
الُمتخلِّف�ون ع�ن  المنافق�ون  م  ُيَق�دِّ  

الجه�اد اأع�ذاًرا واهي�ة للم�س�لمين حي�ن 
عودته�م م�ن الجه�اد، ويوج�ه اهلل نبي�ه 
تعت�ذروا  ال  عليه�م:  بال�رد  والموؤمني�ن 
باالأع�ذار الكاذب�ة، ل�ن ن�سدقك�م فيم�ا 
اهلل  اأعلمن�ا  ق�د  منه�ا،  ب�ه  اأخبرتمون�ا 
اهلل  و�س�يرى  نفو�س�كم،  ف�ي  مم�ا  �س�يًئا 
اهلل  فيقب�ل  �س�تتوبون،  ه�ل  ور�س�وله: 
توبتك�م، اأو ت�س�تمرون عل�ى نفاقك�م؟ ثم 
ترجع�ون اإل�ى اهلل ال�ذي يعلم كل �س�يء، 
فيخبرك�م بما كنت�م تعملون، ويجازيكم 
والعم�ل  التوب�ة  اإل�ى  فب�ادروا  علي�ه، 

ال�سال�ح.
باهلل  الُمتخلِّفون  هوؤالء  �سُيق�ِسم   

اإليهم   - الموؤمنون  اأيها   - رجعتم  اإذا 
عن  لتكّفوا  الباطلة؛  الأعذارهم  تاأكيًدا 
ترك  فاتركوهم  وتوبيخهم،  لومهم 
اأنجا�س  اإنهم  واهجروهم،  �ساخط 
الذي  وم�ستقرهم  الباطن،  خبثاء 
على  لهم  جزاء  جهنم؛  هو  اإليه  ياأوون 

ما يك�سبونه من النفاق واالآثام.
لك�م  الُمتخلِّف�ون  ه�وؤالء  يق�س�م   

عنه�م،  لتر�س�وا   - الموؤمن�ون  -اأيه�ا 
وتقبل�وا اأعذاره�م، ف�ا تر�س�وا عنه�م، 
ف�اإن تر�س�وا عنه�م فق�د خالفت�م ربكم، 
الخارجي�ن  الق�وم  ير�س�ى ع�ن  فاإن�ه ال 
ع�ن طاعت�ه بالكف�ر والنف�اق؛ فاح�ذروا 
- اأيه�ا الم�س�لمون- اأن تر�س�وا عم�ن ال 

عن�ه. ير�س�ى اهلل 
 اأه���ل البادي���ة اإن كف���روا اأو نافق���وا 

كان كفره���م اأ�س���د م���ن كف���ر غيره���م من 
اأه���ل الح�س���ر، ونفاقه���م اأ�س���د م���ن نف���اق 
اأولئ���ك، وه���م اأح���رى بالجه���ل بالدي���ن، 
واأح���ق ب���اأال يعلم���وا الفرائ����س وال�س���نن 
و�سواب���ط االأح���كام الت���ي اأنزله���ا عل���ى 
ر�س���وله؛ لم���ا ه���م علي���ه م���ن الجف���اء 

والغلظ���ة وقل���ة المخالط���ة، واهلل علي���م باأحواله���م، ال يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، حكي���م ف���ي تدبي���ره و�س���رعه.
 وم���ن �س���كان البادي���ة المنافقي���ن م���ن يعتق���د اأن م���ا ينفق���ه م���ن م���ال ف���ي �س���بيل اهلل خ�س���ران وغرام���ة؛ لتوهم���ه اأن���ه ال يوؤج���ر اإن اأنف���ق، وال 

يعاقب���ه اهلل اإن اأم�س���ك، ولكن���ه م���ع ه���ذا ينف���ق اأحياًن���ا ري���اًء وتقي���ة، وينتظر اأن ينزل بكم - اأيها الموؤمنون - �س���ر فيتخل�س منكم، جعل اهلل 
م���ا يتمنون���ه اأن يق���ع عل���ى الموؤمني���ن م���ن ال�س���ر ودوران الزم���ان بم���ا ال تحم���د عقب���اه واقًع���ا عليه���م ه���م ال عل���ى الموؤمني���ن، واهلل �س���ميع لم���ا 

يقولون���ه، علي���م بما ي�سمرونه.
 وم���ن �س���كان البادي���ة م���ن يوؤم���ن ب���اهلل، ويوؤم���ن بي���وم القيام���ة، ويجع���ل م���ا ينفق���ه م���ن م���ال ف���ي �س���بيل اهلل قرب���ات يتق���رب به���ا اإل���ى اهلل، 

وو�س���يلة للظفر بدعاء الر�س���ول  وا�س���تغفاره له، اأال اإن اإنفاقه في �س���بيل اهلل ودعاء الر�س���ول له قربات له عند اهلل، �س���يجد ثوابها عنده 
باأن يدخله اهلل في رحمته الوا�س���عة التي ت�س���مل مغفرته وجنته، اإن اهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

   ميدان العمل والتكاليف خير �ساهد على اإظهار كذب المنافقين من �سدقهم.
   اأهل البادية اإن كفروا فهم اأ�سد كفًرا ونفاًقا من اأهل الح�سر؛ لتاأثير البيئة.

   الح�س على النفقة في �سبيل اهلل مع اإخا�س النية، وعظم اأجر من فعل ذلك.
   ف�سيلة العلم، واأن فاقده اأقرب اإلى الخطاأ.



اإلى االإيمان من  اأواًل  الذين بادروا   

المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم 
االأن�سار  ومن  اهلل،  اإلى  واأوطانهم 
اتبعوا  والذين   ، نبيه  الذين ن�سروا 
اإلى  ال�سابقين  واالأن�سار  المهاجرين 
واالأقوال  االعتقاد  في  باإح�سان  االإيمان 
فق�بل  عنهم  اهلل  ر�س�ي   - واالأف�عال 
طاعتهم، ور�سوا عنه لما اأعطاهم من 
واأعّد لهم جنات تجري  العظيم،  ثوابه 
فيها  ماكثين  ق�سورها،  تحت  االأنهار 

اأبًدا، ذلك الجزاء هو الفاح العظيم.
���ن ه���م قريب���ون م���ن المدينة   وِممَّ

م���ن �س���كان البادي���ة منافق���ون، وم���ن 
اأه���ل المدين���ة منافق���ون اأقام���وا عل���ى 
النفاق وثب������توا عليه، ال تعل���مهم - اأيها 
يعلمه���م،  ال���ذي  ه���و  اهلل   - الر�س���ول 
�س���يعذبهم اهلل مرتين: م���رة في الدنيا 
بانك�س���اف نفاقه���م وقتلهم واأ�س���رهم، 
وم���رة في االآخ���رة بع���ذاب القب���ر، ثم 
يردون ي���وم القيامة اإل���ى عذاب عظيم 

في الدرك االأ�س���فل م���ن النار.
اآخرون  قوم  المدينة  اأهل  ومن   

عذر،  غير  من  الغزو  عن  تخلفوا 
يكن  لم  باأنهم  اأنف�سهم  على  فاأقروا 
كاذبة،  باأعذار  ياأتوا  ولم  عذر،  لهم 
مزجوا اأعمالهم ال�سالحة ال�سابقة من 
القيام بطاعة اهلل، والتم�سك ب�سرائعه، 
�سبيله بعمل �سيئ يرجون  ف�ي  والجهاد 
ويتج���اوز  عليه���م،  يتوب  اأن  اهلل  م���ن 
من  تاب  لمن  غفور  اهلل  اإن  عنهم، 

عباده، رحيم بهم.
 خذ - اأيها الر�سول - من اأموالهم 

المعا�سي  دن�س  بها من  زكاة تطهرهم 
ي ح�سناتهم بها، وادع لهم  واالآثام، وُتَنمِّ
رحمة  دعاءك  اإن  منهم،  اأخذها  بعد 
لدعائك،  �سميع  واهلل  وطماأنينة،  لهم 

عليم باأعمالهم ونياتهم.
 ليعلم هوؤالء المتخلفون عن الجهاد والتائبون اإلى اهلل اأن اهلل يقبل التوبة من عباده التائبين اإليه، واأنه يقبل ال�سدقات وهو غني 

عنها، ويثيب المت�سدق على �سدقته، واأنه �سبحانه هو التواب على من تاب من عباده، الرحيم بهم. 
 وقل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الُمتَخلِّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا �سرر ما فاتكم، واأخل�سوا اأعمالكم هلل، واعملوا 

اإلى ربكم الذي يعلم كل �سيء، فيعلم ما ت�سرون وما  اأعمالكم، و�سترجعون يوم القيامة  بما ير�سيه، ف�سيرى اهلل ور�سوله والموؤمنون 
تعلنون، و�سيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم عليه. 

رون لق�ساء اهلل وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما ي�ساء:   ومن الُمتَخلِّفين عن غزوة تبوك قوم اآخرون لم يكن لهم عذر، فهوؤالء ُموؤخَّ

اإما اأن يعذبهم اإن لم يتوبوا اإليه، واإما اأن يتوب عليهم اإن تابوا، واهلل عليم بمن ي�ستحق عقابه، وبمن ي�ستحق عفوه، حكيم في �سرعه 
وتدبيره، وهوؤالء هم: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهال بن اأمية.

   ف�سل الم�سارعة اإلى االإيمان، والهجرة في �سبيل اهلل، ون�سرة الدين، واتباع طريق ال�سلف ال�سالح.    ا�ستئثار اهلل  بعلم الغيب، 
فا يعلم اأحد ما في القلوب اإال اهلل.    الرجاء الأهل المعا�سي من الموؤمنين بتوبة اهلل عليهم ومغفرته لهم اإن تابوا واأ�سلحوا عملهم. 

   وجوب الزكاة وبيان ف�سلها واأثرها في تنمية المال وتطهير النفو�س من البخل وغيره من االآفات.



