في ��ه اهلل عب ��اده عل ��ى
�أعماله ��م ف ��ي الدني ��ا.
 وم ��ا يك ��ذب بذل ��ك الي ��وم �إال كل
متج��اوز لح��دود اهلل ،كثي��ر الآث��ام.
� إذا ُت ْق ��ر�أ علي ��ه �آياتن ��ا المنزل ��ة
على ر�س��ولنا قال :ه��ي �أقا�صي�ص الأمم
الأول��ى ،ولي�س��ت م��ن عن��د اهلل.
 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا ت�ص ��ور ه� ��ؤالء
المكذب ��ون ،ب ��ل غل ��ب عل ��ى عقوله ��م
وغطاه ��ا م ��ا كان ��وا يك�س ��بون م ��ن
المعا�صي ،فلم يب�صروا الحق بقلوبهم.
 ح ًّق ��ا �إنه ��م ع ��ن ر�ؤي ��ة ربه ��م ي ��وم
القيام ��ة لممنوع ��ون.
 ث ��م �إنه ��م لداخل ��و الن ��ار ،يعان ��ون
حر ها.
ّ
 ث��م يق��ال له��م ي��وم القيام��ة تقري ًع��ا
له��م :ه��ذا الع��ذاب الذي لقيتم��وه هو ما
كنت ��م تكذب ��ون ب ��ه ف ��ي الدني ��ا عندم ��ا
يخبرك��م ب��ه ر�س��ولكم.
 لي���س الأم��ر كم��ا ت�صورت��م م��ن �أن��ه
ال ح�س��اب وال ج��زاء� ،إن كت��اب �أ�صح��اب

الطاع��ة لفي ِع ِلّيين.
 وما �أعلمك � -أيها الر�سول  -ما ِع ِّلــ ُّيون؟!
� إن كتابهم مكتوب ال يزول ،وال ُي َزاد فيه وال ُي ْنق�ص.
 يح�ضر هذا الكتاب مقربو كل �سماء من المالئكة.
� إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة.
 عل��ى الأ�س� ّ�رة المزين��ة ينظ��رون �إل��ى ربه��م ،و�إل��ى كل ما يبهج نفو�س��هم وي�س��رهم�  .إذا ر�أيته��م ر�أيت في وجوههم �أثر التن ّعم ُح ْ�س�نًا
وبه��اء  .ي�س��قيهم خدمه��م م��ن خم��ر مخت��وم عل��ى �إنائه��ا  .تف��وح رائحة الم�س��ك منه �إلى نهايته ،وفي هذا الج��زاء الكريم يجب �أن
يت�س��ابق المت�س��ابقون ،بالعم��ل بم��ا ير�ض��ي اهلل ،وت��رك م��ا ي�س��خطهُ  .ي ْخل��ط ه��ذا ال�ش��راب المخت��وم م��ن عي��ن َت ْ�س��نيم  .وه��ي عين
ف��ي �أعل��ى الجن��ة ي�ش��رب منه��ا المقرب��ون �صافي��ة خال�ص��ة ،وي�ش��رب �س��ائر الم�ؤمني��ن منه��ا ،مخلوط��ة بغيره��ا�  .إن الذي��ن �أجرم��وا بما
مروا بالم�ؤمنين غمز بع�ضهم لبع�ض �س��خرية و َت َن ُّد ًرا.
كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين �آمنوا ي�ضحكون ا�س��تهزا ًء بهم  .و�إذا ّ
 و�إذا رجع��وا �إل��ى �أهليه��م رجع��وا فرحي��ن بم��ا ه��م علي��ه م��ن الكف��ر واال�س��تهزاء بالم�ؤمني��ن  .و�إذا �ش��اهدوا الم�س��لمين قال��وا� :إن
ه��ؤالء ل�ضال��ون ع��ن طري��ق الح��ق ،حي��ث ترك��وا دي��ن �آبائه��م  .وم��ا وكله��م اهلل على حفظ �أعماله��م حتى يقول��وا قولهم هذا.
خطر الذنوب على القلوب.

حرمان الكفار من ر�ؤية ربهم يوم القيامة.

ال�سخرية من �أهل الدين �صفة من �صفات الكفار.

 في ��وم القيام ��ة الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
ي�ضحك��ون م��ن الكف��ار كم��ا كان الكف��ار
ي�ضحك��ون منه��م ف��ي الدني��ا.
 عل ��ى الأ�س � ّ�رة المزين ��ة ينظ ��رون
�إلى ما �أع ّد اهلل لهم من النعيم الدائم.
َ ل َق � ْ�د ُج ��و ِزي الكف ��ار عل ��ى �أعماله ��م
الت ��ي عملوه ��ا ف ��ي الدني ��ا بالع ��ذاب
ال ُم ِهي ��ن.

٨٤
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تذك�ي�ر الإن�س��ان برجوع��ه لرب��ه ،وبي��ان
�ضعفه ،وتقلّب الأحوال به.
� إذا ال�س ��ماء َت َ�ص َّدع ��ت لن ��زول
المالئك ��ة منه ��ا.
وح � َّ�ق
�ادة،
�
ق
من
�ا
�
ه
لرب
 وا�س ��تمعت
ُ
له��ا ذلك.
 و�إذا الأر� ��ض م ّده ��ا اهلل كم ��ا يم� � ّد
الأديم.
 و�ألقت ما فيها من الكنوز والأموات،
وتخلّت عنهم.
وح � َّ�ق
�ادة،
�
ق
من
�ا
�
ه
لرب
�تمعت
 وا�س �
ُ
له��ا ذلك.
 ي��ا �أيه��ا الإن�س��ان� ،إن ��ك عام ��ل �إم ��ا
خي� ًرا و�إما �ش� ًّرا ،فمالقيه ي��وم القيامة؛
ليجازي��ك اهلل عليه.
ولم ��ا ذك ��ر عم ��ل الإن�س ��ان مجم�ل ً�ا
ف�ص ��ل ح ��ال العاملي ��ن ي ��وم القيام ��ة،
َّ
فق ��ال:
 ف�أم ��ا م ��ن �أُ ْع ِط ��ي �صحيف ��ة �أعمال ��ه
بيده اليمنى.
 ف�سوف يحا�سبه اهلل ح�سا ًبا ً
�سهل
يعر�ض عليه عمله دون م�ؤاخذة به.
 ويرجع �إلـــــى �أهله م�سرو ًرا.
 و�أما من �أُ ْع ِطي كتابه ب�شماله من وراء ظهره.
 ف�سينادي بالهالك على نف�سه.
حرها.
 ويدخل نار جهنم يقا�سي ّ


فرح��ا بم��ا ه��و علي��ه م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي� .إن��ه ظ� ّ�ن �أن��ه ل��ن يرج��ع �إل��ى الحي��اة بع��د موت��ه .بل��ى،
� إن��ه كان ف��ي الدني��ا ف��ي �أهل��ه ً

ليرجع َّن��ه اهلل �إل��ى الحي��اة كم��ا خلق��ه �أول م��رة� ،إن رب��ه كان بحال��ه ب�صي� ًرا ال يخفى عليه منه �ش��يء ،و�س��يجازيه على عمله� .أق�س��م اهلل
بالح ْم��رة الت��ي تك��ون ف��ي الأف��ق بع��د غ��روب ال�شم���س  .و�أق�س��م باللي��ل وم��ا ُج ِم��ع في��ه  .والقم��ر �إذا اجتم��ع وت� ّ�م و�ص��ار ب��د ًرا.
ُ
 لرتك�ب ّ�ن � -أيه��ا النا���س  -ح� ً�ال بع��د ح��ال م��ن نُطْ ف��ة َف َع َلق��ة َف ُم ْ�ضغ��ة ،فحي��اة فم��وت فبع��ث  .فم��ا له��ؤالء الكف��ار ال ي�ؤمن��ون ب��اهلل،
والي��وم الآخ��ر؟!  و�إذا ُق� ِ�رئ عليه��م الق��ر�آن ال ي�س��جدون لر ّبه��م؟!  ب��ل الذي��ن كف��روا يكذب��ون بم��ا جاءه��م ب��ه ر�س��ولهم  .واهلل
�أعل��م بم��ا تحوي��ه �صدوره��م ،ال يخف��ى علي��ه م��ن �أعمالهم �ش��يء  .ف� ْأخ ِب ْرهم � -أيها الر�س��ول  -بم��ا ينتظرهم من عذاب موجع.
خ�ض��وع ال�س��ماء والأر���ض لربهم��ا.
وعالمة ال�ش��قاء �أخذه بال�ش��مال.

كل �إن�س��ان �س� ٍ�اع �إم��ا لخي��ر و�إم��ا ل�ش� ّ�ر.

