ُ ي َق ِّ�دم المنافق�ون ال ُمتخ ِّلف�ون ع�ن
الجه�اد �أع�ذا ًرا واهي�ة للم�س�لمين حي�ن
عودته�م م�ن الجه�اد ،ويوج�ه اهلل نبي�ه
والم�ؤمني�ن بال�رد عليه�م :ال تعت�ذروا
بالأع�ذار الكاذب�ة ،ل�ن ن�صدقك�م فيم�ا
�أخبرتمون�ا ب�ه منه�ا ،ق�د �أعلمن�ا اهلل
�ش�يئًا مم�ا ف�ي نفو�س�كم ،و�س�يرى اهلل
ور�س�وله :ه�ل �س�تتوبون ،فيقب�ل اهلل
توبتك�م� ،أو ت�س�تمرون عل�ى نفاقك�م؟ ثم
ترجع�ون �إل�ى اهلل ال�ذي يعلم كل �ش�يء،
فيخبرك�م بما كنت�م تعملون ،ويجازيكم
علي�ه ،فب�ادروا �إل�ى التوب�ة والعم�ل
ال�صال�ح.
� س ُي ِ
ق�سم ه�ؤالء ال ُمتخلِّفون باهلل
�إذا رجعتم � -أيها الم�ؤمنون � -إليهم
أكيدا لأعذارهم الباطلة؛ لتك ّفوا عن
ت� ً
لومهم وتوبيخهم ،فاتركوهم ترك
�ساخط واهجروهم� ،إنهم �أنجا�س
خبثاء الباطن ،وم�ستقرهم الذي
ي�أوون �إليه هو جهنم؛ جزاء لهم على
ما يك�سبونه من النفاق والآثام.
 يق�س�م ه��ؤالء ال ُمتخ ِّلف�ون لك�م
�أيه�ا الم�ؤمن�ون  -لتر�ض�وا عنه�م،وتقبل�وا �أعذاره�م ،فلا تر�ض�وا عنه�م،
ف��إن تر�ض�وا عنه�م فق�د خالفت�م ربكم،
ف�إن�ه ال ير�ض�ى ع�ن الق�وم الخارجي�ن
ع�ن طاعت�ه بالكف�ر والنف�اق؛ فاح�ذروا
 �أيه�ا الم�س�لمون� -أن تر�ض�وا عم�ن الير�ض�ى اهلل عن�ه.
� أه ��ل البادي ��ة �إن كف ��روا �أو نافق ��وا
كان كفره��م �أ�ش��د م��ن كف��ر غيره��م من
�أه��ل الح�ض��ر ،ونفاقه��م �أ�ش��د م��ن نف��اق
�أولئ ��ك ،وه ��م �أح ��رى بالجه ��ل بالدي ��ن،
و�أح ��ق ب ��أال يعلم ��وا الفرائ� ��ض وال�س ��نن
و�ضواب ��ط الأح ��كام الت ��ي �أنزله ��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 ب�أحواله ��م ،ال يخف ��ى علي ��ه منه ��ا �ش ��يء ،حكي ��م ف ��ي تدبي ��ره و�ش ��رعه.
 وم��ن �س��كان البادي��ة المنافقي��ن م��ن يعتق��د �أن م��ا ينفق��ه م��ن م��ال ف��ي �س��بيل اهلل خ�س��ران وغرام��ة؛ لتوهم��ه �أن��ه ال ي�ؤج��ر �إن �أنف��ق ،وال
يعاقب��ه اهلل �إن �أم�س��ك ،ولكن��ه م��ع ه��ذا ينف��ق �أحيا ًن��ا ري��ا ًء وتقي��ة ،وينتظر �أن ينزل بكم � -أيها الم�ؤمنون � -ش��ر فيتخل�ص منكم ،جعل اهلل
م��ا يتمنون��ه �أن يق��ع عل��ى الم�ؤمني��ن م��ن ال�ش��ر ودوران الزم��ان بم��ا ال تحم��د عقب��اه واق ًع��ا عليه��م ه��م ال عل��ى الم�ؤمني��ن ،واهلل �س��ميع لم��ا
يقولون��ه ،علي��م بما ي�ضمرونه.