اأولئ���ك  ���ا  اأي�سً المنافقي���ن  وم���ن   

الذي���ن ابتن���وا م�س���جًدا لغي���ر طاع���ة اهلل، 
واإظه���ار  بالم�س���لمين،  لاإ�س���رار  ب���ل 
الكفر بتق���وية اأه���ل الن����فاق، وللتفريق 
بي���ن الموؤمني���ن، ولاإع���داد واالنتظ���ار 
لم���ن ح���ارب اهلل ور�س���وله م���ن قب���ل بن���اء 
الم�س���جد، وليحلف���ن ه���وؤالء المنافق���ون 
لك���م: ما ق�سدنا اإال الرفق بالم�س���لمين، 
واهلل ي�س���هد اإنه���م لكاذب���ون في دعواهم 

هذه.
 م�سجد هذه �سفته ال ت�ستجب -اأيها 

النبي - لدعوة المنافقين لك لل�ساة 
اأول  �س  اأُ�سِّ فيه، فاإن م�سجد قباء الذي 
باأن ت�سلي  اأولى  التقوى  �س على  اأُ�سِّ ما 
��س على  فيه من هذا الم�سجد الذي اأُ�سِّ
يحبون  رجال  قباء  م�سجد  في  الكفر، 
واالأخباث  االأحداث  من  يتطهروا  اأن 
بالت��وبة  الم��ع����ا�س���ي  وم����ن  بالم����اء، 
المتطهرين  يحب  واهلل  واال�ستغفار، 

من االأحداث واالأخباث والذنوب.
���س بنيان��ه عل��ى   اأي�س��توي َم���ن اأَ�سَّ

تقوى من اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب 
ف��ي  بالتو�س��ع  اهلل  ور�س��وان  نواهي��ه، 
م�س��جًدا  بن��ى  م��ن  م��ع  الب��ر  اأعم��ال 
لاإ�س��رار بالم�س��لمين وتقوي��ة الكف��ر، 
والتفري��ق بي��ن الموؤمني��ن؟! ال ي�س��تويان 
اأب��ًدا، ف��االأول بنيان��ه ق��وي متما�س��ك ال 
يخ�س��ى عليه ال�س��قوط، وهذا مثله كمثل 
من بنى بنياًنا على �س��فير حفرة فتهدم 
قع��ر  ف��ي  بنيان��ه  ب��ه  فانه��ار  و�س��قط، 
جهن��م، واهلل ال يوف��ق الق��وم الظالمي��ن 

بالكف��ر والنف��اق وغي��ر ذل��ك.
بن��وه  ال��ذي  م�س��جدهم  ي��زال  ال   

ا ونفاًق��ا ثابًت��ا ف��ي قلوبه��م  �س��راًرا �س��كًّ
حت��ى تتقط��ع قلوبه��م بالم��وت اأو القت��ل 
بال�س��يف، واهلل علي��م باأعم��ال عب��اده، 

حكي��م فيم��ا يحك��م ب��ه م��ن ج��زاء عل��ى الخي��ر اأو ال�س��ر.
ولما بيَّن اهلل ف�سائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في �سبيله فقال:

ًا منه - بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة   اإن اهلل �سبحانه ا�سترى من الموؤمنين اأنف�سهم - مع اأنهم ملكه؛ تف�سُّ

 ، اهلل هي العليا، فيقتلون الكفار، ويقتلهم الكفار، وعد اهلل بذلك وعًدا �سدًقا في التوراة: كتاب مو�سى، واالإنجيل: كتاب عي�سى 
، وال اأحد اأوفى بعهده من اهلل �سبحانه؛ فافرحوا و�سروا - اأيها الموؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به اهلل، فقد  والقراآن: كتاب محمد 

ربحتم فيه ربًحا عظيًما، وذلك البيع هو الفاح العظيم.

   محبة اهلل ثابتة للمتطهرين من االأنجا�س البدنية والروحية.    ال ي�ستوي من عمل عمًا ق�سد به وجه اهلل؛ فهذا العمل هو الذي 
�سيبقى وي�سعد به �ساحبه، مع من ق�سد بعمله ن�سرة الكفر ومحاربة الم�سلمين؛ وهذا العمل هو الذي �سيفنى وي�سقى به �ساحبه.

ا.    كل حالة يح�سل بها التفريق بين الموؤمنين فاإنها من     م�سروعية الجهاد والح�س عليه كانت في االأديان التي قبل االإ�سام اأي�سً
المعا�سي التي يتعين تركها واإزالتها، كما اأن كل حالة يح�سل بها جمع الموؤمنين وائتافهم يتعين اتباعها واالأمر بها والحث عليها.



ه���ذا  عل���ى  الحا�سل���ون  ه���وؤالء   

الج���زاء ه���م الراجع���ون مم���ا كره���ه 
اهلل و�س���خطه اإل���ى م���ا يحب���ه وير�س���اه، 
وا  الذي���ن ذلُّ���وا خ�س���ية هلل وتوا�سًع���ا فج���دُّ
ف���ي طاعت���ه، الحام���دون لربه�������م عل���ى 
ك�������ل ح������ال، ال�س�������ائمون، الم�سل���ون، 
االآم������رون بم���ا اأم���������ر اهلل ب���ه اأو اأم���ر 
ب���ه ر�س���وله، الناه���ون عم���ا نه���ى اهلل 
عن���ه ور�س���وله، الحافظ���ون الأوام���ر اهلل 
باالجت�������ناب،  ولن��واه������يه  باالتب���اع، 
واأَْخِب�������ر - اأيه���ا الر�س���ول - الموؤمني���ن 
المت�سفي���ن به���ذه ال�سفات بما ي�س���رهم 

ف���ي الدني���ا واالآخ���رة.
ينبغ���ي  وال  للنب���ي  ينبغ���ي  ال   

للموؤمني���ن اأن يطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل 
للم�س���ركين، ول���و كان���وا اأقرباءه���م، م���ن 
بع���ِد م���ا ات�س���ح له���م اأنه���م م���ن اأ�سح���اب 

الن���ار؛ لموته���م عل���ى ال�س���رك.
 وم���ا كان طل���ب اإبراهي���م المغف���رة 

الأبي���ه اإال ب�س���بب وع���ده اإي���اه ليطلبّنه���ا له؛ 
رج���اء اأن ي�س���لم، فلم���ا ات�س���ح الإبراهي���م 
اأن اأب���اه ع���دو هلل لع���دم نف���ع الن�س���ح 
في���ه، اأو لعلم���ه بوح���ي اأن���ه يم���وت كاف���ًرا 
تب���راأ من���ه، وكان ا�س���تغفاره ل���ه اجته���اًدا 
من���ه، ال مخالف���ة لحك���م اأوح���ى اهلل اإلي���ه 
ب���ه، اإن اإبراهي���م  كثي���ر الت�س���رع اإل���ى 
اهلل، كثي���ر ال�سف���ح والتج���اوز ع���ن قوم���ه 

الظالمي���ن.
عل���ى  ليحك���م  اهلل  كان  وم���ا   

ق���وم بال�س���ال بع���د اأن وفقه���م للهداي���ة 
الت���ي  المحرم���ات  له���م  يبي���ن  حت���ى 
يج���ب اجتنابه���ا، ف���اإن ارتكب���وا م���ا ح���رم 
عليه���م بع���د بي���ان تحريم���ه حك���م عليه���م 
بال�س���ال، اإن اهلل ب���كل �س���يء علي���م، ال 
يخف���ى علي���ه �س���يء، وق���د علَّمك���م م���ا ل���م 

تكون���وا تعلم���ون.
 اإن اهلل ل���ه مل���ك ال�س���ماوات ومل���ك االأر����س، ال �س���ريك ل���ه فيهم���ا، ال يخف���ى عن���ه فيهم���ا خافي���ة، ُيْحِي���ي من �س���اء اإحياءه، ويميت من �س���اء 

اإماتته، وما لكم - اأيها النا�س - غير اهلل من ولي يتولى اأموركم، وما لكم من ن�سير يدفع عنكم ال�سوء، وين�سركم على عدوكم.
 لق���د ت���اب اهلل عل���ى النب���ي محم���د  اإذ اأذن للمنافقي���ن ف���ي التخل���ف ع���ن غ���زوة تب���وك، ولق���د ت���اب عل���ى المهاجري���ن، وعل���ى االأن�س���ار 

وا  الذين لم يتخلفوا عنه، بل اتبعوه في غزوة تبوك مع �سدة الحر وقلة ذات اليد وقوة االأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم َهمُّ
بت���رك الغ���زو؛ لم���ا ه���م في���ه م���ن ال�س���دة العظيم���ة، ثم وفقه���م اهلل للثبات والخروج اإلى الغ���زو، وتاب عليهم، اإنه �س���بحانه روؤوف بهم رحيم، 

وم���ن رحمته توفيقه���م للتوبة وقبولها منهم.

.    بطان االحتجاج على جواز اال�ستغفار للم�سركين بفعل اإبراهيم 
   اأن الذنوب والمعا�سي هي �سبب الم�سائب والخذالن وعدم التوفيق.

   اأن اهلل هو مالك الملك، وهو ولينا، وال ولي وال ن�سير لنا من دونه.
   بيان ف�سل اأ�سحاب النبي  على �سائر النا�س.



الثاث���ة،  عل���ى  اهلل  ت���اب  ولق���د   

وه���م: كع���ب ب���ن مال���ك، وم���رارة ب���ن 
الربي���ع، وه���ال ب���ن اأمي���ة؛ الذي���ن ُخلُِّفوا 
���َر قب���ول توبته���م بع���د  ع����ن التوب���ة واأُخِّ
تخلُّفه���م ع���ن الخ���روج م���ع ر�س���ول اهلل 
 اإل���ى تب���وك، فاأم���ر النب���ي  النا����س 
بهجرانه���م، واأ�سابه���م ح���زن وغ���م عل���ى 
ذل���ك حت���ى �ساق���ت عليه���م االأر����س عل���ى 
�س���عتها، و�ساق���ت �سدوره���م بم���ا ح�س���ل 
له���م م���ن الوح�س���ة، وعلم���وا اأْن ال ملج���اأ 
له���م يلج���وؤون اإلي���ه اإال اإل���ى اهلل وح���ده، 
فرحمه���م بتوفيقه���م للتوب���ة، ث���م قب���ل 
توبته���م، اإن���ه ه���و الت���واب عل���ى عب���اده، 

الرحي���م به���م.
ب��اهلل  اآمن���وا  ال���ذين  اأيه���ا  ي��ا   

واتبع��وا ر�س��وله وعمل��وا ب�س��رعه، اتق��وا 
اهلل بامتث��ال اأوام��ره، واجتن��اب نواهيه، 
اإيمانه��م  ف��ي  ال�سادقي��ن  م��ع  وكون��وا 
واأقوالهم واأعمالهم، فا َمْنجاة لكم اإال 

ف��ي ال�س��دق.
 لي�س الأهل المدينة وال لمن حولهم 

عن  يتخلفوا  اأن  البادية  �سكان  من 
الجهاد  اإلى  خرج  اإذا  اهلل   ر�سول 
بنف�سه، ولي�س لهم اأن َي�ِسحُّوا باأنف�سهم، 
الواجب  بل   ، نف�سه  وي�سونوها عن 
نف�سه؛  دون  اأنف�سهم  يبذلوا  اأن  عليهم 
ذلك الأنهم ال ينالهم عط�س، وال تعب، 
ينزلون  وال  اهلل،  �سبيل  في  مجاعة  وال 
الكفار،  غيظ  به  وجودهم  يثير  مكاًنا 
اأو  اأ�سًرا  اأو  قتًا  ي�سيبون من عدو  وال 
لهم  اهلل  كتب  اإال   - هزيمة  اأو  غنيمة 
منهم،  يقبله  �سالح  عمل  ثواب  بذلك 
بل  المح�سنين،  اأجر  ي�سيع  ال  اهلل  اإن 

يوفيهم اإياه كامًا، ويزيدهم عليه.
اأو  كان  قلي�ًا  م�ااًل  يبذل�ون  وال   

كثي�ًرا، وال يتج�اوزون وادًيا اإال كتب لهم 
م�ا عمل�وه م�ن ب�ذل وم�ن �س�فر ليكافئه�م اهلل، فيعطيه�م ف�ي االآخ�رة اأج�ر اأح�س�ن م�ا كان�وا يعمل�ون.

لوا اإذا ظه���ر عليه���م عدوه���م، فه���اَّ خ���رج للجهاد فري���ق منهم، وبقي   وم���ا ينبغ���ي للموؤمني���ن اأن يخرج���وا للقت���ال جميًع���ا حت���ى ال ُي�ْس���َتاأْ�سَ

، ويتفقه���وا ف���ي الدي���ن بم���ا ي�س���معونه من���ه  من الق���راآن واأحكام ال�س���رع، وينذروا قومه���م اإذا رجعوا اإليهم  فري���ق ليرافق���وا ر�س���ول اهلل 
بم���ا تعلم���وه؛ رج���اء اأن يح���ذروا م���ن ع���ذاب اهلل وعقاب���ه، فيمتثل���وا اأوام���ره، ويجتنب���وا نواهيه. وكان هذا في ال�س���رايا التي كان يبعثها ر�س���ول 

اهلل اإل���ى النواح���ي، ويختار لها طائفة من اأ�سحابه.