عالم��ة ال�س��عادة ي��وم القيام��ة �أخ��ذ الكت��اب باليمي��ن،

� إال الذين �آمنوا باهلل ،وعملوا
الأعمال ال�صالحات ،لهم ثواب غير
مقطوع؛ وهو الجنة.
٨٥
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بيان قوة اهلل و�إحاطته ال�شاملة،
ون�صرته لأوليائه ،والبط�ش ب�أعدائه.
� أق�س ��م اهلل بال�س ��ماء الم�ش ��تملة
عل��ى منازل ال�شم���س والقم��ر وغيرهما.
 و�أق�س ��م بي ��وم القيام ��ة ال ��ذي وع ��د
�أن يجم��ع فيه الخالئق.
 و�أق�س��م ب��كل �ش��اهد كالنب��ي ي�ش��هد
عل��ى �أمت��ه ،وكل م�ش��هود كالأم��ة ي�ش��هد
عليه��ا نبيها.
ُ ل ِع ��ن الذي ��ن �شَ � � ُّقوا ف ��ي الأر� ��ض
�شــ � ًّقا عظي ًم ��ا.
 و�أوقدوا فيه النار ،و�ألقوا الم�ؤمنين
فيه �أحياء.
� إذ ه�م قع�ود عل�ى ذل�ك ال�ش ّ�ق
الممل�وء ن�ا ًرا.
 وه ��م عل ��ى م ��ا يفعل ��ون بالم�ؤمني ��ن
م ��ن التعذي ��ب والتنكي ��ل �ش ��هود؛
لح�ضوره ��م ذل ��ك.
 وما عاب ه�ؤالء الكفار على
الم�ؤمنين �شيئًا �إال �أنهم �آمنوا باهلل
العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،المحمود
في كل �شيء.
 ال ��ذي ل ��ه وح ��ده مل ��ك ال�س ��ماوات
ومل ��ك الأر� ��ض ،وه ��و ُمطَّ ِل ��ع عل ��ى كل
�ش ��يء ،ال يخف ��ى علي ��ه �ش ��يء م ��ن �أم ��ر
عب ��اده.
عذب ��وا الم�ؤمني ��ن
� إن الذي ��ن َّ
والم�ؤمن��ات بالن��ار لي�صرفوه��م ع��ن الإيم��ان ب��اهلل وح��ده ،ثم ل��م يتوبوا �إلى اهلل من ذنوبهم ،فلهم يوم القيام��ة عذاب جهنم ،ولهم عذاب
الن��ار الت��ي تحرقه��م؛ ج��زاء عل��ى م��ا فعل��وه بالم�ؤمني��ن م��ن الإح��راق بالن��ار.
� إن الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل ،وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات ،له��م جن��ات تج��ري الأنه��ار م��ن تح��ت ق�صوره��ا و�أ�ش��جارها ،ذل��ك الج��زاء الذي
لقوي�  .إنه هو ُي ْب ِدئ
�أع� ّد له��م ه��و الف��وز العظي��م ال��ذي ال يداني��ه ف��وز�  .إن �أخ��ذ ربك � -أيها الر�س��ول  -للظالم  -و�إن �أمهل��ه حينًا ّ -
يحب �أولياءه من المتقين�  .صاحب العر�ش الكريم.
الخلق والعذاب ،ويعيدهما  .وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده ،و�إنه ّ
 ف ّع��ال لم��ا يري��ده م��ن العف� ِو ع��ن ذن��وب م��ن �ش��اء ،ومعاقب��ة م��ن �ش��اء ،ال مك��ره ل��ه �س��بحانه  .ه��ل ج��اءك � -أيه��ا الر�س��ول  -خب��ر
الجن��ود الذي��ن تج َّن��دوا لمحارب��ة الح��ق ،وال�ص� ّد عن��ه؟!  فرع��ون ،وثم��ود �أ�صحاب �صالح   .لي���س المانع م��ن �إيمان ه�ؤالء �أنهم
اتباع��ا لأهوائه��م  .واهلل محيط
ل��م ت�أته��م �أخب��ار الأم��م ِّ
المكذب��ة وم��ا ح�ص��ل م��ن �إهالكه��م ،ب��ل ه��م يك ّذب��ون بم��ا جاءهم ب��ه ر�س��ولهم ً
ب�أعمالهم مح�صيها ،ال يفوته منها �شيء ،و�سيجازيهم عليها  .ولي�س القر�آن �شع ًرا وال َ�س ْج ًعا كما يقول المكذبون ،بل هو قر�آن كريم.
�وح محفـ� ٍ
�وظ من التبــ��ديل والتحــريف ،والنقــ���ص والــــزيادة.
 فـــ��ي لــــــــ� ٍ
يك��ون ابت�ل�اء الم�ؤم��ن عل��ى ق��در �إيمان��ه� .إيث��ار �س�ل�امة الإيم��ان عل��ى �س�ل�امة الأب��دان م��ن عالم��ات النج��اة ي��وم القيام��ة .التوب��ة
ب�ش��روطها تهدم ما قبلها.

بي ��ان ق ��درة اهلل
و�إحاطته يف خلق الإن�سان و�إعادته.
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� أق�س ��م اهلل بال�س ��ماء ،و�أق�س ��م
بالنج ��م ال ��ذي َيطْ � � ُرق لي�ل ً�ا  .وم ��ا
�أعلم ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول � -ش� ��أن ه ��ذا
النج��م العظي��م؟!  ه��و النج��م يثق��ب
ال�س ��ماء ب�ضيائ ��ه المتوه ��ج  .م ��ا
م��ن نف���س �إال وكَّل اهلل به��ا مل �كًا يحف��ظ
عليه��ا �أعماله��ا للح�س��اب ي��وم القيام��ة.
 فليت�أم ��ل الإن�س ��ان م ��م خلق ��ه اهلل؛
لتت�ض ��ح ل ��ه ق ��درة اهلل وعج ��ز الإن�س ��ان.
 خلق ��ه اهلل م ��ن م ��اء ذي اندف ��اق
ُي َ�ص ّب في الرحم  .يخرج هذا الماء
من بين العمود العظمي الفقري للرجل،
وعظ��ام ال�صدر.
� إن ��ه �س ��بحانه � -إذ خلق ��ه م ��ن ذل ��ك
الماء ال َم ِهين  -قادر على بعثه بعد موته
ح ًّي��ا للح�س��اب والج��زاء  .ي��وم ُت ْخ َتبر
ال�س ��رائر ،ف ُيكْ�شَ ��ف عم ��ا كان ��ت ت�ضم ��ره
القل��وب م��ن الني��ات والعقائ��د وغيره��ا،
فيتمي��ز ال�صال��ح منها والفا�س��د.
١٩
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 فم��ا للإن�س��ان ف��ي ذل��ك الي��وم م��ن
ق��وة يمتن��ع به��ا م��ن ع��ذاب اهلل وال معي��ن
يعين ��ه�  .أق�س ��م اهلل بال�س ��ماء ذات
المط��ر؛ لأن��ه ين��زل م��ن جهته��ا م��رة بع��د
مرة  .و�أق�س��م بالأر�ض التي تت�ش��قق
عم��ا فيه��ا م��ن النب��ات والثم��ر وال�ش��جر.
� إن ه��ذا الق��ر�آن المن��زل عل��ى محمد
لق ��ول يف�ص ��ل بي ��ن الح ��ق والباط ��ل،
وال�ص ��دق والك ��ذب  .ولي� ��س باللع ��ب
والباط��ل ،ب��ل ه��و الج��د والح��ق.
� إن المكذبي ��ن بم ��ا جاءه ��م
ر�س ��ولهم يكي ��دون كي � ً�دا كثي� � ًرا لي ��ر ّدوا
دعوت��ه ،ويبطلوه��ا  .و�أكي��د �أن��ا كي� ً�دا
لإظه ��ار الدي ��ن ودح� ��ض الباط ��ل  .ف�أمه ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ه���ؤالء الكافري ��ن� ،أمهله ��م قلي�ل ً�ا ،وال ت�س ��تعجل عذابه ��م و�إهالكه ��م.
تذكري النف�س باحلياة الأخروية ،وتخلي�صها من التعلقات الدنيوية.
َ ن� ِّ�زه رب��ك ال��ذي ع�ل�ا عل��ى خلق��ه ناط ًق��ا با�س��مه عن��د ذك��رك �إي��اه وتعظيم��ك ل��ه  .ال��ذي خل��ق الإن�س��ان �س��و ًّيا ،وع��دل
قامته  .والذي قَـ َّدر الخالئق �أجنا�سها و�أنواعها و�صفاتها ،وهدى كل مخلوق �إلى ما ينا�سبه ويوائمه  .والذي �أخرج من الأر�ض ما
غ�ض��ا�  .س��نقرئك � -أيه��ا الر�س��ول  -الق��ر�آن ،ونجمع��ه
ياب�س��ا مائ�ل ً�ا لل�س��واد بع��د �أن كان �أخ�ض��ر ًّ
ترع��اه دوابك��م  .ف�ص ّي��ره ه�ش��ي ًما ً
�ل
�
ع
تف
�ت
�
ن
ك
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�
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�
ف��ي �ص��درك ول��ن تن�س��اه ،ف�ل�ا ت�س��ابق جبري
حر�صا على �أال تن�س��اه�  .إال ما �ش��اء اهلل �أن تن�س��اه منه لحكمة،
ً
�إنه �سبحانه يعلم ما ُي ْعلَن وما ُي ْخ َفى ،ال َي ْخ َفى عليه �شيء من ذلك  .ونه ّون عليك العمل بما ير�ضي اهلل من الأعمال التي تدخل الجنة.
 فع��ظ النا���س بم��ا نوحي��ه �إلي��ك م��ن الق��ر�آن ،وذكّره��م م��ا دام��ت الذك��رى م�س��موعة�  .س��يتعظ بمواعظ��ك م��ن يخ��اف اهلل؛ لأنه الذي
ينتفع بالموعظة.
تحف��ظ المالئك��ة الإن�س��ان و�أعمال��ه خيره��ا و�ش��رها ليحا�س��ب عليه��ا� .ضع��ف كي��د الكف��ار �إذا قوب��ل بكي��د اهلل
�س��بحانه .خ�ش��ية اهلل تبع��ث عل��ى االتع��اظ.
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 ويبتع ��د ع ��ن الموعظ ��ة وينف ��ر
منها الكافر؛ لأنه �أ�ش��د النا���س �شقا ًء في
الآخ��رة لدخول��ه ف��ي الن��ار.
 ال ��ذي يدخ ��ل ن ��ار الآخ ��رة الكب ��رى
حرها ويعاني��ه � ًأبدا.
يقا�س��ي ّ
 ث��م يخل��د ف��ي الن��ار بحي��ث ال يم��وت
فيها في�ستريح مما يقا�سيه من العذاب،
وال يحيا حياة طيبة كريمة.
 ق��د ف��از بالمطل��وب م��ن تط ّه��ر م��ن
ال�شرك والمعا�صي.
 وذك ��ر رب ��ه بم ��ا �ش ��رع م ��ن �أن ��واع
الذكر ،و�أدى ال�صالة بال�صفة المطلوبة
لأدائه��ا  .ب��ل تقدم��ون الحياة الدنيا،
وتف�ضلونه��ا عل��ى الآخ��رة على م��ا بينهما
م��ن تف��اوت عظيم.
 ول َْلآخ��رة خي��ر و�أف�ض��ل م��ن الدني��ا
وم��ا فيه��ا م��ن مت��ع ول��ذات و�أدوم؛ لأن ما
فيه��ا من نعي��م ال ينقطع � ًأبدا.
ّ � إن ه ��ذا ال ��ذي ذكرن ��ا لك ��م م ��ن
الأوام��ر والأخب��ار لفي ال�صحف المنزلة
م ��ن َق ْب ��ل الق ��ر�آن  .ه ��ي ال�صح ��ف
المنزل ��ة عل ��ى �إبراهي ��م ومو�س ��ى .