 وم��ن �س��كان البادي��ة م��ن ي�ؤم��ن ب��اهلل ،وي�ؤم��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 �إل��ى اهلل،
وو�س��يلة للظفر بدعاء الر�س��ول وا�س��تغفاره له� ،أال �إن �إنفاقه في �س��بيل اهلل ودعاء الر�س��ول له قربات له عند اهلل� ،س��يجد ثوابها عنده
ب�أن يدخله اهلل في رحمته الوا�س��عة التي ت�ش��مل مغفرته وجنته� ،إن اهلل غفور لمن تاب من عباده ،رحيم بهم.
ميدان العمل والتكاليف خير �شاهد على �إظهار كذب المنافقين من �صدقهم.
�أهل البادية �إن كفروا فهم �أ�شد كف ًرا ونفاقًا من �أهل الح�ضر؛ لت�أثير البيئة.
الح�ض على النفقة في �سبيل اهلل مع �إخال�ص النية ،وعظم �أجر من فعل ذلك.
ف�ضيلة العلم ،و�أن فاقده �أقرب �إلى الخط�أ.

 الذين بادروا � ًأول �إلى الإيمان من
المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم
و�أوطانهم �إلى اهلل ،ومن الأن�صار
الذين ن�صروا نبيه  ،والذين اتبعوا
المهاجرين والأن�صار ال�سابقين �إلى
الإيمان ب�إح�سان في االعتقاد والأقوال
والأفـعال  -ر�ضـي اهلل عنهم فقـبل
طاعتهم ،ور�ضوا عنه لما �أعطاهم من
ثوابه العظيم ،و�أع ّد لهم جنات تجري
الأنهار تحت ق�صورها ،ماكثين فيها
� ًأبدا ،ذلك الجزاء هو الفالح العظيم.
ِ وم َّم ��ن ه ��م قريب ��ون م ��ن المدينة
م ��ن �س ��كان البادي ��ة منافق ��ون ،وم ��ن
�أه ��ل المدين ��ة منافق ��ون �أقام ��وا عل ��ى
النفاق وثبـــ ��توا عليه ،ال تعلـــمهم � -أيها
الر�س ��ول  -اهلل ه ��و ال ��ذي يعلمه ��م،
�س ��يعذبهم اهلل مرتين :م ��رة في الدنيا
بانك�ش ��اف نفاقه ��م وقتلهم و�أ�س ��رهم،
وم ��رة في الآخ ��رة بع ��ذاب القب ��ر ،ثم
يردون ي ��وم القيامة �إل ��ى عذاب عظيم
في الدرك الأ�س ��فل م ��ن النار.
 ومن �أهل المدينة قوم �آخرون
تخلفوا عن الغزو من غير عذر،
ف�أقروا على �أنف�سهم ب�أنهم لم يكن
لهم عذر ،ولم ي�أتوا ب�أعذار كاذبة،
مزجوا �أعمالهم ال�صالحة ال�سابقة من
القيام بطاعة اهلل ،والتم�سك ب�شرائعه،
والجهاد فـي �سبيله بعمل �سيئ يرجون
مـــن اهلل �أن يتوب عليهـــم ،ويتجـــاوز
عنهم� ،إن اهلل غفور لمن تاب من
عباده ،رحيم بهم.
 خذ � -أيها الر�سول  -من �أموالهم
زكاة تطهرهم بها من دن�س المعا�صي
والآثام ،و ُت َن ِّمي ح�سناتهم بها ،وادع لهم
بعد �أخذها منهم� ،إن دعاءك رحمة
لهم وطم�أنينة ،واهلل �سميع لدعائك،
عليم ب�أعمالهم ونياتهم.
 ليعلم ه�ؤالء المتخلفون عن الجهاد والتائبون �إلى اهلل �أن اهلل يقبل التوبة من عباده التائبين �إليه ،و�أنه يقبل ال�صدقات وهو غني
عنها ،ويثيب المت�صدق على �صدقته ،و�أنه �سبحانه هو التواب على من تاب من عباده ،الرحيم بهم.
 وقل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء ال ُم َتخلِّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم :اجبروا �ضرر ما فاتكم ،و�أخل�صوا �أعمالكم هلل ،واعملوا
بما ير�ضيه ،ف�سيرى اهلل ور�سوله والم�ؤمنون �أعمالكم ،و�سترجعون يوم القيامة �إلى ربكم الذي يعلم كل �شيء ،فيعلم ما ت�سرون وما
تعلنون ،و�سيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ،ويجازيكم عليه.