   وجوب تقوى اهلل وال�سدق واأنهما �سبب للنجاة من الهاك.
   عظم ف�سل النفقة في �سبيل اهلل.

ه في الدين مثله مثل الجهاد، واأنه ال قيام للدين اإال بهما مًعا.    وجوب التفقُّ



١٠١٠٩

 اأمر اهلل تعالى الموؤمنين بقتال من 

من  بون  ي�سبِّ لما  الكفار؛  من  يجاورهم 
قربهم،  ب�سبب  الموؤمنين  على  خطر 
و�سدة  قوة  ُيْظِهروا  اأن  كذلك  واأمرهم 
واهلل  �سرهم،  ودفع  اإرهابهم  اأجل  من 
بعونه  المتقين  الموؤمنين  مع  تعالى 

وتاأييده.
 واإذا اأن���زل اهلل �س���ورة عل���ى ر�س���وله 

 فمن المنافقين من ي�س���األ م�ستهزًئا 
ال�س���ورة  اأيك���م زادت���ه ه���ذه  �س���اخًرا: 
النازل���ة اإيماًن���ا بما جاء ب���ه محمد؟ فاأما 
الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سدقوا ر�س���وله فقد 
زادهم نزول ال�سورة اإيماًنا اإلى اإيمانهم 
ال�س���ابق، وه���م م�س���رورون بم���ا ن���زل م���ن 
الوح���ي؛ لم���ا في���ه م���ن منافعه���م الدنيوية 

واالأخروي���ة.
ن���زول  ف���اإن  المنافق���ون  واأم���ا   

الق���راآن بم���ا في���ه م���ن اأح���كام وق�س����س 
���ا وخبًث���ا ب�س���بب تكذيبهم  يزيده���م مر�سً
بما ينزل، فيزداد مر�س قلوبهم بزيادة 
ن���زول الق���راآن؛ الأنه���م كلم���ا ن���زل �س���يء 

�س���ّكوا بم���ا في���ه ومات���وا عل���ى الكف���ر.
معتبرين  المنافقون  ينظر  اأََواَل   

بابتاء اهلل لهم بك�سف حالهم وف�سح 
نفاقهم كل �سنة مرة اأو مرتين؟! ثم مع 
ذلك  فاعل  هو  تعالى  اهلل  باأن  علمهم 
وال  كفرهم،  من  اإليه  يتوبون  ال  بهم 
يتذكرون  هم  وال  نفاقهم،  عن  يقلعون 

ما حل بهم واأنه من اهلل!
ر�سوله  على  �سورة  اهلل  اأنزل  واإذا   

نظر  المنافقين  اأحوال  ذكر  فيها   
قائلين:  بع�س  اإلى  المنافقين  بع�س 
اأحد  يرهم  لم  فاإن  اأحد؟  يراكم  هل 
ان�سرفوا عن المجل�س، اأال �سرف اهلل 
وخذلهم  والخير،  الهداية  عن  قلوبهم 

باأنهم قوم ال يفهمون.
 لق��د ج��اءك�م - يا مع�سر العرب - 

ر�سول من جن�سكم، فهو عربي مثلكم، �ساقٌّ عليه ما ي�سقُّ عليكم، �سديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالموؤمنين خا�سة كثير 
العطف والرحمة.

 فاإن اأعر�سوا عنك، ولم يوؤمنوا بما جئت به، فقل لهم - اأيها الر�سول -: يكفيني اهلل الذي ال معبود بحقٍّ �سواه، عليه وحده اعتمدت، 
وهو �سبحانه رب العر�س العظيم.

   وجوب ابتداء القتال باالأقرب من الكفار اإذا ات�سعت رقعة االإ�سام، ودعت اإليه حاجة.
   بيان حال المنافقين حين نزول القراآن عليهم وهي الترقُّب واال�سطراب.

   بيان رحمة النبي  بالموؤمنين وحر�سه عليهم.
   ف���ي االآي���ات دلي���ل عل���ى اأن االإيم���ان يزي���د وينق����س، واأن���ه ينبغ���ي للموؤم���ن اأن يتفق���د اإيمان���ه ويتعاه���ده فيج���دده وينمي���ه؛ ليك���ون دائًم���ا ف���ي 

�سعود.



تقرير النبوة باالأدلة، ودعوة المكذبين 
لاإيمان مع تهديدهم بالعذاب.

عل�ى  ال�كام  �س�بق    

نظائره�ا ف�ي بداية �س�ورة البق�رة. هذه 
االآي�ات المتل�وة ف�ي ه�ذه ال�س�ورة اآي�ات 
الق�راآن المحك�م المتق�ن الم�س�تمل على 

واالأح�كام. الحكم�ة 
 اأكان باعًثا للنا�س على التعجب اأن 

جن�سهم؛  من  رجل  على  الوحي  اأنزلنا 
عذاب  من  يحذرهم  اأن  اإياه  اآمرين 
الذين  الر�سول -  اأيها   - واأخبْر  اهلل؟! 
لهم  اأن  ي�سرهم؛  بما  باهلل  اآمنوا 
ما قدموه من  عالية جزاء على  منزلة 
قال  �سبحانه،  ربهم  عند  �سالح  عمل 
جاء  الذي  الرجل  هذا  اإن  الكافرون: 

بهذه االآيات ل�ساحر ظاهر ال�سحر.
 اإن ربك���م - اأيه���ا المتعجب���ون- ه���و 

اهلل الذي خلق ال�سماوات على عظمها، 
واالأر�س على ات�ساعها في �ستة اأيام، ثم 
عا وارتفع على العر�س، فكيف تعجبون 
م���ن اإر�س���اله رج���ًا م���ن جن�س���كم؟! وه���و 
وح���ده ال���ذي يق�س���ي ويق���در ف���ي ملك���ه 
الوا�س���ع، وم���ا الأح���د اأن ي�س���فع لدي���ه ف���ي 
�س���يء اإال بع���د اإذن���ه ور�ساه عن ال�س���افع، 
ذلك���م المت�س���ف به���ذه ال�سفات هو اهلل 
ربكم، فاأخل�سوا له العبادة وحده، اأفا 
تتعظ���ون ب���كل ه���ذه البراهي���ن والحج���ج 
عل���ى وحدانيت���ه؟ فم���ن كان ل���ه اأدن���ى 

اتع���اظ عل���م ذل���ك، واآم���ن به. 
ي���وم  رجوعك���م  وح���ده  اإلي���ه   

القيامة؛ ليجازيكم على اأعمالكم، وعد 
اهلل النا����س بذل���ك وع���ًدا �سادًق���ا ال يخلف���ه، اإن���ه عل���ى ذل���ك ق���ادر، يب���داأ اإيج���اد المخل���وق على غير مثال �س���ابق، ث���م يعيده بعد موت���ه؛ ليجزي 
�س���بحانه الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات بالع���دل ف���ا ينق����س من ح�س���ناتهم، وال يزيد في �س���يئاتهم، والذي���ن كفروا باهلل 

وبر�س���له له���م �س���راب م���ن م���اء متناه���ي الح���رارة، يقط���ع اأمعاءه���م، وله���م ع���ذاب موج���ع ب�س���بب كفره���م ب���اهلل وبر�س���له. 
َر �س���يره بع���دد منازل���ه الثماني والع�س���رين، والمنزلة   ه���و ال���ذي جع���ل ال�سم����س ت�س���ع ال�س���وء وتن�س���ره، وجع���ل القم���ر ن���وًرا ُي�ْس���َتنار به، وَقدَّ

ه���ي الم�س���افة الت���ي يقطعه���ا كل ي���وم وليل���ة؛ لتعلم���وا - اأيه���ا النا����س - بال�سم����س ع���دد االأي���ام، وبالقم���ر ع���دد ال�س���هور وال�س���نين، م���ا خل���ق اهلل 
ال�سماوات واالأر�س وما فيهما اإال بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للنا�س، يبين اهلل هذه االأدلة الوا�سحة والبراهين الجلية على وحدانيته 

لقوم يعلمون اال�س���تدالل بها على ذلك. 
 اإن ف���ي َتَعاُق���ب اللي���ل والنه���ار عل���ى العب���اد، وم���ا ي�سح���ب ذل���ك م���ن ظلم���ة و�سي���اء، وق�س���ر اأحدهم���ا وطول���ه، والمخلوق���ات الت���ي ف���ي 

ال�س���ماوات واالأر����س لعام���ات دال���ة عل���ى ق���درة اهلل لق���وم يتق���ون اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه.

   اإثب���ات نب���وة النب���ي  واأن اإر�س���اله اأم���ر معق���ول ال عج���ب في���ه .    خل���ق ال�س���ماوات واالأر����س ومن فيهما، وتدبير االأم���ر، وتقدير االأزمان 
واخت���اف اللي���ل والنه���ار كله���ا اآي���ات عظيم���ة دال���ة عل���ى األوهية اهلل �س���بحانه.    ال�س���فاعة يوم القيامة ال تكون اإال لم���ن اأذن له اهلل، ور�سي 

قوله وفعله.    تقدير اهلل  لحركة ال�سم����س ولمنازل القمر ي�س���اعد على �سبط التاريخ واالأيام وال�س���نين.



 اإن الكافرين الذين ال يتوقعون لقاء 

وارت�سوا  فيه،  يطمعوا  اأو  فيخافوه  اهلل 
الحياة  من  بداًل  الفانية  الدنيا  الحياة 
اأنف�سهم  و�سكنت  الباقية،  االأخروية 
اآيات  والذين هم عن  بها،  اإليها فرحة 

اهلل ودالئله معر�سون عنها الهون.
ال�سفات  بهذه  المت�سفون  اأولئك   

النار؛  هو  اإليه  ياأوون  الذي  م�ستقرهم 
ب�سبب ما اكت�سبوه من الكفر والتكذيب 

بيوم القيامة.
وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اإن   

اهلل  يرزقه���م  ال�سالح���ات  االأعم���ال 
الهداي���ة اإل���ى العم���ل ال�سال���ح المو�س���ل 
اإلى ر�ساه؛ ب�س���بب اإيمانهم، ثم يدخلهم 
اهلل ي���وم القيام���ة ف���ي جن���ات النعي���م 

الدائ���م، تج���ري م���ن تحته���م االأنه���ار.
 دعاوؤه���م ف���ي الجن���ة ه���و ت�س���بيح 

اهلل وتقدي�س���ه، وتحي���ة اهلل له���م وتحي���ة 
المائكة وتحية بع�سهم لبع�س: �سام، 
وخاتم���ة دعائه���م الثن���اء عل���ى اهلل رب 

المخلوق���ات كله���ا.
ا�س�تجابة  �س�بحانه  �ل اهلل  ُيَعجِّ ول�و   

واأوالده�م  اأنف�س�هم  عل�ى  النا��س  دع�اء 
مث�ل  الغ�س�ب،  عن�د  بال�س�ر  واأمواله�م 
م�ا ي�س�تجيب له�م ف�ي دعائه�م بالخي�ر 
فيت�رك  يمهله�م،  اهلل  ولك�ن  -لهلك�وا، 
ال  الأنه�م   - لق�اءه  ينتظ�رون  ال  الذي�ن 
 - ثواًب�ا  يرتج�ون  وال  عقاًب�ا  يخاف�ون 
يتركه�م مترددي�ن حائرين مرتابين في 

الح�س�اب. ي�وم 
 واإذا اأ�ساب االإن�ساَن الم�سرف على 

نف�سه مر�س اأو �سوء حال، دعانا متذلًا 
مت�سرًعا م�سطجًعا على جنبه اأو قاعًدا 
اأو قائًما؛ رجاء اأن ُيَزال ما به من �سر، 
واأزلنا ما به من  ا�ستجبنا دعاءه،  فلما 
لم  كاأنه  عليه  كان  ما  على  م�سى  �سر 

ن للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر  يدعنا لك�سف �سر اأ�سابه، كما ُزيِّن لهذا المعر�س اال�ستمرار في �ساله ُزيِّ
والمعا�سي، فا يتركونه.