التذكي ��ر بالآخ ��رة وم ��ا فيه ��ا م ��ن
الث��واب والعق��اب ،والنظ��ر ف��ي براهي��ن
ق ��درة اهلل.
 هل �أتاك � -أيها الر�سول  -حديث
القيامة التي تغ�شى النا�س ب�أهوالها؟!
 فالنا� ��س ف ��ي ي ��وم القيام ��ة �إم ��ا
�أ�ش��قياء و�إم��ا �س��عداء ،فوج��وه الأ�ش��قياء
ذليل ��ة خا�ضع ��ة  .متعب ��ة مجه ��دة
بال�سال�س��ل الت��ي ُت ْ�س��حب به��ا ،والأغ�ل�ال
الت��ي ُت َغ��ل به��ا  .تدخ��ل تل��ك الوج��وه
حرهاُ  .ت ْ�س��قى من عين �ش��ديدة حرارة الماء  .لي���س لهم طعام يتغ ّذون به �إال من �أخبث الطعام و�أنتنه من نبات
نا ًرا حارة تقا�س��ي ّ
�صار
يب�س
ال�ش ْب ِرق �إذا
م�سموما  .ال ُي ْ�س ِمن �آكله ،وال ي�س ّد جوعته  .ووجوه ال�سعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة و�سرور؛
ي�سمى ِّ
ً
َّ
لم��ا الق��وه م��ن النعي��م  .لعمله��ا ال�صال��ح ال��ذي عملت��ه ف��ي الدني��ا را�ضي��ة ،فق��د وج��دت ث��واب عملها مدخ� ًرا لها م�ضاع ًف��ا  .في جنة
مرتفع��ة الم��كان والمكان��ة  .ال ت�س��مع ف��ي الجن��ة كلم��ة باط��ل ولغ��و ،ف�ض�ل ً�ا ع��ن �س��ماع كلم��ة محرم��ة  .ف��ي ه��ذه الجن��ة عي��ون جارية
يفجرونه��ا ،وي�صرفونه��ا كي��ف �ش��ا�ؤوا  .فيه��ا �أَ ِ�س� َّ�رة عالي��ة  .و�أك��واب مطروح��ة ُمه َّي��أة لل�ش��رب.
 وفيه��ا و�س��ائد مر�صو���ص بع�ضه��ا �إل��ى بع���ض  .وفيه��ا ب�س��ط كثي��رة مفرو�ش��ة هن��ا وهن��اك .ولم��ا ذك��ر اهلل تف��اوت �أح��وال الأ�ش��قياء
وال�سعداء في الآخرةَ ،و َّجه �أنظار الكفار �إلى ما يدلّهم على قدرة الخالق وح�سن َخلْقه لي�ستدلوا بذلك على الإيمان؛ ليدخلوا الجنة فيكونوا
من ال�س��عداء فقال�  :أفال ينظرون نظر ت�أمل �إلى الإبل كيف خلقها اهلل ،و�س��خرها لبني �آدم؟!  وينظرون �إلى ال�س��ماء كيف رفعها
حت��ى �ص��ارت فوقه��م �س��ق ًفا محفوظً ��ا ،ال ي�س��قط عليه��م؟!  وينظ��رون �إل��ى الجب��ال كيف ن�صبها وثب��ت بها الأر�ض �أن ت�ضطرب بالنا���س؟!
ولما وجههم �إلى النظر �إلى ما يدل على قدرته تعالى َو َّجه
 وينظرون �إلى الأر�ض كيف ب�سطها ،وجعلها ُمه َّي�أة ال�ستقرار النا�س عليها؟! َّ
ر�س��وله ،فق��ال  :فع��ظ � -أيه��ا الر�س��ول  -ه��ؤالء ،وخوفه��م م��ن ع��ذاب اهلل� ،إنم��ا �أن��ت مذك��ر ،ال يطلب منك �إال تذكيره��م ،و�أما توفيقهم
للإيمان فهو بيد اهلل وحده  .ل�س��ت عليهم م�س��لطً ا حتى تكرههم على الإيمان.
�أهمية تطهير النف�س من الخـبائث الظاهرة والباطنة .اال�ســتدالل بالمخــلوقات على وجـــود الخـــالق وعظمته.
مهمة الداعية الدعوة ،ال حمل النا�س على الهداية؛ لأن الهداية بيد اهلل.

 لك��ن م��ن تو ّل��ى منه��م ع��ن الإيم��ان،
وكفر باهلل وبر�سوله.
 فيعذب ��ه اهلل ي ��وم القيام ��ة الع ��ذاب
خالدا فيها.
الأعظم ب�أن يدخله جهنم ً
� إن �إلين ��ا وحدن ��ا رجوعه ��م بع ��د
موته ��م.
 ث ��م �إن علين ��ا وحدن ��ا ح�س ��ابهم
عل ��ى �أعماله ��م ،ولي� ��س ل ��ك وال لأح ��د
غي ��رك ذل ��ك.