 ومن ال ُم َتخلِّفين عن غزوة تبوك قوم �آخرون لم يكن لهم عذر ،فه�ؤالء ُم� َّؤخرون لق�ضاء اهلل وحكمه فيهم ،يحكم فيهم بما ي�شاء:
�إما �أن يعذبهم �إن لم يتوبوا �إليه ،و�إما �أن يتوب عليهم �إن تابوا ،واهلل عليم بمن ي�ستحق عقابه ،وبمن ي�ستحق عفوه ،حكيم في �شرعه
وتدبيره ،وه�ؤالء هم :مرارة بن الربيع ،وكعب بن مالك ،وهالل بن �أمية.
ف�ضل الم�سارعة �إلى الإيمان ،والهجرة في �سبيل اهلل ،ون�صرة الدين ،واتباع طريق ال�سلف ال�صالح .ا�ستئثار اهلل بعلم الغيب،
فال يعلم �أحد ما في القلوب �إال اهلل .الرجاء لأهل المعا�صي من الم�ؤمنين بتوبة اهلل عليهم ومغفرته لهم �إن تابوا و�أ�صلحوا عملهم.
وجوب الزكاة وبيان ف�ضلها و�أثرها في تنمية المال وتطهير النفو�س من البخل وغيره من الآفات.

أي�ض ��ا �أولئ ��ك
 وم ��ن المنافقي ��ن � ً
�جدا لغي��ر طاع��ة اهلل،
الذي��ن ابتن��وا م�س� ً
ب ��ل للإ�ض ��رار بالم�س ��لمين ،و�إظه ��ار
الكفر بتقـــوية �أهـــل النــــفاق ،وللتفريق
بي ��ن الم�ؤمني ��ن ،وللإع ��داد واالنتظ ��ار
لم��ن ح��ارب اهلل ور�س��وله م��ن قب��ل بن��اء
الم�س ��جد ،وليحلف ��ن ه ��ؤالء المنافق ��ون
لك��م :ما ق�صدنا �إال الرفق بالم�س��لمين،
واهلل ي�ش��هد �إنه��م لكاذب��ون في دعواهم
هذه.
 م�سجد هذه �صفته ال ت�ستجب �-أيها
النبي  -لدعوة المنافقين لك لل�صالة
فيه ،ف�إن م�سجد قباء الذي �أُ ِّ�س�س �أول
ما �أُ ِّ�س�س على التقوى �أولى ب�أن ت�صلي
فيه من هذا الم�سجد الذي �أُ ِّ�سـ�س على
الكفر ،في م�سجد قباء رجال يحبون
�أن يتطهروا من الأحداث والأخباث
بالمــــاء ،ومــــن المــعــــا�صـــي بالتــوبة
واال�ستغفار ،واهلل يحب المتطهرين
من الأحداث والأخباث والذنوب.
� أي�س��توي َمـ��ن �أ َ َّ�س���س بنيان��ه عل��ى
تقوى من اهلل بامتثال �أوامره ،واجتناب
نواهي��ه ،ور�ض��وان اهلل بالتو�س��ع ف��ي
�جدا
�أعم��ال الب��ر م��ع م��ن بن��ى م�س� ً
للإ�ض��رار بالم�س��لمين وتقوي��ة الكف��ر،
والتفري��ق بي��ن الم�ؤمني��ن؟! ال ي�س��تويان
�أب� ً�دا ،ف��الأول بنيان��ه ق��وي متما�س��ك ال
يخ�ش��ى عليه ال�س��قوط ،وهذا مثله كمثل
من بنى بنيانًا على �ش��فير حفرة فتهدم
و�س��قط ،فانه��ار ب��ه بنيان��ه ف��ي قع��ر
جهن��م ،واهلل ال يوف��ق الق��وم الظالمي��ن
بالكف��ر والنف��اق وغي��ر ذل��ك.
 ال ي��زال م�س��جدهم ال��ذي بن��وه
�ض��را ًرا �ش � ًّكا ونفا ًق��ا ثاب ًت��ا ف��ي قلوبه��م
حت��ى تتقط��ع قلوبه��م بالم��وت �أو القت��ل
بال�س��يف ،واهلل علي��م ب�أعم��ال عب��اده،

حكي��م فيم��ا يحك��م ب��ه م��ن ج��زاء عل��ى الخي��ر �أو ال�ش��ر.