 ولق���د اأهلكن���ا االأم���م م���ن قبلك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - لتكذيبه���م بر�س���ل اهلل وارتكابه���م المعا�س���ي، وق���د جاءته���م ر�س���لهم الذي���ن 

اأر�س���لناهم اإليهم بالبراهين الوا�سحة الدالة على �سدقهم فيما جاوؤوا به من عند ربهم، فما ا�س���تقام لهم اأن يوؤمنوا؛ لعدم ا�س���تعدادهم 
لاإيم���ان، فخذله���م اهلل، ول���م يوفقه���م ل���ه، كم���ا جازين���ا تل���ك االأم���م الظالم���ة نج���زي اأمثاله���م في كل زم���ان ومكان.

يَّرناك���م - اأيه���ا النا����س - َخَلًف���ا لتل���ك االأم���م المكذب���ة الت���ي اأهلكناه���ا؛ لننظ���ر كي���ف تعمل���ون، ه���ل تعمل���ون خي���ًرا فتثاب���وا علي���ه، اأو   ث���م �سَ

ا فتعاقبوا عليه؟ تعمل���ون �س���رًّ

   لطف اهلل  بعباده في عدم اإجابة دعائهم على اأنف�سهم واأوالدهم بال�سر.
   بيان حال االإن�سان بالدعاء في ال�سراء واالإعرا�س عند الرخاء والتحذير من االت�ساف بذلك.

   هاك االأمم ال�سابقة كان �سببه ارتكابهم المعا�سي والظلم.



القراآنية  االآيات  عليهم  ُتْقراأ  واإذا   

الوا�سحة الدالة على توحيد اهلل، قال 
ثواًبا،  يرجون  ال  الذين  البعث  منكرو 
يا محمد -   - وال يخافون عقاًبا: جئ 
الم�ستمل على  القراآن  بقراآن غير هذا 
بَن�ْسخ  غيره  اأو  االأ�سنام  عبادة  �سب 
قل  اأهواءنا،  يوافق  بما  كله  اأو  بع�سه 
اأن  ي�سح  ال   :- الر�سول  اأيها   - لهم 
-باالأْولى-  اأ�ستطيع  وال  اأنا،  ره  اأغيِّ
الذي  هو  وحده  اهلل  بل  بغيره،  االإتيان 
ما  اإال  اأتبع  فل�ست  ي�ساء،  ما  منه  يبدل 
يوحيه اهلل اإلي، اإني اأخاف اإن ع�سيت 
اهلل باإجابتكم اإلى ما طلبتم عذاب يوم 

عظيم، وهو يوم القيامة.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ل���و �س���اء 

اهلل اأال اأق���راأ الق���راآن عليك���م م���ا قراأت���ه 
عليك���م، وم���ا بلغتك���م اإي���اه، ول���و �س���اء اهلل 
م���ا اأَْعَلَمك���م بالق���راآن عل���ى ل�س���اني، فق���د 
مكث���ت بينك���م زمًن���ا طويًا - ه���و اأربعون 
�س���نة - ال اأق���راأ وال اأكت���ب، وال اأطلب هذا 
ال�س���اأن وال اأبح���ث عن���ه، اأف���ا تدرك���ون 
بعقولك���م اأن م���ا جئتك���م ب���ه ه���و م���ن عن���د 

في���ه؟! ل���ي  �س���اأن  وال  اهلل، 
 ف���ا اأح���د اأظل���م مم���ن اختل���ق عل���ى 

اهلل كذًب���ا، فكي���ف ل���ي اأن اأب���دل الق���راآن 
افت���راء عليه، اإن ال�س���اأن اأن المتجاوزين 
لح���دود اهلل باالفت���راء علي���ه ال يف���وزون 

بمطلوبه���م.
 ويعبد الم�سركون من دون اهلل اآلهة 

والمعبود  ت�سر،  وال  تنفع  ال  مزعومة، 
ويقولون  �ساء،  ينفع وي�سر متى  بالحق 
عن معبوداتهم: هوؤالء و�سطاء ي�سفعون 
قل  بذنوبنا،  يعذبنا  فا  اهلل  عند  لنا 
اهلل  اأتخبرون   :- الر�سول  اأيها   - لهم 
له  يعلم  ال  وهو  �سريًكا،  له  اأن  العليم 
االأر�س،  في  وال  ال�سماوات  في  �سريًكا 

ه عما يقوله الم�سركون من الباطل والكذب. �س وَتَنزَّ َتَقدَّ
 وم���ا كان النا����س اإال اأم���ة واح���دة موؤمن���ة موح���دة فاختلف���وا، فمنه���م م���ن بق���ي موؤمًن���ا، ومنه���م م���ن كف���ر، ول���وال م���ا م�س���ى م���ن ق�س���اء اهلل 

اأنه ال يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، واإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لوال ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، 
فيتبي���ن المهتدي من ال�سال.

 ويق���ول الم�س���ركون: ه���اَّ اأُْن���ِزل عل���ى محم���د اآي���ة م���ن رب���ه دالة عل���ى �سدقه؟ فقل لهم - اأيها الر�س���ول -: نزول االآي���ات غيب يخت�س اهلل 

بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من االآيات الح�سية، اإني معكم من المنتظرين لها.

   عظم االفتراء على اهلل والكذب عليه وتحريف كامه كما فعل اليهود بالتوراة.
   النفع وال�سر بيد اهلل  وحده دون ما �سواه.

   بطان قول الم�سركين باأن اآلهتهم ت�سفع لهم عند اهلل.
   اتباع الهوى واالختاف على الدين هو �سبب الفرقة.



من  نعمة  الم�سركين  اأذقنا  واإذا   

وبوؤ�س  ج���دب  بعد  وخ��سب  مطر 
وتكذيب  ا�ستهزاء  لهم  اإذا  اأ�س��ابهم، 
لهوؤالء   - الر�سول  اأيها   - قل  باآياتنا، 
واأ�س�رع  مكًرا،  اأعجل  اهلل  الم�سركين: 
الحفظة  اإن  وعقوبة،  لكم  ا�ستدراًجا 
من  رون  ُتَدبِّ ما  يكتبون  المائكة  من 
فكيف  �سيء،  منه  يفوته��م  ال  مك��ر، 
يفوت خالَقهم؟! و�سيجازيكم اهلل على 

مكركم.
اأيه���ا   - ُي�َس���يِّركم  ال���ذي  ه���و  اهلل   

النا����س - ف���ي الب���ر عل���ى اأقدامك���م وعل���ى 
دوابك���م، وه���و ال���ذي ي�س���يركم ف���ي البحر 
ف���ي ال�س���فن، حت���ى اإذا كنت���م ف���ي ال�س���فن 
في البحر، وجرت بهم بريح طيبة، فرح 
الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم 
ف���ي فرحه���م جاءتهم ري���ح قوية الهبوب، 
وجاءه���م م���وج البح���ر م���ن كل جه���ة، 
وغل���ب عل���ى ظنه���م اأنه���م هالك���ون؛ دع���وا 
اهلل وح���ده، ول���م ي�س���ركوا مع���ه غي���ره 
قائلي���ن: لئ���ن اأنقذتن���ا م���ن ه���ذه المحن���ة 
المهلكة لنكونن من ال�س���اكرين لك على 

م���ا اأنعم���ت ب���ه علينا.
واأنقذهم  ا�ستجاب دعاءهم،  فلما   

في  يف�سدون  اإذا هم  المحنة،  تلك  من 
والمعا�سي  الكفر  بارتكاب  االأر�س 
اإنما   - النا�س  اأيها   - اأفيقوا  واالآثام. 
اأنف�سكم،  على  ال�سيئة  َبْغِيكم  عاقبة 
في  به  تتمتعون  َبْغُيُكم،  ي�سره  ال  فاهلل 
اإلينا  ثم  فانية،  وهي  الدنيا  الحياة 
بما  فنخبركم  القيامة،  يوم  رجوعكم 
كنتم تعملون من المعا�سي، ونجازيكم 

عليها.
الت���ي  الدني���ا  الحي���اة  مث���ل  اإنم���ا   

تتمتع���ون فيه���ا ف���ي �س���رعة انق�سائه���ا 
كمث���ل مط���ر اختلط به نب���ات االأر�س مما 

لت بما تنبته من  ياأكل النا����س من الحبوب والثمار، ومما تاأكل االأنعام من الح�سي����س وغيره، حتى اإذا اأخذت االأر�س لونها الزاهي، وَتَجمَّ
اأن���واع النب���ات، وظ���ن اأهله���ا اأنه���م ق���ادرون عل���ى ح�س���اد م���ا اأنبت���ت وقطاف���ه، جاءه���ا ق�ساوؤنا باإهاكه���ا، ف�سيرناه���ا مح�س���ودة كاأن لم تكن 
نا لكم حال الدنيا و�س���رعة انق�سائها نبين االأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. عامرًة باالأ�س���جار والنباتات في عهد قريب، كما بيَّ

 واهلل يدع���و جمي���ع النا����س اإل���ى جنت���ه الت���ي ه���ي دار ال�س���ام، ي�س���لم فيه���ا النا����س م���ن الم�سائ���ب والهم���وم، وي�س���لمون م���ن الم���وت، واهلل 

يوفق من �س���اء من عباده اإلى دين االإ�س���ام المو�سل اإلى دار ال�س���ام هذه.

   اهلل اأ�سرع مكًرا بمن مكر بعباده الموؤمنين.
   بغي االإن�سان عائد على نف�سه وال ي�سر اإال نف�سه.

   بيان حقيقة الدنيا في �سرعة انق�سائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فاٍن.
   الجنة هي م�ستقر الموؤمن؛ لما فيها من النعيم وال�سامة من الم�سائب والهموم.