٨٩

٣٠

بي ��ان عاقب ��ة الطغ ��اة ،واحلكم ��ة م ��ن
االبت�ل�اء ،والتذك�ي�ر بالآخ ��رة.
� أق�سم اهلل �سبحانه بالفجر.
 و�أق�سم بالليالي الع�شر الأولى من
ذي الحجة.
 و�أق�سم بالزوج والفرد من الأ�شياء.
�تمر
 و�أق�س ��م باللي ��ل �إذا ج ��اء ،وا�س � ّ
و�أدب��ر وج��واب ه��ذه الأق�س��امَ :ل ُت َج��ا ُز َّن
عل��ى �أعمالك��م.
 ه��ل ف��ي ذل��ك المذك��ور ق ََ�س��م ُيقن��ع
ذا عقل؟!
� أل ��م ت ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -كي ��ف
فع ��ل رب ��ك بع ��اد ق ��وم ه ��ود لم ��ا كذب ��وا
ر�س ��وله؟!
 قبيل ��ة ع ��اد المن�س ��وبة �إل ��ى جده ��ا
�إرم ذات الط��ول.
 الت ��ي ل ��م يخل ��ق اهلل مثله ��ا ف ��ي
الب�ل�اد.
� أَ َول ��م ت ��ر كي ��ف فع ��ل رب ��ك بثم ��ود
ق ��وم �صال ��ح ،الذي ��ن �ش� � ُّقوا �صخ ��ور
الجب��ال ،وجعل��وا منه��ا بيو ًت��ا ِ
بالح ْج��ر.
� أَ َول��م ت��ر كي��ف فع��ل رب��ك بفرع��ون
ال��ذي كان��ت له �أوتاد ُيع ّذب بها النا���س؟
الج َب� ُروت والظل��م ،ك ٌّل تج��اوزه ف��ي بل��ده  .ف�أكث��روا فيه��ا الف�س��اد بم��ا ن�ش��روه من الكف��ر والمعا�صي.
 ك ُّل ه��ؤالء تجــ��اوزوا الحــ� ّد ف��ي َ
 ف�أذاقهم اهلل عذابه ال�ش��ديد ،وا�س��ت�أ�صلهم من الأر�ض�  .إن ربك � -أيها الر�س��ول  -لير�صد �أعمال النا���س ويراقبها؛ ليجازي من
�أح�س��ن بالجنة ،ومن �أ�س��اء بالنار .ولما كانت الأمم التي �أهلكها اهلل منع ًما عليها بالقوة والمنعة ،ب ّين �أن الإنعام بذلك لي���س ً
دليل على
ر�ض��ا اهلل عنه��م ،فق��ال  :ف�أم��ا الإن�س��ان ِ
فم��ن طَ ْب ِع��ه �أن��ه �إذا اختب��ره رب��ه و�أكرم��ه ،و�أنع��م علي��ه بالم��ال والأوالد والج��اه ،ظ� ّ�ن � ّأن ذل��ك
لكرامة له عند اهلل ،فيقول :ربي �أكرمني ال�ستحقاقي لإكرامه  .و�أما �إذا اختبره و�ض ّيق عليه رزقه ،ف�إنه يظن �أن ذلك لهوانه على ربه
فيقول :ربي �أهانني  .كال ،لي�س الأمر كما ت�صور هذا الإن�سان من � ّأن النعم دليل على ر�ضا اهلل عن عبده ،و�أن النقم دليل على هوان
بع�ض��ا عل��ى �إطع��ام الفقير الذي
العب��د عن��د رب��ه ،ب��ل الواق��ع �أنك��م ال تكرم��ون اليتي��م مم��ا �أعطاك��م اهلل م��ن ال��رزق  .وال يح� ّ�ث بع�ضك��م ً
ال يج��د م��ا يقت��ات ب��ه  .وت�أكل��ون حق��وق ال�ضعف��اء م��ن الن�س��اء واليتام��ى � ً
�ديدا دون مراع��اة ح ِّل��ه  .وتحبون الم��ال ح ًّبا كثي ًرا،
أكل �ش� ً
ِ
ِ
�ديدا و ُز ْلزلت.
حر�ص��ا علي��ه  .ال ينبغ��ي �أن يك��ون ه��ذا عملك��م ،واذكروا �إذا ُح ّرك��ت الأر�ض تحريكًا �ش� ً
فتبخل��ون ب�إنفاق��ه ف��ي �س��بيل اهلل ً
 وج��اء رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -للف�ص��ل بي��ن عب��اده ،وج��اءت المالئك��ة م�صطفي��ن �صفو ًف��ا.
ف�ض��ل ع�ش��ر ذي الحج��ة عل��ى �أي��ام ال�س��نة .ثب��وت المج��يء هلل تعال��ى ي��وم القيام��ة وف��ق م��ا يلي��ق ب��ه؛ م��ن غي��ر ت�ش��بيه وال تمثي��ل وال
تعطي��ل .الم�ؤم��ن �إذا ابتل��ي �صب��ر و�إن �أعط��ي �ش��كر.

٩٠

٢٠

 وج ��يء ف ��ي ذل ��ك الي ��وم بجهن ��م
له ��ا �س ��بعون �أل ��ف ِزم ��ام ،م ��ع كل ِزم ��ام
يجرونه��ا ،ف��ي ذل��ك
�س��بعون �أل��ف مل��ك ّ
فرط في جنب
ما
اليوم يتذكر الإن�س��ان َّ
اهلل ،و�أن��ى ل��ه �أن ينفعه التذكر في ذلك
الي��وم؛ لأن��ه ي��وم ج��زاء ال ي��وم عم��ل؟!
 يق ��ول م ��ن �ش � ّدة الن ��دم :ي ��ا ليتن ��ي
قدم ��ت الأعم ��ال ال�صالح ��ة لحيات ��ي
الأخروي��ة الت��ي ه��ي الحي��اة الحقيقي��ة.
 ف ��ي ذل ��ك الي ��وم ال ُي َع � ِّ�ذب �أح ��د
مث ��ل ع ��ذاب اهلل؛ لأن ع ��ذاب اهلل �أ�ش � ّد
و�أبق��ى.
 وال ُيو ِث ��ق ف ��ي ال�سال�س ��ل �أح ��د مث ��ل
وثاق��ه للكافرين فيها.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء الكف ��ار ذك ��ر
ج ��زاء الم�ؤمني ��ن فق ��ال:
 و�أم ��ا نف� ��س الم�ؤم ��ن فيق ��ال له ��ا
عن ��د الم ��وت وي ��وم القيام ��ة :ي ��ا �أيته ��ا
النف���س المطمئن��ة �إل��ى الإيم��ان والعم��ل
ال�صال ��ح.
 ارجع ��ي �إل ��ى رب ��ك را�ضي ��ة عن ��ه
بما تنالين من الثواب الجزيل ،مر�ضية
عن��ده �س��بحانه بم��ا كان ل��ك م��ن عم��ل
�صال��ح.
 فادخل ��ي ف ��ي جمل ��ة عب ��ادي
ا ل�صا لحي ��ن .
 وادخلي معهم جنتي التي �أعددتها
لهم.

بي ��ان افتق ��ار الإن�س ��ان وكب ��ده و�س ��بل
جنات��ه.
� أق�س ��م اهلل بالبل ��د الح ��رام ال ��ذي
�تحق الأ�س��ر.
ه��و مك��ة المكرم��ة  .و�أن��ت � -أيه��ا الر�س��ول  -ح�ل�ال ل��ك م��ا ت�صن��ع فيه��ا؛ م��ن َق ْت��ل َم� ْ�ن ي�س��تحق القت��ل ،و�أَ ْ�س��ر م��ن ي�س� ّ
 و�أق�س��م اهلل بوال��د الب�ش��ر ،و�أق�س��م بم��ا تنا�س��ل من��ه م��ن الول��د  .لق��د خلقن��ا الإن�س��ان ف��ي تع��ب وم�ش��قة؛ لم��ا يعانيه من ال�ش��دائد في
الدني��ا�  .أيظ� ّ�ن الإن�س��ان �أن��ه �إذا اقت��رف المعا�ص��ي ال يق��در علي��ه �أح��د ،وال ينتق��م من��ه ،ول��و كان رب��ه ال��ذي خلق��ه؟!  يق��ول� :أنفق��ت
م� ً�ال كثي� ًرا متراك ًم��ا بع�ض��ه ف��وق بع���ض�  .أيظ� ّ�ن ه��ذا المتباه��ي بم��ا ينفقه �أن اهلل ال يراه؟! و�أنه ال يحا�س��به في ماله؛ من �أين اكت�س��به؟
وعرفناه طريق الخي��ر ،وطريق الباطل؟!
وفي��م �أنفق��ه؟! � أل��م نجع��ل ل��ه عيني��ن يب�ص��ر بهما؟!  ول�س��ان ًا و�ش��فتين يتحدث به��ا؟! ّ 
 وه��و مطال��ب ب��أن يتج��اوز العقب��ة الت��ي تف�صل��ه ع��ن الجن��ة فيقطعه��ا ويتجاوزه��ا  .وم��ا �أعلم��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ا العقب��ة الت��ي
علي��ه �أن يقطعه��ا ليدخ��ل الجن��ة؟!  ه��ي �إعت��اق رقب��ة ذك� ًرا كان��ت �أو �أنث��ى�  .أو �أن يطع��م في يوم مجاعة ين��در فيه وجود الطعام.
بع�ض��ا
 طف�ل ً�ا فق��د �أب��اه ،ل��ه ب��ه قراب��ة�  .أو فقي� ًرا لي���س ل��ه �ش��يء يملك��ه  .ث��م كان م��ن الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل ،و�أو�ص��ى بع�ضه��م ً
بع�ض��ا بالرحمة بعباد اهلل�  .أولئ��ك المت�صفون بتلك ال�صفات
بال�صب��ر عل��ى الطاع��ات وع��ن المعا�ص��ي وعل��ى الب�ل�اء ،و�أو�صى بع�ضهم ً
ه��م �أ�صحاب اليمين.
عتق الرقاب ،و�إطعام المحتاجين في وقت ال�شـــدة ،والإيمان باهلل ،والتــوا�صي بال�صبر والرحـــمة :من �أ�ســــباب دخــــول الجـــــنة.
م��ن دالئ��ل النب��وة �إخب��اره �أن مك��ة �س��تكون ح�ل ً
�ال ل��ه �س��اعة م��ن نه��ار .لم��ا �ضي��ق اهلل ط��رق ال��رق و�س��ع ط��رق العت��ق ،فجع��ل الإعت��اق
م��ن القربات والكفارات.