ولما ب َّين اهلل ف�ضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في �سبيله فقال:
تف�ض ًل منه  -بثمن غال هو الجنة ،حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة
� إن اهلل �سبحانه ا�شترى من الم�ؤمنين �أنف�سهم  -مع �أنهم ملكه؛ ُّ
وعدا �صدقًا في التوراة :كتاب مو�سى ،والإنجيل :كتاب عي�سى ،
اهلل هي العليا ،فيقتلون الكفار ،ويقتلهم الكفار ،وعد اهلل بذلك ً
والقر�آن :كتاب محمد  ،وال �أحد �أوفى بعهده من اهلل �سبحانه؛ فافرحوا و�سروا � -أيها الم�ؤمنون  -ببيعكم الذي بايعتم به اهلل ،فقد
ربحا عظي ًما ،وذلك البيع هو الفالح العظيم.
ربحتم فيه ً
محبة اهلل ثابتة للمتطهرين من الأنجا�س البدنية والروحية .ال ي�ستوي من عمل ً
عمل ق�صد به وجه اهلل؛ فهذا العمل هو الذي
�سيبقى وي�سعد به �صاحبه ،مع من ق�صد بعمله ن�صرة الكفر ومحاربة الم�سلمين؛ وهذا العمل هو الذي �سيفنى وي�شقى به �صاحبه.
أي�ضا .كل حالة يح�صل بها التفريق بين الم�ؤمنين ف�إنها من
م�شروعية الجهاد والح�ض عليه كانت في الأديان التي قبل الإ�سالم � ً
المعا�صي التي يتعين تركها و�إزالتها ،كما �أن كل حالة يح�صل بها جمع الم�ؤمنين وائتالفهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها.

 ه� ��ؤالء الحا�صل ��ون عل ��ى ه ��ذا
الج ��زاء ه ��م الراجع ��ون مم ��ا كره ��ه
اهلل و�س ��خطه �إل ��ى م ��ا يحب ��ه وير�ض ��اه،
الذي��ن ذ ُّل��وا خ�ش��ية هلل وتوا�ض ًع��ا فج� ُّدوا
ف ��ي طاعت ��ه ،الحام ��دون لربهــــ ��م عل ��ى
كــــ��ل حـــ��ال ،ال�صــــ��ائمون ،الم�صل��ون،
الآمـــ ��رون بم ��ا �أمــــــ ��ر اهلل ب ��ه �أو �أم ��ر
ب ��ه ر�س ��وله ،الناه ��ون عم ��ا نه ��ى اهلل
عن ��ه ور�س ��وله ،الحافظ ��ون لأوام ��ر اهلل
باالتب ��اع ،ولنــواهـــ ��يه باالجتــــ ��ناب،
و�أَ ْخ ِبــــ ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -الم�ؤمني ��ن
المت�صفي��ن به��ذه ال�صفات بما ي�س��رهم
ف ��ي الدني ��ا والآخ ��رة.
 ال ينبغ ��ي للنب ��ي وال ينبغ ��ي
للم�ؤمني��ن �أن يطلب��وا المغف��رة م��ن اهلل
للم�ش��ركين ،ول��و كان��وا �أقرباءه��م ،م��ن
بع� ِ�د م��ا ات�ض��ح له��م �أنه��م م��ن �أ�صح��اب
الن ��ار؛ لموته ��م عل ��ى ال�ش ��رك.
 وم ��ا كان طل ��ب �إبراهي ��م المغف ��رة
لأبي��ه �إال ب�س��بب وع��ده �إي��اه ليطلب ّنه��ا له؛
رج��اء �أن ي�س��لم ،فلم��ا ات�ض��ح لإبراهي��م
�أن �أب ��اه ع ��دو هلل لع ��دم نف ��ع الن�ص ��ح
في��ه� ،أو لعلم��ه بوح��ي �أن��ه يم��وت كاف � ًرا
تب��ر�أ من��ه ،وكان ا�س��تغفاره ل��ه اجته��ا ًدا
من��ه ،ال مخالف��ة لحك��م �أوح��ى اهلل �إلي��ه
ب��ه� ،إن �إبراهي��م كثي��ر الت�ض��رع �إل��ى
اهلل ،كثي��ر ال�صف��ح والتج��اوز ع��ن قوم��ه
الظالمي ��ن.
 وم ��ا كان اهلل ليحك ��م عل ��ى
ق��وم بال�ض�ل�ال بع��د �أن وفقه��م للهداي��ة
حت ��ى يبي ��ن له ��م المحرم ��ات الت ��ي
يج��ب اجتنابه��ا ،ف��إن ارتكب��وا م��ا ح��رم
عليه��م بع��د بي��ان تحريم��ه حك��م عليه��م
بال�ض�ل�ال� ،إن اهلل ب��كل �ش��يء علي��م ،ال
يخف��ى علي��ه �ش��يء ،وق��د علَّمك��م م��ا ل��م
تكون ��وا تعلم ��ون.