بم���ا  بالقي���ام  اأح�س���نوا  للذي���ن   

الطاع���ات،  م���ن  عليه���م  اهلل  اأوجب���ه 
وت���رك م���ا ح���رم عليه���م م���ن المعا�س���ي؛ 
المثوب���ة الح�س���نى، وه���ي الجن���ة، وله���م 
زي���ادة عليه���ا، وه���ي النظ���ر اإل���ى وج���ه 
اهلل الكري���م، وال يغ�س���ى وجوهه���م غبار، 
وال يغ�س���اها ه���وان وال خ���زي، اأولئ���ك 
المت�سف���ون باالإح�س���ان اأ�سح���اب الجن���ة 

ه���م فيه���ا ماكث���ون.
م���ن  ال�س���يئات  عمل���وا  والذي���ن   

الكف���ر والمعا�س���ي لهم جزاء ال�س���يئة 
التي عملوه���ا بمثلها من عقاب اهلل في 
االآخرة، وتغ�س���ى وجوههم ذلة وهوان، 
لي����س لهم مانع يمنعهم من عذاب اهلل 
اإذا اأنزله بهم، كاأنما األب�س���ت وجوههم 
�س���واًدا من الليل المظلم م���ن كثرة ما 
يغ�س���اها م���ن دخان الن���ار و�س���وادها، 
ال�سف���ات  بتل���ك  المت�سف���ون  اأولئ���ك 
اأ�سح���اب النار هم فيه���ا ماكثون اأبًدا.
ي���وم   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذك���ر   

القيامة حين نح�س���ر جمي���ع الخائق، 
ثم نقول للذين اأ�سركوا باهلل في الدنيا: 
الزم���وا - اأيه���ا الم�س���ركون - مكانكم 
اأنت���م ومعبوداتكم الت���ي كنتم تعبدونها 
م���ن دون اهلل. ففرقنا بي���ن المعبودين 
م���ن  المعب���ودون  وتب���راأ  والعابدي���ن، 
العابدي���ن قائلين: لم تكون���وا تعبدوننا 

الدنيا. في 
 هن���ا تتب���راأ منه���م اآلهته���م الت���ي 

عبدوه���ا م���ن دون اهلل قائل���ة: ف���اهلل 
�س���اهد - وكف���ى ب���ه - اأّن���ا ل���م نر����س 
بعبادتك���م لن���ا، ولم ناأمركم بها، واأنا لم 

ن�س���عر بعبادتك���م.
 ف���ي ذل���ك الموق���ف العظي���م تختب���ر 

كل نف�س ما اأم�ست من عمل في حياتها 
الدني���ا، واأُرج���َع الم�س���ركون اإل���ى ربه���م 

الح���قِّ  ال���ذي ه���و اهلل ال���ذي يتول���ى ح�س���ابهم، وذه���ب عنه���م ما افت���روه من �س���فاعة اأ�سنامهم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء الم�س���ركين ب���اهلل: م���ن يرزقك���م م���ن جه���ة ال�س���ماء باإن���زال المط���ر عليك���م؟ وم���ن يرزقك���م م���ن االأر�س بما 

ينبت فيها من نبات، وبما تحويه من معادن؟ ومن ُيْخِرج الحي من الميت كاالإن�سان من النطفة، والطير من البي�سة، ومن ُيْخِرج الميت 
من الحي كالنطفة من الحيوان، والبي�سة من الطير؟ ومن يدبر اأمر ال�سماوات واالأر�س وما فيهن من مخلوقات؟ ف�سيجيبون باأن فاعل 

ذلك كله هو اهلل، فقل لهم: اأفا تعلمون ذلك، وتتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه؟!
 فذلك���م - اأيه���ا النا����س - ال���ذي يفع���ل ذل���ك كل���ه ه���و اهلل الح���ق خالقك���م، ومدب���ر اأمرك���م، فم���اذا بع���د معرف���ة الح���ق غي���ر البع���د عن���ه 

وال�سي���اع؟! فاأي���ن تذه���ب عقولك���م ع���ن ه���ذا الح���ق الجل���ي؟!
 كما ثبتت الربوبية الحقة هلل وجبت - اأيها الر�سول - كلمة ربك الَقَدِرية على الذين خرجوا عن الحق عناًدا اأنهم ال يوؤمنون.

ب به الموؤمن هو النظر اإلى وجه اهلل تعالى.    اأعظم نعيم ُيَرغَّ
   بيان قدرة اهلل، واأنه على كل �سيء قدير.

   التوحيد في الربوبية واالإ�سراك في االإلهية باطل، فا بد من توحيدهما مًعا.
   اإذا ق�سى اهلل بعدم اإيمان قوم ب�سبب معا�سيهم فاإنهم ال يوؤمنون.



له�����وؤالء   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

الم�س���ركين: ه���ل م���ن بي���ن �س���ركائكم 
الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل م���ن 
ُيْن�ِس���ئ الخل���ق عل���ى غير مثال �س���ابق، ثم 
يبعث���ه بع���د موت���ه؟ ق���ل له���م: اهلل ُيْن�س���ُئ 
الخل���ق عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، ث���م يبعثه 
بع���د موت���ه، فكي���ف ت�سرف���ون - اأيه���ا 
الم�س���ركون - ع���ن الح���ق اإل���ى الباط���ل؟!

 قل لهم - اأيها الر�سول -: هل من 

بين �سركائكم الذين تعبدونهم من دون 
اهلل من ير�سد اإلى الحق؟ قل لهم: اهلل 
وحده ير�سد اإلى الحق، فهل من ير�سد 
اأولى  اإليه  ويدعوهم  الحق،  اإلى  النا�س 
تهتدي  ال  التي  معبوداتكم  اأو  يتبع  باأن 
بنف�سها اإال اأن يهديها غيرها؟! فما لكم 
تزعمون  حين  بالباطل  تحكمون  كيف 
اأنهم �سركاء هلل؟! تعالى اهلل عن قولكم 

ا كبيًرا. علوًّ
 وما يتبع معظم الم�سركين اإال ما ال 

ا،  علم لهم به، فما يتبعون اإال وهًما و�سكًّ
اإن ال�سك ال يقوم مقام العلم، وال يغني 
عنه، اإن اهلل عليم بما يفعلونه، ال يخفى 
و�سيجازيهم  اأفعالهم،  من  �سيء  عليه 

عليها.
ُيْخَتلق،  اأن  وما ي�سح لهذا القراآن   

النا�س  لعجز  اهلل  غير  اإلى  وين�سب 
ه  ولكنَّ بمثله،  االإتيان  عن  �سرورة 
م�سدٌق لما نزل من الكتب قبله، ومبّين 
لما اأجمل فيها من االأحكام، فهو ال �سك 

. فيه اأنه منزل من رب المخلوقات 
اإن  الم�سركون:  هوؤالء  اأيقول  بل   

من  القراآن  هذا  اختلق  محمًدا  
اأيها   - قل  اهلل،  اإلى  ون�سبه  نف�سه، 
ا عليهم: اإن كنت قد اأتيت  الر�سول - ردًّ
به من عندي واأنا ب�سر مثلكم فاأتوا اأنتم 
ا�ستطعتم  وادعوا من  ب�سورة من مثله، 
�سادقين  كنتم  اإن  لمظاهرتكم  دعاءه 

فيما تدعونه من اأن القراآن مختلق مكذوب، ولن ت�ستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم - واأنتم اأ�سحاب الل�سان واأرباب الف�ساحة - دال على 
اأن القراآن منزل من عند اهلل.

 فلم يجيبوا، بل �سارعوا بتكذيب القراآن قبل اأن يتفهموه ويتدبروه، وقبل اأن يح�سل ما اأنذروا به من العذاب، وقد اقترب اإتيان ذلك، 

مثل هذا التكذيب كذبت االأمم ال�سابقة، فنزل بها ما نزل من العذاب، فتاأمل - اأيها الر�سول - كيف كانت نهاية االأمم المكذبة، فقد 
اأهلكهم اهلل. 

 ومن الم�سركين من �سيوؤمن بالقراآن قبل موته، ومنهم من ال يوؤمن به عناًدا ومكابرة حتى يموت، وربك - اأيها الر�سول - اأعلم 

 فاإن كذبك - اأيها الر�سول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي واأنا اأتحمل تبعة  ين على كفرهم، و�سيجازيهم على كفرهم.  رِّ بالُم�سِ
 ومن الم�سركين من  عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، اأنتم بريئون من عقاب ما اأعمل، واأنا بريء من عقاب ما تعملون. 
ي�ستمع اإليك - اأيها الر�سول - اإذا قراأت القراآن ا�ستماًعا غير مقرون بقبول واإذعان، اأفاأنت تقدر على اإ�سماع من �سلب ال�سمع؟! فكذلك 

لن تقدر على هداية هوؤالء الذين �سموا عن �سماع الحق فا يعقلونه.

   الهادي اإلى الحق هداية التوفيق هو اهلل وحده دون ما �سواه.    الحث على تطلب االأدلة والبراهين والهدايات للو�سول للعلم والحق 
وترك الوهم والظن.    لي�س في مقدور اأحد اأن ياأتي ولو باآية مثل القراآن الكريم اإلى يوم القيامة.    �سفه الم�سركين وتكذيبهم بما 

لم يفهموه ويتدبروه.



ينظ���ر  م���ن  الم�س���ركين  وم���ن   

اإليك - اأيها الر�سول - بب�سره الظاهر 
ال بب�سيرت���ه، اأفاأن���ت ت�س���تطيع تب�سي���ر 
ال  اإن���ك  اأب�ساره���م؟!  �س���لبت  الذي���ن 
ت�س���تطيع  ت�س���تطيع ذل���ك، وكذل���ك ال 

هداي���ة فاق���د الب�سي���رة.
اإن اهلل تن���زه ع���ن ظل���م عب���اده،   

فه���و ال يظلمه���م مثق���ال ذرة، ولكنه���م 
ه���م الذي���ن يظلم���ون اأنف�س���هم باإيراده���ا 
موارد الهاك؛ ب�سبب التع�سب للباطل 

والمكاب���رة والعن���اد.
 ويوم يح�سر اهلل النا�س يوم القيامة 

حياتهم  في  يمكثوا  لم  كاأن  لح�سابهم 
الدنيا وفي برزخهم اإال �ساعة من نهار 
فيها،  ا  بع�سً بع�سهم  يعرف  اأَْزيَد،  ال 
�ساهدوا  ما  ل�سدة  تنقطع معرفتهم  ثم 
الذين  خ�سر  قد  القيامة،  اأهوال  من 
وما  القيامة،  يوم  ربهم  بلقاء  يكذبون 
البعث  بيوم  الدنيا  في  موؤمنين  كانوا 

حتى ي�سلموا من الخ�سران.
 - الر�سول  اأيها   - ُنِرينَّك  واإما   

ا مما وعدناهم به من العذاب قبل  بع�سً
موتك، اأو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا 
القيامة،  يوم  رجوعهم  اإلينا  الحالتين 
يعملون،  كانوا  ما  على  مطلع  اهلل  ثم 
و�سيجازيهم  �سيء،  منه  عليه  يخفى  ال 

على اأعمالهم.
ال�س�ابقة  االأم�م  م�ن  اأم�ة  ول�كل   

م�ا  بلغه�م  ف�اإذا  اإليه�م،  اأر�س�ل  ر�س�ول 
اأم�ر بتبليغ�ه، وكذبوه حك�م بينهم وبينه 
بالع�دل، فنج�اه اهلل بف�سل�ه، واأهلكه�م 
ج�زاء  م�ن  يظلم�ون  ال  وه�م  بعدل�ه، 

�س�يًئا. اأعماله�م 
ويق���ول ه���وؤالء الكف���ار معاندي���ن   

ي���ن: مت���ى زم���ن م���ا وعدتمون���ا ب���ه  ومَتَحدِّ
م���ن الع���ذاب اإن كنت���م �سادقي���ن فيم���ا 

تدعون���ه؟!
ا اأ�سرها به اأو اأدفعه عنها، وال نفًعا اأنفعها به، فكيف بنفع غيري اأو �سره؟ اإال ما �ساء   قل لهم - اأيها الر�سول -: ال اأملك لنف�سي �سرًّ

اهلل من ذلك، فكيف لي اأن اأعلم غيبه؟ لكل اأمة من االأمم توعدها اهلل بهاٍك زمٌن محدد لهاكها، ال يعلمه اإال اهلل، فاإذا جاء زمن 
هاكها لم تتاأخر عنه وقًتا ما ولم تتقدم.