 والذين كفروا ب�آياتنا المنزلة على
ر�سولنا هم �أ�صحاب ال�شمال.
 عليهم نار مغلقة يوم القيامة
يعذبون فيها.
٩١
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الت�أكي ��د ب�أط ��ول ق�س ��م يف الق ��ر�آن،
عل��ى تعظي��م تزكي��ة النف���س بالطاع��ات،
د�س ��ها باملعا�ص ��ي.
وخ�س ��ارة ّ
� أق�س ��م اهلل بال�شم� ��س ،و�أق�س ��م
بوق ��ت ارتفاعه ��ا بع ��د طلوعه ��ا م ��ن
م�ش��رقها  .و�أق�س��م بالقم��ر �إذا تب��ع
�أثره��ا بع��د غروبها  .و�أق�س��م بالنهار
�إذا ك�ش��ف م��ا عل��ى وج��ه الأر���ض ب�ضوئه.
 و�أق�س ��م باللي ��ل �إذا يغ�ش ��ى وج ��ه
الأر� ��ض ،في�صي ��ر مظل ًم ��ا  .و�أق�س ��م
بال�س ��ماء ،و�أق�س ��م ببنائه ��ا المتق ��ن.
 و�أق�سم بالأر�ض ،و�أق�سم بب�سطها؛
لي�سكن النا�س عليها.
 و�أق�س ��م ب ��كل نف� ��س ،و�أق�س ��م بخل ��ق
اهلل له��ا �س��وية  .ف�أفهمه��ا م��ن غي��ر
تعلي��م م��ا ه��و �ش� ّ�ر لتجتنب��ه ،وما ه��و خير
لت�أتيه.
٢١
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 ق ��د ف ��از بمطلوب ��ه م ��ن ط ّه ��ر
نف�س ��ه بتحليته ��ا بالف�ضــ ��ائل ،وتخليته ��ا
ع ��ن الـــ ��رذائل  .وق ��د خ�س ��ر م ��ن
َد�� َّ�س نف�س��ه مخف ًي��ا �إياه��ا ف��ي المعا�ص��ي
والآثام .ولما ذكر اهلل خ�سران من َد َّ�س
نف�س ��ه و�أخفاه ��ا بالمعا�ص ��ي ذك ��ر ثم ��ود
مث� ً�ال عل��ى ذل��ك فق��ال  :كذب��ت ثمود
�صالحا ب�س��بب مجاوزتها الح ّد في
نبيها ً
ارت ��كاب المعا�ص ��ي ،واقت ��راف الآث ��ام.
 حين قام �أ�شقاهم بعد انتداب قومه
ل ��ه  .فق ��ال له ��م ر�س ��ول اهلل �صـ ��الح
 :اترك��وا ناق��ة اهللِ ،
و�ش� ْ�ربها ف��ي يومه��ا ،ف�ل�ا تتعر�ض��وا له��ا ب�س��وء  .فكذب��وا ر�س��ولهم ف��ي �ش��أن الناق��ة ،فقتله��ا �أ�ش��قاهم م��ع ر�ضاه��م
بم��ا فع��ل ،فكان��وا �ش��ركاء ف��ي الإث��م ،ف�أطب��ق اهلل عليه��م عذابه ،ف�أهلكهم بال�صيحة ب�س��بب ذنوبهم ،و�س� ّواهم في العقوبة الت��ي �أهلكهم بها.
 فعل اهلل بهم من العذاب ما �أهلكهم غير خائف �سبحانه من تبعاته.
بيان �أحوال اخللق يف الإميان والإنفاق وحال كل فريق.
تك�ش��ف وظه��ر  .و�أق�س��م
� أق�س��م اهلل باللي��ل �إذا يغط��ي م��ا بي��ن ال�س��ماء والأر���ض بظلمت��ه  .و�أق�س��م بالنه��ار �إذا ّ
بخلقه النوعين :الذكر والأنثى�  .إن عملكم � -أيها النا�س  -لمختلف ،فمنه الح�سنات التي هي �سبب دخول الجنة ،وال�سيئات التي هي
�س��بب دخ��ول الن��ار  .ف�أم��ا م��ن �أعط��ى م��ا يلزم��ه بذل��ه؛ م��ن زكاة ونفق��ة وكف��ارة ،واتق��ى م��ا نه��ى اهلل عن��ه  .و�ص� َّدق بم��ا وع��ده اهلل به
الخ َل��ف  .ف�سن َُ�س� ِّ�هل علي��ه العم��ل ال�صال��ح ،والإنف��اق ف��ي �س��بيل اهلل  .و�أم��ا م��ن بخ��ل بمال��ه فلم يبذل��ه فيما يجب علي��ه بذله فيه،
م��ن َ
الخلَف ومن الثواب على �إنفاق ماله في �س��بيل اهلل.
وا�س��تغنى بماله عن اهلل فلم ي�س��أل اهلل من ف�ضله �ش��يئًاَّ  .
وكذب بما وعده اهلل من َ
�أهمي��ة تزكي��ة النف���س وتطهيره��ا .المتعاون��ون عل��ى المع�صي��ة �ش��ركاء ف��ي الإث��م .الذن��وب �س��بب للعقوب��ات
الدنيوي��ة .ك ٌّل مي�س��ر لم��ا خل��ق ل��ه فمنه��م مطي��ع ومنه��م ٍ
عا�ص.
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ال�شر ،و ُن َع ِّ�سر
 ف�سن َُ�س ِّهل عليه عمل ّ
عليه فعل الخير.
 وم��ا يغن��ي عن��ه مال��ه ال��ذي بخ��ل ب��ه
�شيئًا �إذا هلك ،ودخل النار.
� إن علين ��ا �أن نب ّي ��ن طري ��ق الح ��ق
م��ن الباط��ل.
 و�إن لن ��ا َللْحي ��اة الآخ ��رة ولن ��ا
الحي ��اة الدني ��ا ،نت�ص � ّ�رف فيهم ��ا بم ��ا
ن�ش ��اء ،ولي� ��س ذل ��ك لأح ��د غيرن ��ا.
 فح ّذرتك ��م � -أيه ��ا النا� ��س  -م ��ن
ن��ار تتوق��د �إن �أنت��م ع�صيت��م اهلل.
 ال يقا�س ��ي ح � ّ�ر ه ��ذه الن ��ار �إال
الأ�ش ��قى وه ��و الكاف ��ر.
 الــ��ذي كـ� َّ�ذب بم��ا ج��اء ب��ه الر�س��ول
 ،و�أعر�ض عن امتثال �أمر اهلل.
باعد عنه ��ا �أتق ��ى النا� ��س �أب ��و
 و�س�� ُي َ
بك��ر   .ال��ذي ينفق ماله في وجوه
الب��ر ليتطه��ر من الذنوب.
 وال يب ��ذل م ��ا يب ��ذل م ��ن مال ��ه
ليكاف ��ئ نعم ��ة �أنع ��م به ��ا �أح ��د علي ��ه.
 ال يري ��د بم ��ا يبذل ��ه م ��ن مال ��ه �إال
وج��ه رب��ه العال��ي عل��ى َخ ْل ِق��ه.
 ول�س ��وف ير�ض ��ى بم ��ا يعطي ��ه اهلل
م��ن الج��زاء الكريم.

بي ��ان عناي ��ة اهلل بنبي ��ه يف �أول �أم ��ره
و�آخ��ره.

� أق�سم اهلل ب�أول النهار.
 و�أق�س ��م باللي ��ل �إذا �أظل ��م و�س ��كن
النا���س في��ه ع��ن الحرك��ة.
 ما تركك � -أيها الر�سول  -ربك،
وما �أبغ�ضك؛ كما يقول الم�شركون لما
َف َتر الوحي.
 و َلل��دار الآخ��رة خي��ر ل��ك م��ن الدني��ا؛ لم��ا فيه��ا م��ن النعي��م الدائ��م ال��ذي ال ينقطع  .ول�س��وف يعطيك من الث��واب الجزيل ل��ك ولأمتك
حت��ى تر�ض��ى بم��ا �أعط��اك و�أعط��ى �أمت��ك  .لق��د وج��دك �صغي� ًرا ق��د م��ات عن��ك �أب��وك ،فجع��ل ل��ك م��أوى ،حي��ث عط��ف عليك ج� ُّدك عبد
المطل��ب ،ث��م ع ّم��ك �أب��و طال��ب  .ووج��دك ال ت��دري م��ا الكت��اب وال الإيم��ان ،فع ّلم��ك م��ن ذل��ك م��ا ل��م تك��ن تعل��م  .ووج��دك فقي� ًرا
ف�أغناك  .فال ُت ِ�سئ معاملة من فقد �أباه في ال�صغر ،وال تذلّه  .وال تزجر ال�سائل المحتاج  .وا�شكر ِن َعم اهلل عليك وتحدث بها.

املنة على النبي

بتمام النعم املعنوية عليه.

 لق��د �ش��رحنا ل��ك �ص��درك فح َّببن��ا �إلي��ك تل ِّق��ي الوح��ي.
كنت فيها.
منزل��ة النب��ي عن��د رب��ه ال تدانيه��ا منزل��ة� .ش��كر النع��م ح� ّ�ق هلل عل��ى عب��ده .وج��وب الرحم��ة بالم�س��ت�ضعفين
واللين لهم.