 قل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الم�ستعجلين للعذاب: اأخبروني اإن جاءكم عذاب اهلل في اأي وقت من ليل اأو نهار، ما الذي ت�ستعجلونه 

من هذا العذاب؟! 
االآن، وقد كنتم  اأتوؤمنون  اآمنت من قبل؟  لم تكن  اإيمانها  نف�ًسا  ينفع  توؤمنون حين ال  ُوِعدتموه  الذي  العذاب  اأن يقع عليكم  اأبعد   

ت�ستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟! 
 ثم بعد اإدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في االآخرة، فهل تثابون اإال ما كنتم تعملون من 

 وي�ستخبرك - اأيها الر�سول - الم�سركون: اأهذا العذاب الذي ُوِعْدنا به حق؟ قل لهم: نعم، اإنه - واهلل - لحق،  الكفر والمعا�سي؟! 
ول�ستم بُمْفِلتين منه.

ه عن الظلم.    مهمة الر�سول هي التبليغ للمر�سل اإليهم، واهلل يتولى ح�سابهم     االإن�سان هو الذي يورد نف�سه موارد الهاك، فاهلل ُمَنزَّ
، فا اأحد من الخلق يملك لنف�سه اأو  وعقابهم بحكمته، فقد يعجله في حياة الر�سول اأو يوؤخره بعد وفاته.    النفع وال�سر بيد اهلل 

ا وال نفًعا.    ال ينفع االإيمان �ساحبه عند معاينة الموت. لغيره �سرًّ



جمي�ع  ب�اهلل  م�س�رك  ل�كل  اأن  ول�و   

م�ا ف�ي االأر��س من اأم�وال نفي�س�ة لجعله 
مقاب�ل فكاك�ه م�ن عذاب اهلل ل�و اأتيح له 
اأن يفت�دي به، واأخفى الم�س�ركون الندم 
�ا �س�اهدوا الع�ذاب ي�وم  عل�ى كفره�م لمَّ
بالع�دل،  بينه�م  اهلل  وق�س�ى  القيام�ة، 
عل�ى  يج�زون  واإنم�ا  يظلم�ون،  ال  وه�م 

اأعماله�م.
ف��ي  م��ا  مل��ك  وح��ده  هلل  اإن  اأال   

ال�س��ماوات ومل��ك م��ا ف��ي االأر���س، اأال 
اإن وع��د اهلل بعق��اب الكافري��ن واق��ع ال 
مرية فيه، ولكن اأكثرهم ال يعلمون ذلك 

ون. في�س��كُّ
الموت���ى،  يبع���ث  �س���بحانه  ه���و   

ويمي���ت االأحي���اء، واإلي���ه وح���ده ترجع���ون 
ي���وم القيامة، فيجازيك���م على اأعمالكم.
 ي�ا اأيه�ا النا��س، ق�د جاءك�م الق�راآن 

وه�و  وترهي�ب،  وترغي�ب  تذكي�ر  في�ه 
�س�فاء لم�ا ف�ي القلوب من مر�س ال�س�ك 
واالرتي�اب، واإر�س�اد لطري�ق الحق، وفيه 

رحم�ة للموؤمني�ن، فه�م المنتفع�ون ب�ه.
للنا��س: م�ا  اأيه�ا الر�س�ول -   - ق�ل   

جئتك�م ب�ه م�ن القراآن هو ف�سل من اهلل 
عليك�م، ورحم�ة من�ه بك�م، فبف�س�ل اهلل 
عليك�م ورحمت�ه بكم باإنزال هذا القراآن 
فافرح�وا ال ب�س�واهما، فم�ا جاءه�م ب�ه 
محم�د  م�ن رب�ه خي�ر مم�ا يجمعون�ه 

م�ن حط�ام الدني�ا الزائل.
له����وؤالء   - الر�س��ول  اأيه�ا   - ق�����ل   

الم�س�ركين: اأخبرون�ي عم�ا َم�نَّ اهلل ب�ه 
عليك�م م�ن اإن�زال ال�رزق، فعملت�م في�ه 
واأحللت�م  بع�س�ه،  مت�م  فحرَّ باأهوائك�م، 
لك�م  اأب�اح  اهلل  ه�ل  له�م:  ق�ل  بع�س�ه، 
متم،  تحلي�ل م�ا اأحللت�م، وتحريم م�ا حرَّ

الك�ذب؟! علي�ه  تختلق�ون  اأنك�م  اأم 
الك�ذب  مختلق�و  يظن�ه  �س�يء  واأي   

علي�ه واقًع�ا به�م ي�وم القيام�ة؟! اأيظنون 
اأن يغفر لهم؟! هيهات، اإن اهلل لذو اإف�سال على النا�س باإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن اأكثرهم جاحدون نعم اهلل عليهم فا 

ي�س�كرونها.
 وم�ا تك�ون - اأيه�ا الر�س�ول - ف�ي اأم�ر م�ن االأم�ور، وم�ا تق�راأ م�ن قراآن، وما تعملون - اأيها الموؤمنون - م�ن عمل اإال كنا نراكم عالمين 

بك�م ون�س�معكم حي�ن ت�س�رعون ف�ي العم�ل مندفعي�ن في�ه، وم�ا يغيب عن علم ربك وزن ذرة في ال�س�ماء اأو في االأر��س، وال اأ�سغر من وزنها 
وال اأكب�ر، اإال وه�و م�س�جل ف�ي كت�اب وا�س�ح ال يغ�ادر �سغيرة وال كبي�رة اإال اأح�ساها.

   عظم ما ينتظر الم�سركين باهلل من عذاب، حتى اإنهم يتمنون دفعه بكل ما في االأر�س، ولن ُيْقبَل منهم.
   القراآن �سفاء للموؤمنين من اأمرا�س ال�سهوات واأمرا�س ال�سبهات بما فيه من الهدايات والدالئل العقلية والنقلية.

   ينبغي للموؤمن اأن يفرح بنعمة االإ�سام واالإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا.  
   دقة مراقبة اهلل لعباده واأعمالهم وخواطرهم ونياتهم.



 اأال اإن اأولي���اء اهلل ال خ���وف عليه���م 

فيما ي�س���تقبلونه م���ن اأهوال القيامة، وال 
ه���م يحزن���ون على ما فاتهم من حظوظ 

الدنيا.
 ه���وؤالء االأولي���اء ه���م الذي���ن كان���وا 

يت�س�����فون باالإيم����ان ب���اهلل وبر�س����وله 
، وكان���وا يتق���ون اهلل بامتث���ال اأوام���ره 

واجتن���اب نواهي���ه.
ف���ي  ربه���م  م���ن  الب�س���ارة  له���م   

الدني���ا بم���ا ي�س���رهم بروؤي���ا �سالح���ة اأو 
ثن���اء النا����س عليه���م، وله���م الب�س���ارة 
م���ن المائك���ة عن���د قب����س اأرواحه���م، 
وبع���د الم���وت، وف���ي الح�س���ر، ال تغيي���ر 
لم���ا وعده���م اهلل ب���ه، ذل���ك الج���زاء 
ه���و النج���اح العظي���م؛ لم���ا في���ه م���ن ني���ل 
المطل���وب، والنج���اة م���ن المره���وب.

 وال تح���زن - اأيه���ا الر�س���ول- لم���ا 

يقول���ه ه���وؤالء م���ن الطع���ن والق���دح ف���ي 
دين���ك، اإن القه���ر والغلب���ة كله���ا هلل، ف���ا 
يعج���زه �س���يء، ه���و ال�س���ميع الأقواله���م، 
العلي���م باأفعاله���م، و�س���يجازيهم عليه���ا.

ف���ي  اإن هلل وح���ده مل���ك م���ن  اأال   

ال�س���ماوات ومل���ك م���ن ف���ي االأر����س، واأي 
�س���يء يتبع���ه الم�س���ركون الذي���ن يعب���دون 
م���ن دون اهلل �س���ركاء؟! ال يتبع���ون ف���ي 
الحقيقة اإال ال�س���ك، وما هم اإال يكذبون 
ف���ي ن�س���بتهم ال�س���ركاء اإل���ى اهلل، تعال���ى 

ا كبي���ًرا. اهلل ع���ن قوله���م عل���وًّ
 ه���و وح���ده ال���ذي جع���ل لك���م -اأيه���ا 

النا�س - الليل لت�سكنوا فيه عن الحركة 
والتع���ب، وجع���ل النه���ار م�سيًئ���ا لت�س���عوا 
فيه بما يرجع اإليكم بنفع في معا�سكم، 
اإن ف���ي ذل���ك لدالئ���ل وا�سح���ة لق���وم 

ي�س���معون �س���ماع اعتب���ار وقب���ول.
 ق���ال فري���ق م���ن الم�س���ركين: اتخ���ذ 

اهلل المائك���ة بن���اٍت، تقد����س اهلل ع���ن 
قوله���م، فه���و �س���بحانه الغن���ي ع���ن جمي���ع 
مخلوقات���ه، ل���ه مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات ومل���ك م���ا في االأر�س، لي����س عندكم - اأيها الم�س���ركون - برهان على قولكم ه���ذا، اأتقولون على اهلل 

ق���واًل عظيًم���ا - اإذ تن�س���بون اإلي���ه الول���د - ال تعلم���ون حقيقت���ه دون بره���ان؟!
 قل لهم - اأيها الر�سول -: اإن الذين يختلقون على اهلل الكذب بن�سبة الولد اإليه ال يظفرون بما يطلبونه، وال ينجون مما يرهبونه.

 ف���ا يغت���روا بم���ا يتمتع���ون ب���ه م���ن مل���ذات الدني���ا ونعيمه���ا، فه���و مت���اع قلي���ل زائ���ل، ث���م اإلين���ا رجوعه���م ي���وم القيام���ة، ث���م نذيقه���م العذاب 

الق���وي ب�س���بب كفره���م ب���اهلل وتكذيبه���م لر�س���وله.

، واأولياء اهلل هم االآمنون يوم القيامة، ولهم الب�س���رى     والي���ة اهلل تك���ون لم���ن اآم���ن ب���ه، وامتث���ل اأوام���ره، واجتنب نواهيه، واتبع ر�س���وله 
في الدنيا اإما بالروؤيا ال�سالحة اأو عند الموت.

   العزة هلل جميًعا وحده ؛ فهو مالك الملك، وما ُعِبد من دون اهلل ال حقيقة له.
   الحث على التفكر في خلق اهلل؛ الأن ذلك يقود اإلى االإيمان به وتوحيده.

، واأن �ساحبه لن يفلح، ومن اأعظم الكذب ن�سبة الولد له �سبحانه.    حرمة الكذب على اهلل 



 واق�س����س - اأيه���ا الر�س���ول- عل���ى 

ه���وؤالء الم�س���ركين المكذبي���ن خب���ر ن���وح 
 حي���ن ق���ال لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن كان 
َعُظ���م عليك���م مقام���ي بي���ن اأظهرك���م، 
اهلل  باآي���ات  تذكي���ري  عليك���م  و�س���قَّ 
ووعظ���ي، وعزمت���م عل���ى قتل���ي، فعل���ى 
اهلل وح���ده اعتم���دت ف���ي اإحب���اط م���ا 
تكي���دون، فاأحكم���وا اأمرك���م، واعزم���وا 
على اإهاكي، وادعوا اآلهتكم لت�س���تعينوا 
ا مبهًم���ا،  به���ا، ث���م ال يك���ن كيدك���م �س���رًّ
ث���م بع���د تدبيرك���م لقتل���ي ام�س���وا اإل���ي م���ا 

ِم���رون، وال توؤخرون���ي لحظ���ة. ُت�سْ
ع���ن  اأعر�ست���م  ق���د  كنت���م  ف���اإن   

دعوت���ي فق���د علمت���م اأن���ي م���ا طلب���ت 
منك���م ج���زاء عل���ى تبليغك���م ر�س���الة رب���ي، 
لي����س ثواب���ي اإال عل���ى اهلل، اآمنت���م ب���ي، 
اأم كفرت���م، واأمرن���ي اهلل اأن اأك���ون م���ن 
المنقادين له بالطاعة والعمل ال�سالح.