وغفرن��ا ل��ك م��ا �س��لف م��ن ذنوب��ك ،وحططن��ا عن��ك ثق��ل �أي��ام الجاهلي��ة التي

 ال ��ذي �أتعب ��ك حت ��ى كاد �أن يك�س ��ر
ظه��رك  .و�أعلين��ا ل��ك ذك��رك ،فق��د
�أ�صبح��ت ُت ْذ َك��ر ف��ي الأذان والإقامة وفي
غيرهم��ا  .ف��إن م��ع ال�ش� ّدة وال�ضي��ق
وفرج ��ا�  .إن م ��ع
�س ��هولة وات�س � ً
�اعا ً
وفرجا،
ا
وات�ساع
�هولة
�
س
�
ال�ش��دة وال�ضيق
ً
ً
�إذا علمت ذلك فال يهولنك �أذى قومك،
وال ي�صدن��ك ع��ن الدع��وة �إل��ى اهلل.
 ف� ��إذا فرغ ��ت م ��ن �أعمال ��ك،
وانتهي��ت منه��ا فاجته��د ف��ي عب��ادة ربك.
 واجع ��ل رغبت ��ك وق�ص ��دك �إل ��ى اهلل
وح ��ده.
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امتنان اهلل على
الإن�سان با�ستقامة فطرته وخلقته،
وكمال الر�سالة اخلامتة.
� أق�س ��م اهلل بالتي ��ن وم ��كان نبات ��ه،
وبالزيت ��ون وم ��كان نبات ��ه ف ��ي �أر� ��ض
١٩
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فل�س ��طين الت ��ي بع ��ث فيه ��ا عي�س ��ى .
 و�أق�س ��م بجب ��ل �س ��يناء ال ��ذي ناج ��ى
عنده نبيه مو�سى   .و�أق�سم بمكة
البل��د الح��رام الذي ي�أمن م��ن دخل فيه،
ال ��ذي بع ��ث في ��ه محم ��د   .لق ��د
�أوجدن��ا الإن�س��ان ف��ي �أعدل خل��ق و�أف�ضل
�ص ��ورة  .ث ��م �أرجعن ��اه �إل ��ى اله ��رم
والخ��رف ف��ي الدني��ا ف�ل�ا ينتف��ع بج�س��ده
كم��ا ال ينتف��ع ب��ه �إذا �أف�س��د فطرته و�صار
�إل��ى الن��ار�  .إال الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل
وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات ف�إنه��م و�إن
هرم��وا فله��م ث��واب دائ��م غي��ر مقط��وع،
وه��و الجن��ة؛ لأنه��م زك��وا فطره��م.
 ف�أي �شيء يحملك � -أيها الإن�سان -
على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت
من عالمات قدرته الكثيرة؟! � ألي�س
يوما للجزاء  -ب�أحكم الحاكمين و�أعدلهم؟! �أيعقل �أن يترك اهلل عباده �سدى دون �أن يحكم بينهم ،فيجازي
اهلل  -بجعل يوم القيامة ً
المح�سن ب�إح�سانه ،والم�سيء ب�إ�ساءته؟!
الإن�سان بني هدايته بالوحي و�ضالله باال�ستكبار واجلهل.
مفتتحا با�سم ربك الذي خلق جميع الخالئق  .خلق الإن�سان من قطعة
 اقر�أ � -أيها الر�سول  -ما يوحيه اهلل �إليك؛
ً
دم متجمدة بعد �أن كانت نطفة  .اقر�أ � -أيها الر�سول  -ما يوحيه اهلل �إليك ،وربك الأكرم الذي ال يداني كرمه كريم ،فهو كثير الجود
والإح�سان  .الذي علّم الخط والكتابة بالقلم  .علم الإن�سان ما لم يكن يعلمه  .حقًّا �إن الإن�سان الفاجر مثل �أبي جهل ليتجاوز
الح ّد في تع ّدي حدود اهلل  .لأجل �أن ر�آه ا�ستغنى بما لديه من الجاه والمالّ �  .إن �إلى ربك � -أيها الإن�سان  -الرجوع يوم القيامة
فيجازي ًّ
كل بما ي�ستحقه�  .أر�أيت �أعجب من �أمر �أبي جهل الذي ينهى  .عبدنا
محمدا �إذا �صلَّى عند الكعبة�  .أر�أيت �إن كان
ً
هذا المنهي على هدى وب�صيرة من ربه؟! � أو كان ي�أمر النا�س بتقوى اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه� ،أَ ُي ْنهى من كان هذا �ش�أنه؟!
�إك��رام اهلل تعال��ى نبي��ه �صل��ى اهلل علي��ه و�س��لم ب��أن رف��ع ل��ه ذك��ره .ر�ض��ا اهلل ه��و المق�ص��د الأ�س��مى� .أهمي��ة
الق��راءة والكتاب��ة ف��ي الإ�س�ل�ام .خط��ر الغن��ى �إذا ج� ّ�ر �إل��ى الكب��ر وال ُبع��د ع��ن الح��ق .النه��ي ع��ن المع��روف �صف��ة من �صف��ات الكفر.

٩٧

٥

٩٨

٨

� أر�أيت �إن ك ّذب هذا الناهي بما جاء
به الر�سول ،و�أعر�ض عنه� ،أال يخ�شى
اهلل؟! � ألم يعلم ناهي هذا العبد
عن ال�صالة � ّأن اهلل يرى ما ي�صنع ،ال
يخفى عليه منه �شيء؟!  لي�س الأمر
يكف
كما ت�صور هذا الجاهل ،لئن لم ّ
عن �أذاه لعبدنا وتكذيبه له ،لن�أخذنّه
مجذو ًبا �إلى النار بمقدم ر�أ�سه بعنف.
� صاحب تلك النا�صية كاذب في
القول ،خاطئ في الفعل  .فليدع
 حين ي�ؤخذ بمقدم ر�أ�سه �إلى النار-�أ�صحابه و�أهل مجل�سه؛ ي�ستعين بهم
لينقذوه من العذاب.
� سندعو نحن َخ َزنة جهنم من
المالئكة الغالظ الذين ال يع�صون اهلل
ما �أمرهم ،ويفعلون ما ي�ؤمرون ،فلينظر
�أي الفريقين �أقوى و�أقدر  .لي�س
الأمر كما توهم هذا الظالم �أن ي�صل
�إليك ب�سوء ،فال تطعه في �أمر وال نهي،
وا�سجد هلل ،واقترب منه بالطاعات،
تقرب �إليه.
ف�إنها ّ

بيان ف�ضل ليلة القدر.

كان �أو مو ًتا �أو والدة �أو غير ذلك مما يقدره اهلل.



� إنا �أنزلنا القر�آن جملة �إلى ال�سماء
الدنيا كما ابتد�أنا �إنزاله على النبي
في ليلة القدر من �شهر رم�ضان.
 وهل تدري � -أيها النبي  -ما في
هذه الليلة من الخير والبركة؟!
 هذه الليلة ليلة عظيمة الخير ،فهي
خير من �ألف �شهر لمن قامها �إيمانًا
واحت�سا ًبا  .تنزل المالئكة وينزل
جبريل فيها ب�إذن ربهم �سبحانه
بك ّل �أمر ق�ضاه اهلل في تلك ال�سنة رزقًا
هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر.

بيان كمال الر�سالة املحمدية وو�ضوحها.
 لم يكن الذين كفروا من اليهود والن�صارى والم�شركين مفارقين �إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى ي�أتيهم برهان وا�ضح ،وحجة
الج ِل َّية هو ر�سول من عند اهلل بعثه يقر�أ �صح ًفا مطهرة ال يم�سها �إال المطهرون  .في
َج ِل َّية  .هذا البرهان الوا�ضح والحجة َ
تلك ال�صحف �أخبار �صدق و�أحكام عدل ،تر�شد النا�س �إلى ما فيه �صالحهم ور�شدهم  .وما اختلف اليهود الـذين �أُ ْعطوا التوراة،
والن�صارى الـذين �أُ ْعطوا الإنجيل� ،إال من بعد ما بعث اهلل نب َّيه �إليهم ،فمنهم من �أ�سلم ،ومنهم من َت َمادى في كفره مع علمه ب�صدق
نبيه  .ويظهر جرم وعناد اليهود والن�صارى �أنهم ما �أمروا في هذا القر�آن �إال بما �أمروا به في كتابيهم من عبادة اهلل وحده ،ومجانبة
ال�شرك ،و�إقامة ال�صالة و�إعطاء الزكاة ،فما �أمروا به هو الدين الم�ستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
ف�ضل ليلة القدر على �سائر ليالي العام .الإخال�ص في العبادة من �شروط قَبولها .اتفاق ال�شرائع في الأ�صول
َمدعاة لقبول الر�سالة.