 فكذب���ه قوم���ه، ول���م ي�سدق���وا ب���ه، 

فنجين���اه ه���و وم���ن كان معه في ال�س���فينة 
م���ن الموؤمني���ن، و�سيَّرناه���م َخَلًف���ا لم���ن 
كان قبله���م، واأهلكن���ا الذي���ن كذب���وا بم���ا 
ج���اء به م���ن االآيات والحج���ج بالطوفان، 
فتاأم���ل - اأيه���ا الر�س���ول - كي���ف كان���ت 
نهاي���ة اأم���ر الق���وم الذي���ن اأنذره���م ن���وح 

، فل���م يوؤمن���وا.
 ث���م بع���د م���دة م���ن الزم���ن بعثن���ا 

م���ن بع���د نوح ر�س���ًا اإل���ى اأقوامهم، فجاء 
الر�س���ل اأممه���م باالآي���ات والبراهي���ن، 
فم���ا كان���ت له���م اإرادة اأن يوؤمن���وا ب�س���بب 
اإ�سرارهم ال�س���ابق على تكذيب الر�س���ل، 
فختم اهلل على قلوبهم. مثل هذا الختم 
ال���ذي ختمن���ا به على قلوب اأتباع الر�س���ل 
الما�سي���ن نختم به على قلوب الكافرين 
المتجاوزي���ن لح���دود اهلل بالكف���ر ف���ي 

كل زم���ان وم���كان.
 ث���م بع���د م���دة م���ن الزم���ن بعثن���ا م���ن 

بع���د ه���وؤالء الر�س���ل مو�س���ى واأخ���اه ه���ارون اإل���ى فرعون ملك م�سر والكب���راء من قومه، بعثناهما باالآيات الدالة عل���ى �سدقهما، فتكبروا عن 
االإيمان بما جاءا به، وكانوا قوًما مجرمين؛ لكفرهم باهلل وتكذيبهم لر�سله.

ي���ُن ال���ذي ج���اء به مو�س���ى وه���ارون  قالوا عن اآيات���ه الدالة على �سدق ما جاء به مو�س���ى:   فلم���ا ج���اء فرع���ون والكب���راء م���ن قوم���ه الدِّ

ا. اإنه ل�سحر وا�سح، ولي�س حقًّ
 ق���ال مو�س���ى م�س���تنكًرا عليه���م: اأتقول���ون للح���ق حي���ن جاءك���م: ه���و �س���حر؟! كا، م���ا ه���و ب�س���حر، واإن���ي الأعل���م اأن ال�ّس���احر ال يفل���ح اأب���ًدا، 

فكيف ل���ي بتعاطيه؟!
 اأج���اب ق���وم فرع���ون مو�س���ى  قائلي���ن: اأجئتن���ا به���ذا ال�س���حر لت�سرفن���ا عم���ا وجدن���ا علي���ه اآباءن���ا م���ن الدي���ن، ويكون لك اأن���ت والأخيك 

المل���ك؟ وم���ا نح���ن لكم���ا - ي���ا مو�س���ى وه���ارون - بمقري���ن باأنكم���ا ر�س���والن اأر�س���لتما اإلين���ا.

   �ساح الموؤمن في مواجهة اأعدائه هو التوكل على اهلل. 
   االإ�سرار على الكفر والتكذيب بالر�سل يوجب الختم على القلوب فا توؤمن اأبًدا.

    حال اأعداء الر�سل واحد، فهم دائما ي�سفون الهدى بال�سحر اأو الكذب.
   اإن ال�ساحر ال يفلح اأبًدا.



جيئون���ي  لقوم���ه:  فرع���ون  وق���ال   

ب���كل �س���احر خبي���ر بال�س���حر متق���ن ل���ه.
بال�س���حرة  فرع���ون  ج���اوؤوا  فلم���ا   

ق���ال له���م مو�س���ى  واثًق���ا بانت�س���اره 
عليه���م: اطرح���وا - اأيه���ا ال�س���حرة - م���ا 

اأنت���م طارح���وه.
 فلما طرحوا ما عندهم من ال�سحر 

اأظهرتموه  الذي   : مو�سى  لهم  قال 
ر ما �سنعتم  هو ال�سحر، اإن اهلل �سي�سيِّ
ب�سحركم  اإنكم  له،  اأثر  ال  باطًا 
ي�سلح  ال  واهلل  االأر�س،  في  مف�سدون 

عمل من كان مف�سًدا.
ل���ه  ويمّك���ن  الح���ق،  اهلل  ويثّب���ت   

بكلمات���ه القدري���ة، وبم���ا ف���ي كلمات���ه 
ال�س���رعية م���ن الحج���ج والبراهي���ن، ول���و 
ك���ره ذل���ك الكاف���رون المجرم���ون م���ن اآل 

فرع���ون.
���م الق���وم عل���ى االإعرا����س، فم���ا  مَّ  �سَ

ق بمو�س���ى  - م���ع ما جاء به من  �س���دَّ
االآي���ات الظاه���رة، والحج���ج الوا�سح���ة- 
اإال �س���باب م���ن قوم���ه بن���ي اإ�س���رائيل، م���ع 
خ���وف م���ن فرع���ون وكب���راء قوم���ه اأن 
ي�سرفوه���م ع���ن اإيمانهم بم���ا يذيقونهم 
م���ن الع���ذاب اإن ك�س���ف اأمره���م، واإن 
فرع���ون لمتكب���ر مت�س���لط عل���ى م�س���ر 
واأهله���ا، واإن���ه لم���ن المتجاوزي���ن للح���د 
ف���ي الكف���ر والتقتي���ل والتعذي���ب لبن���ي 

اإ�س���رائيل.
 وق���ال مو�س���ى  لقوم���ه: ي���ا ق���وم، 

ا، فعلى  اإن كنت���م اآمنت���م ب���اهلل اإيماًن���ا حقًّ
اهلل وح���ده اعتم���دوا اإن كنت���م م�س���لمين، 
فالت���وكل عل���ى اهلل يدف���ع عنك���م ال�س���وء، 

ويجلب لك���م الخير.
فقال���وا:   ، مو�س���ى  فاأجاب���وا   

عل���ى اهلل وح���ده توكلن���ا، ربن���ا ال ت�س���لط 
علين���ا الظالمي���ن، فيفتنون���ا ع���ن دينن���ا 

بالتعذي���ب والقت���ل واالإغ���راء.
 وخلِّ�سنا برحمتك - ربنا - من اأيدي قوم فرعون الكافرين، فقد ا�ستعبدونا واآذونا بالتعذيب والقتل.

���روا بيوتك���م متجه���ة اإل���ى  ِخ���ذا لقومكم���ا بم�س���ر بيوًت���ا لعب���ادة اهلل وح���ده، و�سيِّ  واأوحين���ا اإل���ى مو�س���ى واأخي���ه ه���ارون  اأن اخت���ارا واتَّ

جه���ة القبل���ة )بي���ت المقد����س(، وائت���وا بال�س���اة كامل���ة، واأخِب���ر - ي���ا مو�س���ى - الموؤمني���ن بم���ا ي�س���رهم م���ن ن�س���ر اهلل وتاأييده���م، واإه���اك 
عدوه���م، وا�س���تخافهم ف���ي االأر�س.

: ربن���ا، اإن���ك اأعطي���ت فرع���ون واالأ�س���راف م���ن قوم���ه م���ن زخ���رف الدني���ا وبهارجه���ا زين���ة، واأعطيته���م اأم���وااًل ف���ي ه���ذه   وق���ال مو�س���ى 

الحياة الدنيا، فلم ي�س���كروك على ما اأعطيتهم، بل ا�س���تعانوا بها على االإ�سال عن �س���بيلك، ربنا اْمُح اأمواَلهم وامحقها، واجعل قلوبهم 
قا�س���ية، ف���ا يوؤمن���وا اإال حي���ن ي�س���اهدون الع���ذاب الموج���ع حي���ن ال ينفعه���م اإيمانه���م.

   الثقة باهلل وبن�سره والتوكل عليه ينبغي اأن تكون من �سفات الموؤمن القوي.
   بيان اأهمية الدعاء، واأنه من �سفات المتوكلين.

   تاأكيد اأهمية ال�ساة ووجوب اإقامتها في كل الر�ساالت ال�سماوية وفي كل االأحوال.
   م�سروعية الدعاء على الظالم.



دعاءكم���ا  اأجْب���ُت  ق���د  اهلل:  ق���ال   

- ي���ا مو�س���ى وه���ارون - عل���ى فرع���ون 
واأ�س���راف قوم���ه، فاثبتا على دينكما، وال 
تنحرف���ا عن���ه اإل���ى اتب���اع �س���بيل الجه���ال 

الذي���ن ال يعلم���ون طري���ق الح���ق.
عب�ور  اإ�س�رائيل  لبن�ي  �ْرنا  وي�سَّ  

البح�ر بع�د َفْلِقه حتى جاوزوه �س�المين، 
فلحقهم فرعون وجنوده ظلًما واعتداء، 
ونال�ه  البح�ر،  علي�ه  انطب�ق  اإذا  حت�ى 
الغ�رق، ويئ��س م�ن النج�اة. ق�ال: اآمن�ت 
ب�ه  اآمن�ت  ال�ذي  اإال  اأن�ه ال معب�ود بح�ق 
بن�و اإ�س�رائيل، واأن�ا م�ن المنقادي�ن هلل 

بالطاع�ة.
ولم���ا كان���ت معاين���ة الم���وت مانع���ة م���ن 

َقب���ول التوب���ة، ق���ال اهلل تعالى: 
م��ن  الياأ���س  بع��د  االآن  اأتوؤم��ن   

الحياة؟! وقد ع�سيت اهلل - يا فرعون- 
قب��ل ن��زول الع��ذاب بالكف��ر ب��ه، وال�س��د 
عن �سبيله، وكنت من المف�سدين ب�سبب 
�سال��ك ف��ي نف�س��ك واإ�سال��ك لغيرك.