� إن الذي ��ن كف ��روا  -م ��ن اليه ��ود
والن�ص��ارى وم��ن الم�ش��ركين  -يدخل��ون
ي ��وم القيام ��ة ف ��ي جهن ��م ماكثي ��ن فيه ��ا
�أب� ً�دا� ،أولئ��ك هم �ش� ّ�ر الخليق��ة؛ لكفرهم
ب��اهلل ،وتكذيبه��م ر�س��وله.
� إن الذين �آمنوا باهلل وعملوا
الأعمال ال�صالحات �أولئك هم خير
الخليقة.
 ثوابهم عند ربهم جنات تجري
الأنهار من تحت ق�صورها و�أ�شجارها،
ماكثين فيها � ًأبدا ،ر�ضي اهلل عنهم
لما �آمنوا به و�أطاعوه ،ور�ضوا عنه لما
نالهم من رحمته ،هذه الرحمة ينالها
من خاف ربه ،فامتثل �أمره ،واجتنب
نهيه.

٩٩

٨

التذكري ب�أهوال القيامة ود ّقة احل�ساب
فيها.
� إذا ُح ِّركت الأر�ض التحريك
ال�شديد الذي يحدث لها يوم القيامة.
 و�أخرجت الأر�ض ما في بطنها من
الموتى وغيرهم.
 وقال الإن�سان متح ِّي ًرا :ما �ش�أن
الأر�ض تتحرك وت�ضطرب؟!
 في ذلك اليوم العظيم تخبر
و�شر.
الأر�ض بما عمل عليها من خير ّ
 لأن اهلل �أعلمها و�أمرها بذلك.
 ف ��ي ذل ��ك الي ��وم العظي ��م ال ��ذي
تتزل ��زل في ��ه الأر� ��ض يخ ��رج النا� ��س
م ��ن موق ��ف الح�س ��اب ِف َر ًق ��ا لي�ش ��اهدوا
�أعماله ��م الت ��ي عملوه ��ا ف ��ي الدني ��ا.
 فمن يعمل وزن نمل ٍة �صغيرة من
والبر يره �أمامه.
�أعمال الخير ّ
ال�شر يره كذلك.
أعمال
�
من
�صغيرة
نملة
وزن
 ومن يعمل
ّ

١٠٠

١١

حتذير الإن�سان من اجلحود والطمع بتذكريه بالآخرة.
�صوت من �شدة الجري  .و�أق�سم بالخيل التي ُتو ِقد بحوافرها النار �إذا الم�ست
� أق�سم اهلل بالخيل التي تجري حتى ُي ْ�س َمع ل َن َف ِ�سها ٌ
بجريهن غبا ًرا .
فتو�سطن
بها ال�صخور ل�شدة وقعها عليها  .و�أق�سم بالخيل التي ُت ِغير على الأعداء وقت ال�صباح  .فحركن
ّ
ّ
بفوار�سهن َج ْم ًعا من الأعداء.
ّ
�شر الخليقة ،والم�ؤمنون خيرها.
الكفار ّ

خ�شية اهلل �سبب في ر�ضاه عن عبده.

�شهادة الأر�ض على �أعمال بني �آدم.

١٠١

١١

١٠٢

٨

� إن الإن�سان ل َمنُوع للخير الذي
يريده منه ربه  .و�إنه على منعه
للخير ل�شاهد ،ال ي�ستطيع �إنكار ذلك
لو�ضوحه  .و�إنه لفرط حبه للمال
يبخل به�  .أفال يعلم هذا الإن�سان
المغتر بالحياة الدنيا �إذا بعث اهلل ما
ّ
فــي القبور من الأموات و�أخرجهم من
الأر�ض للح�ساب والجـــزاء �أن الأمر لم
يكن كما كان يتوهم؟!  و�أُ ْب ِــرز و ُب ِّيــن
ما في القلوب من النيات واالعتقادات
وغيرها�  .إن ربهم بهم في ذلك
اليوم لخبير ،ال يخفى عليه من �أمر
عباده �شيء ،و�سيجازيهم على ذلك.

ق ��رع القل ��وب ال�س ��تح�ضار ه ��ول
القيام��ة و�أح��وال النا���س ف��ي موازينه��ا.



وما �أعلمك � -أيها الر�سول  -ما هي؟!



هي نار �شديدة الحرارة.

 ال�س ��اعة الت ��ي تق ��رع قل ��وب النا� ��س
لعظ��م هوله��ا  .ما هذه ال�س��اعة التي
تق��رع قلوب النا���س لعظم هولها؟!
 وم ��ا �أعلم ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
ما هذه ال�س��اعة التي تقرع قلوب النا���س
لعظ��م هوله��ا؟! �إنها ي��وم القيامة.
 ي ��وم تق ��رع قل ��وب النا� ��س يكون ��ون
كالفرا� ��ش ال ُم ْن َت ِ�ش ��ر المتناث ��ر هن ��ا
وهن ��اك  .وتك ��ون الجب ��ال مث ��ل
ال�ص ��وف ال َم ْن�� ُدوف ف ��ي خف ��ة �س ��يرها
وحركته��ا  .ف�أم��ا من رجحت �أعماله
ال�صالحة على �أعماله ال�سيئة  .فهو
ف��ي عي�ش��ة مر�ضي��ة يناله��ا ف��ي الجن��ة.
 و�أم ��ا م ��ن رجح ��ت �أعمال ��ه ال�س ��يئة
عل��ى �أعمال��ه ال�صالح��ة  .فم�س��كنه
�تقره ي��وم القيام��ة ه��و جهن��م.
وم�س� ّ

تذكير المتكاثرين والالهين بالدنيا بالقبور والح�ساب.
� ش��غلكم � -أيه��ا النا���س  -التفاخ��ر بالأم��وال والأوالد ع��ن طاع��ة اهلل  .حت��ى م ُّت��م ودخلت��م قبورك��م  .م��ا كان لك��م �أن ي�ش��غلكم
التفاخ��ر به��ا ع��ن طاع��ة اهلل� ،س��وف تعلم��ون عاقب��ة ذل��ك االن�ش��غال  .ث��م �س��وف تعلم��ون عاقبت��ه  .ح ًّق��ا ل��و �أنك��م تعلمون يقي ًن��ا �أنكم
�اهدن النار يوم القيامة.
مبعوث��ون �إل��ى اهلل ،و�أن��ه �س��يجازيكم عل��ى �أعمالك��م؛ لم��ا ان�ش��غلتم بالتفاخر بالأموال والأوالد  .واهلل لت�ش� ّ
 ثم لت�شاهدنها م�شاهدة يقين ال �شك فيه  .ثم لي�س�أل ّنكم اهلل في ذلك اليوم عما �أنعم به عليكم من ال�صحة والغنى وغيرهما.
خط��ر التفاخ��ر والتباه��ي بالأم��وال والأوالد .القب��ر م��كان زي��ارة �س��رعان م��ا ينتق��ل منه النا���س �إلى الدار الآخرة.
يوم القيامة ُي ْ�س�أل النا�س عن النعيم الذي �أنعم به اهلل عليهم في الدنيا .الإن�سان مجبول على حب المال.

١٠٣

٣

�أ�سباب النجاة من اخل�سارة.
� أق�سم �سبحانه بوقت الع�صر.
� إن الإن�سان لفي نق�صان وهالك.
� إال الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل وبر�س ��له،
وعمل ��وا الأعم ��ال ال�صالح ��ات ،و�أو�ص ��ى
بع�ض��ا بالح��ق ،وبال�صب��ر عل��ى
بع�ضه��م ً
الح ��ق؛ فالمت�صف ��ون به ��ذه ال�صف ��ات
ناج��ون ف��ي حياته��م الدني��ا والآخ��رة.

١٠٤

٩

التحذي ��ر م ��ن اال�س ��تهزاء بامل�ؤمن�ي�ن
اغ�ت�را ًرا بك�ث�رة امل��ال.
 وبال و�شدة عذاب لكثير االغتياب
للنا�س ،والطعن فيهم.
 الذي ه ّمه جمع المال و�إح�صا�ؤه ،ال
هم له غير ذلك.
َّ
 يظن �أن ماله الذي جمعه �سينجيه
خالدا في الحياة
من الموت ،فيبقى ً
الدنيا.
 لي�س الأمر كما ت�ص ّور هذا الجاهل،
ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتك�سر
ّ
كل ما طُ ِرح فيها ل�شدة ب�أ�سها.
 وم ��ا �أعلم ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
م��ا ه��ذه الن��ار الت��ي تحط��م كل م��ا طُ � ِ�رح
فيه��ا؟!
� إنها نار اهلل الم�ستعرة.
 الت ��ي تنف ��ذ م ��ن �أج�س ��ام النا� ��س
�إل��ى قلوبه��م�  .إنه��ا عل��ى ال ُم َع َّذبي��ن فيه��ا مغلق��ة.

١٠٥



٥

ب َع َم��د ممت��دة طويل��ة حت��ى ال يخرج��وا منه��ا.

بيان قدرة اهلل وبط�شه بالكائدين لبيته املح ّرم.
� أل��م تعل��م � -أيه��ا الر�س��ول  -كي��ف فع��ل رب��ك ب�أ ْب َر َه��ة و�أ�صحاب��ه �أ�صح��اب الفيل حين �أرادوا هدم الكعب��ة؟!  لقد جعل اهلل تدبيرهم
ال�س��يئ لهدمها في �ضياع ،فما نالوا ما تم ّنوه من �صرف النا���س عن الكعبة ،وما نالوا منها �ش��يئًا  .و َب َعث عليهم طي ًرا �أتتهم جماعات
الدواب ودا�سته.
جماعات  .ترميهم بحجارة من طين ُم َت َح ِّجر  .فجعلهم اهلل كورق زرع �أكلته
ّ
خ�س��ران م��ن ل��م يت�صف��وا بالإيم��ان وعم��ل ال�صالح��ات ،والتوا�ص��ي بالح��ق ،والتوا�ص��ي بال�صب��ر .تحري��م ال َه ْم��ز والل َّْم��ز ف��ي النا���س.
دف��اع اهلل ع��ن بيت��ه الح��رام ،وه��ذا من الأمن الذي ق�ضاه اهلل له.

١٠٦

٤

١٠٧

٧

١٠٨

٣

بي��ان نعم��ة اهلل عل��ى قري���ش وح��ق اهلل
عليهم.
 لأجل عادة قري�ش و�إ ْل ِفهم.
 رحل � َة ال�ش ��تاء �إل ��ى اليم ��ن ،ورحل ��ة
ال�صيف �إلى ال�ش��ام �آمنين.
رب ه ��ذا البي ��ت
 فليعب ��دوا اهلل ّ
ي�س ��ر له ��م ه ��ذه
الح ��رام وح ��ده ،ال ��ذي َّ
الرحل ��ة ،وال ي�ش ��ركوا ب ��ه �أح � ً�دا.
 ال��ذي �أطعمه��م م��ن ج��وع ،و�آمنه��م
م��ن خ��وف؛ بم��ا و�ض��ع ف��ي قل��وب الع��رب
م��ن تعظي��م الحرم ،وتعظيم �س��كانه.

بيان �صفات املكذبني بالدين.

بيان م ّنة اهلل على نبيه




 ه��ل عرف��ت ال��ذي يك��ذب بالج��زاء
يوم القيامة؟!
 فه ��و ذل ��ك ال ��ذي يدف ��ع اليتي ��م
بغلظ ��ة ع ��ن حاجت ��ه.
 وال يح � ّ�ث نف�س ��ه ،وال يح ��ث غي ��ره
عل��ى �إطع��ام الفقير.
  فه�ل�اك وع ��ذاب للم�ص ِّلي ��ن،
الذي ��ن ه ��م ع ��ن �صالته ��م اله ��ون ،ال
يبال��ون به��ا حت��ى ينق�ض��ي وقته��ا.
 الذي ��ن ه ��م ي ��را�ؤون ب�صالته ��م
و�أعماله ��م ،ال يخل�ص ��ون العم ��ل هلل.
 ويمنع ��ون �إعان ��ة غيره ��م بم ��ا ال
�ض��رر ف��ي الإعان��ة ب��ه.

باخلري الكثري؛ والدفاع عنه.

�إنا �آتيناك � -أيها الر�سول  -الخير الكثير ،ومنه نهر الكوثر في الجنة.
التقرب لأوثانهم بالذبح.
من
الم�شركون
يفعله
ف�أ ّد �شكر اهلل على هذه النعمة ،ب�أن ت�صلي له وحده وتذبح؛ خال ًفا لما
ّ
�إن ُم ْب ِغ�ضك هو المنقطع عن كل خير ال َم ْن ِ�سي الذي �إن ذُ ِكر ذُ ِكر ب�سوء.
�أهمي��ة الأم��ن ف��ي الإ�س�ل�ام .الري��اء �أح��د �أمرا���ض القل��وب ،وه��و يبط��ل العم��ل .مقابل��ة النع��م بال�ش��كر يزيده��ا .كرام��ة النب��ي
على ربه وحفظه له وت�شريفه له في الدنيا والآخرة.

١٠٩

٦

الرباءة من الكفر و�أهله.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ي ��ا �أيه ��ا
الكاف��رون ب ��اهلل.
 ال �أعبد في الحال وال في الم�ستقبل
ما تعبدون من الأ�صنام.
 وال �أنت ��م عاب ��دون م ��ا �أعب ��ده �أن ��ا؛
وه��و اهلل وح��ده.
 وال �أنا عابد ما عبدتم من الأ�صنام.
 وال �أنت ��م عاب ��دون م ��ا �أعب ��ده �أن ��ا،
وه��و اهلل وح��ده.
 لك ��م دينك ��م ال ��ذي ابتدعتم ��وه
لأنف�س��كم ،ول��ي دين��ي ال��ذي �أنزل��ه اهلل
عل� ّ�ي.

ب�شارة النبي
الر�سالة.

١١٠

٣

بالن�صر وختام

� إذا جاء ن�صر اهلل لدينك � -أيها
الر�سول  -و�إعزازه له ،وحدث فتح
مكة.
 ور�أيت النا�س يدخلون في الإ�سالم
وفدا بعد وفد.
ً
 فاعل��م �أن ذل��ك عالم��ة عل��ى ق��رب
انته��اء المهم��ة الت��ي ُب ِع ْث� َ�ت به��ا ،ف�س � ِّبح
بحمد ربك؛ �ش��ك ًرا له على نعمة الن�صر
والفت��ح ،واطل��ب من��ه المغف��رة� ،إن��ه كان
توا ًب��ا يقب��ل توب��ة عب��اده ،ويغفر لهم.

١١١

٥

بيان خ�سران �أبي لهب وزوجه.






خ�سرت يدا عم النبي �أبي لهب بن عبد المطلب بخ�سران عمله؛ �إذ كان ي�ؤذي النبي  ،وخاب �سعيه.
� ّأي �شيء �أغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفعا عنه عذا ًبا ،ولم يجلبا له رحمة.
حرها.
�سيدخل يوم القيامة نا ًرا ذات لهب ،يقا�سي ّ
و�ستدخلها زوجته �أم جميل التي كانت ت�ؤذي النبي ب�إلقاء ال�شوك في طريقه.
في عنقها حبل ُم ْحكَم ال َف ْتل ت�ساق به �إلى النار.

المفا�صل��ة م��ع الكف��ار .مقابل��ة النع��م بال�ش��كر� .س��ورة الم�س��د م��ن دالئ��ل النب��وة؛ لأنه��ا حكم��ت عل��ى �أبي لهب بالم��وت كاف ًرا ومات
بع��د ع�ش��ر �س��نين عل��ى ذل��ك�ِ .ص َّح��ة �أنكح��ة الكف��ار.

١١٢

٤

١١٣

٥

١١٤

٦

تف ��رد اهلل بالألوهي ��ة والكم ��ال وتنزه ��ه
عن الولد والوالد والنظري.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ه ��و اهلل
المنف��رد بالألوهي��ة ،ال �إل��ه غي��ره.
 ه ��و ال�س� � ّيد ال ��ذي انته ��ى �إلي ��ه
ال�س� ْ�ؤ َدد ف��ي �صف��ات الكم��ال والجم��ال،
ُّ
ال ��ذي ت�صم ��د �إلي ��ه الخالئ ��ق.
 ال ��ذي ل ��م يل ��د �أح � ً�دا ،ول ��م يل ��ده
�أحد ،فال ولد له � -س��بحانه  -وال والد.
 ولم يكن له مماثل في خلقه.

احل ��ث عل ��ى االعت�ص ��ام ب ��اهلل م ��ن
ال�ش ��رور.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول � :-أعت�ص ��م
�رب ال�صبح ،و�أ�س��تجير به.
ب� ّ
�شر ما ي�ؤذي من المخلوقات.
 من ّ
 و�أعت�ص��م ب��اهلل م��ن ال�ش��رور الت��ي
تظه��ر في الليل من دواب ول�صو�ص.
 و�أعت�ص ��م ب ��ه م ��ن �ش � ّ�ر ال�س ��واحر
الالئ��ي َي ْن ُف ْث��ن ف��ي ال ُع َق��د.
 و�أعت�ص ��م ب ��ه م ��ن �ش � ّ�ر حا�س ��د �إذا
عم��ل بما يدفعه �إليه الح�س��د.

احلث على اال�ستعاذة باهلل من �شر ال�شيطان وو�سو�سته.
 قل � -أيها الر�سول � :-أعت�صـــم برب النا�س ،و�أ�ستجـــــير به.
يت�صـــــرف فيهم بما ي�شــــاء ،ال ملـــك لهـــم غيره.
 ملك النـــــا�س،
ّ
بحق ،ال معبود لهم بحق غيره.
 معبودهم ّ
 م��ن �ش� ّ�ر ال�ش��يطان ال��ذي يلق��ي و�سو�س��ته �إل��ى الإن�س��ان �إذا غف��ل ع��ن ذك��ر اهلل ،ويت�أخ��ر عن��ه �إذا ذك��ره.
النا���س  .وهو يكون من الإن���س كما يكون من الجن.



يلق��ي بو�سو�س��ته �إل��ى قل��وب

�إثب��ات �صف��ات الكم��ال هلل ،ونف��ي �صف��ات النق���ص عن��ه .ثب��وت ال�س��حر ،وو�س��يلة الع�ل�اج من��ه .ع�ل�اج الو�سو�س��ة يك��ون بذك��ر اهلل
والتعوذ من ال�ش��يطان.