 - فرعون  يا   - نخرجك  فاليوم   

من  مرتفع  على  ونجعلك  البحر،  من 
االأر�س؛ ليعتبر بك من ياأتي بعدك، واإن 
ودالئل  ُحججنا  عن  النا�س  من  كثيًرا 

قدرتنا لغافلون، ال يتفكرون فيها.
اإ�س���رائيل  بن���ي  اأنزلن���ا  ولق���د   

���ا ف���ي  من���زاًل محم���وًدا ومكاًن���ا مر�سيًّ
ب���اد ال�س���ام المبارك���ة، ورزقناه���م م���ن 
الح���ال الطي���ب، فم���ا اختلف���وا ف���ي اأم���ر 
دينه���م حت���ى جاءه���م الق���راآن م�سدًق���ا 
لم���ا ق���روؤوه ف���ي الت���وراة م���ن نع���ت محم���د 
، فلم���ا اأنك���روا ذلك �ُس���ِلبت اأوطانهم، 
اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يحك���م بينهم 
ي���وم القيام���ة فيم���ا كان���وا في���ه يختلف���ون، 
فيج���ازي المح���ق والمبط���ل منه���م بم���ا 

ي�س���تحقه كل منهم���ا.
 ف���اإن كن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي 

ارتي���اب وحي���رة م���ن حقيق���ة م���ا اأنزلن���ا اإلي���ك م���ن الق���راآن فا�س���األ م���ن اآم���ن م���ن اليه���ود الذي���ن يق���روؤون الت���وراة، والن�س���ارى الذي���ن يق���روؤون 
االإنجي���ل، ف�س���يخبرونك ب���اأن ال���ذي اأُن���ِزل علي���ك ح���ق؛ لم���ا يج���دون م���ن َنْعِته في كتابيهما، لقد ج���اءك الحق الذي ال ِمْري���ة فيه من ربك، فا 

ين. تكونن من ال�س���اكِّ
 وال تكون���ن م���ن الذي���ن كذب���وا بحج���ج اهلل وبراهين���ه فتك���ون بذل���ك م���ن الخا�س���رين الذي���ن خ�س���روا اأنف�س���هم باإيراده���ا م���وارد اله���اك 

ب�س���بب كفره���م، وكل ه���ذا التحذي���ر لبي���ان خط���ورة ال�س���ك والتكذي���ب، واإاّل ف���اإن النب���ي مع�س���وم ع���ن اأن ي�سدر منه �س���يء من هذا.
 اإن الذين ثبت عليهم ق�ساء اهلل باأنهم يموتون على الكفر الإ�سرارهم عليه ال يوؤمنون اأبًدا.

 ولو اأتتهم كل اآية �سرعية اأو كونية حتى ي�ساهدوا العذاب الموجع، فيوؤمنوا حين ال ينفعهم االإيمان.

   وجوب الثبات على الدين، وعدم اتباع �سبيل المجرمين.
   ال ُتْقبل توبة من َح�ْسَرَجت روحه، اأو عاين العذاب.

، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من االإيمان.    اأن اليهود والن�سارى كانوا يعلمون �سفات النبي 



 ل���م يح���دث اأن اآمن���ت قري���ة م���ن 

الق���رى الت���ي اأر�س���لنا اإليه���ا ر�س���لنا اإيماًنا 
ا ب���ه قبل معاينة الع���ذاب، فينفعها  ُمْعَت���دًّ
اإيمانه���ا لمجيئ���ه قب���ل معاينت���ه، اإال ق���وم 
يون����س حي���ن اآمن���وا اإيماًن���ا �سادًق���ا رفعنا 
عنه���م ع���ذاب ال���ذل واله���وان ف���ي الحياة 
الدني���ا، ومتعناه���م اإل���ى وق���ت انق�س���اء 

اآجاله���م.
 - الر�سول  اأيها   - ربك  �ساء  ولو   

الآمنوا،  االأر�س  في  من  جميع  اإيمان 
لكنه لم ي�ساأ ذلك لحكمة، فهو ي�سل من 
ي�ساء بعدله، ويهدي من ي�ساء بف�سله، 
على  النا�س  اإكراه  با�ستطاعتك  فلي�س 
يكونوا موؤمنين، فتوفيقهم لاإيمان  اأن 

بيد اهلل وحده.
 وم���ا ينبغ���ي لنف����س اأن توؤم���ن م���ن 

تلق���اء نف�س���ها اإال اأن ي���اأذن اهلل، ف���ا يق���ع 
اإيم���ان اإال بم�س���يئته، ف���ا تذه���ب نف�س���ك 
ح�س���رات عليه���م، ويجع���ل اهلل الع���ذاب 
والخ���زي عل���ى الذي���ن ال يدرك���ون عن���ه 

حجج���ه واأوام���ره ونواهي���ه.
للم�سركين   - الر�سول  اأيها   - قل   

ماذا  تاأملوا  االآيات:  ي�ساألونك  الذين 
االآيات  من  واالأر�س  ال�سماوات  في 
وما  وقدرته،  اهلل  وحدانية  على  الدالة 
والر�سل  والحجج  االآيات  اإنزال  ينفع 
اأن يوؤمنوا؛  في قوم لي�س لهم ا�ستعداد 

الإ�سرارهم على الكفر.
 فه���ل ينتظ���ر ه���وؤالء المكذب���ون اإال 

مثل الوقائع التي اأوقعها اهلل على االأمم 
المكذبة ال�سابقة؟! قل - اأيها الر�سول- 
له���م: انتظ���روا ع���ذاب اهلل، اإن���ي معك���م 

م���ن المنتظري���ن لوعد ربي.
���ي   ث���م ُنْن���زل به���م العق���اب، وُنَنجِّ

���ي الذي���ن اآمنوا معهم، فا  ر�س���لنا، وُنَنجِّ
ي�سيبهم ما اأ�ساب قومهم، كما اأنجينا 
���ي  اأولئ���ك الر�س���ل والموؤمني���ن معه���م ُنَنجِّ

ا ثابًت���ا علينا. ر�س���ول اهلل والموؤمني���ن مع���ه اإنج���اًء حقًّ
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ي���ا اأيه���ا النا����س، اإن كنت���م ف���ي �س���ك م���ن دين���ي ال���ذي اأدعوك���م اإلي���ه وه���و دي���ن التوحي���د، فاأن���ا على يقين من ف�س���اد 

دينك���م ف���ا اأتبع���ه، ف���ا اأعب���د الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل، ولكن���ي اأعب���د اهلل الذي يميتكم، واأمرن���ي اأن اأكون م���ن الموؤمنين المخل�سين 
له الدين.

 واأمرني كذلك اأن اأ�ستقيم على الدين الحق، واأثبت عليه مائًا عن كل االأديان اإليه، ونهاني اأن اأكون من الم�سركين به.

ه���ا  ا في�س���رك، ف���اإن َعَبدتَّ  وال َت���ْدُع - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن دون اهلل م���ن االأوث���ان واالأ�سن���ام وغيره���ا م���ا ال يمل���ك نفًع���ا فينفع���ك، وال �س���رًّ

فاإن���ك اإذن م���ن الظالمي���ن المعتدين على حق اهلل وحق اأنف�س���هم.

   االإيمان هو ال�سبب في رفعة �ساحبه اإلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا.
   لي�س في مقدور اأحد حمل اأحد على االإيمان؛ الأن هذا عائد لم�سيئة اهلل وحده.

   ال تنفع االآيات والنذر من اأ�سر على الكفر وداوم عليه.
   وجوب اال�ستقامة على الدين الحق، والبعد كل البعد عن ال�سرك واالأديان الباطلة.



١١١٢٣

 واإن ي�سبك اهلل - اأيها الر�سول - 

بباء، وطلبت �سرفه عنك فا �سارف 
برخاء  يردك  واإن  �سبحانه،  هو  اإال  له 
بف�سله  ي�سيب  ف�سله،  يمنع  اأحد  فا 
من ي�ساء من عباده، فا مكره له، وهو 
الرحيم  عباده،  من  تاب  لمن  الغفور 

بهم.
اأيه���ا  ي���ا  الر�س���ول -:  اأيه���ا   - ق���ل   

النا����س، ق���د جاءك���م الق���راآن من���زاًل م���ن 
ربك���م، فم���ن اهت���دى واآمن ب���ه فنفع ذلك 
عائ���د اإلي���ه؛ الأن اهلل غن���ي ع���ن طاع���ة 
عب���اده، وم���ن �س���ل ف���اإن اأثر �سال���ه عليه 
وح���ده، ف���اهلل ال ت�س���ره مع�سي���ة عب���اده، 
ول�س���ت عليكم بحفي���ظ اأحفظ اأعمالكم، 

واأحا�س���بكم عليه���ا.
 واتب���ع - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا يوحي���ه 

اإليك ربك واعمل به، وا�سبر على اإيذاء 
م���ن خالف���ك م���ن قوم���ك، وعلى تبليغ م����ا 
اأُم���رت بتبليغ���ه، وا�س���تمر عل���ى ذلك حتى 
بن�س���رك  بحكم���ه  فيه���م  اهلل  يحك���م 
عليه���م ف���ي الدنيا، وبعذابهم في االآخرة 

اإن مات���وا عل���ى كفرهم.

بق�س�س  والموؤمنين  النبي  تثبيت 
الوعيد  وت�سديد  ال�سابقين،  االأنبياء 

للمكذبين.

عل�ى  ال�كام  تق�دم    

الق�راآن  البق�رة.  �س�ورة  ف�ي  نظائره�ا 
كت�اب اأُتقن�ت اآيات�ه نظًم�ا ومعن�ى، ف�ا 
َن�ت  ُبيِّ ث�م  �ا،  نق�سً وال  خل�ًا  فيه�ا  ت�رى 
بذك�ر الح�ال والح�رام واالأم�ر والنه�ي 
والوعد والوعيد والق�س�س وغير ذلك، 

ي�سلحه�م. وبم�ا  عب�اده،  باأح�وال  خبي�ر  وت�س�ريعه،  تدبي�ره  ف�ي  حكي�م  عن�د  م�ن 
ف لك���م م���ن ع���ذاب  : نه���ي العب���اد اأن يعب���دوا م���ع اهلل غي���ره، اإنن���ي - اأيه���ا النا����س - ُمَخ���وِّ  م�سم���ون ه���ذه االآي���ات المنزل���ة عل���ى محم���د 

اهلل اإن كفرت���م ب���ه وع�سيتم���وه، ومب�س���ركم بثواب���ه اإن اآمنتم به، وعملتم ب�س���رعه.
 واطلب���وا - اأيه���ا النا����س - مغف���رة ذنوبك���م م���ن ربك���م، وارجع���وا اإلي���ه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعك���م في حياتكم الدنيا متاًعا 

ح�سًنا اإلى وقت انق�ساء اآجالكم المحددة، ويعط كل من له ف�سل ف��ي الطاعة والعمل جزاء ف�سله كامًا غير منقو�س، واإن ُتْعِر�سوا عن 
االإيمان بما جئت به من ربي فاإني اأخاف عليكم عذاب يوم �سديد االأهوال وهو يوم القيامة.

 اإل���ى اهلل وح���ده رجوعك���م - اأيه���ا النا����س - ي���وم القيام���ة، وه���و �س���بحانه عل���ى كل �س���يء قدي���ر، ال يعج���زه �س���يء، ف���ا يعج���زه اإحياوؤك���م 

وح�س���ابكم بع���د موتك���م وبعثكم. 
 اأال اإن ه���وؤالء الم�س���ركين يحن���ون �سدوره���م ليكتم���وا م���ا فيه���ا م���ن �س���ك ع���ن اهلل جه���ًا منه���م ب���ه، اأال حي���ن يغط���ون روؤو�س���هم بثيابه���م، 

يعل���م اهلل م���ا يكتم���ون وم���ا يظه���رون، اإنه عليم بم���ا تخفيه ال�سدور.

ة وال�سب���ر عل���ى االأذى وانتظ���ار الف���رج من اهلل.  ���نَّ    اإن الخي���ر وال�س���ر والنف���ع وال�س���ر بي���د اهلل دون م���ا �س���واه.    وج���وب اتب���اع الكت���اب وال�سُّ
ا.    وجوب الم�سارعة اإلى التوبة والندم على  لت االأحكام فيها تف�سيًا تامًّ    اآيات القراآن محكمة ال يوجد فيها خلل وال باطل، وقد ُف�سِّ

الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب.