� إن اهلل ل��ه مل��ك ال�س��ماوات ومل��ك الأر���ض ،ال �ش��ريك ل��ه فيهم��ا ،ال يخف��ى عن��ه فيهم��ا خافي��ةُ ،ي ْح ِي��ي من �ش��اء �إحياءه ،ويميت من �ش��اء
�إماتته ،وما لكم � -أيها النا�س  -غير اهلل من ولي يتولى �أموركم ،وما لكم من ن�صير يدفع عنكم ال�سوء ،وين�صركم على عدوكم.
 لق��د ت��اب اهلل عل��ى النب��ي محم��د �إذ �أذن للمنافقي��ن ف��ي التخل��ف ع��ن غ��زوة تب��وك ،ولق��د ت��اب عل��ى المهاجري��ن ،وعل��ى الأن�ص��ار
الذين لم يتخلفوا عنه ،بل اتبعوه في غزوة تبوك مع �شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء ،بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم َه ُّموا
بت��رك الغ��زو؛ لم��ا ه��م في��ه م��ن ال�ش��دة العظيم��ة ،ثم وفقه��م اهلل للثبات والخروج �إلى الغ��زو ،وتاب عليهم� ،إنه �س��بحانه ر�ؤوف بهم رحيم،
وم��ن رحمته توفيقه��م للتوبة وقبولها منهم.
بطالن االحتجاج على جواز اال�ستغفار للم�شركين بفعل �إبراهيم
�أن الذنوب والمعا�صي هي �سبب الم�صائب والخذالن وعدم التوفيق.
�أن اهلل هو مالك الملك ،وهو ولينا ،وال ولي وال ن�صير لنا من دونه.
بيان ف�ضل �أ�صحاب النبي على �سائر النا�س.

.

 ولق ��د ت ��اب اهلل عل ��ى الثالث ��ة،
وه ��م :كع ��ب ب ��ن مال ��ك ،وم ��رارة ب ��ن
الربي��ع ،وه�ل�ال ب��ن �أمي��ة؛ الذي��ن ُخ ِّل ُفوا
عـ ��ن التوب ��ة و ُ�أ ِّخ�� َر قب ��ول توبته ��م بع ��د
تخلُّفه ��م ع ��ن الخ ��روج م ��ع ر�س ��ول اهلل
�إل��ى تب��وك ،ف�أم��ر النب��ي النا���س
بهجرانه��م ،و�أ�صابه��م ح��زن وغ��م عل��ى
ذل��ك حت��ى �ضاق��ت عليه��م الأر���ض عل��ى
�س��عتها ،و�ضاق��ت �صدوره��م بم��ا ح�ص��ل
له��م م��ن الوح�ش��ة ،وعلم��وا � ْأن ال ملج ��أ
له ��م يلج ��ؤون �إلي ��ه �إال �إل ��ى اهلل وح ��ده،
فرحمه ��م بتوفيقه ��م للتوب ��ة ،ث ��م قب ��ل
توبته ��م� ،إن ��ه ه ��و الت ��واب عل ��ى عب ��اده،
الرحي��م به��م.
 ي��ا �أيهـ��ا الـ��ذين �آمنـ��وا ب��اهلل
واتبع��وا ر�س��وله وعمل��وا ب�ش��رعه ،اتق��وا
اهلل بامتث��ال �أوام��ره ،واجتن��اب نواهيه،
وكون��وا م��ع ال�صادقي��ن ف��ي �إيمانه��م
و�أقوالهم و�أعمالهم ،فال َم ْنجاة لكم �إال
ف��ي ال�ص��دق.
 لي�س لأهل المدينة وال لمن حولهم
من �سكان البادية �أن يتخلفوا عن
ر�سول اهلل �إذا خرج �إلى الجهاد
بنف�سه ،ولي�س لهم �أن َي ِ�ش ُّحوا ب�أنف�سهم،
وي�صونوها عن نف�سه  ،بل الواجب
عليهم �أن يبذلوا �أنف�سهم دون نف�سه؛
ذلك لأنهم ال ينالهم عط�ش ،وال تعب،
وال مجاعة في �سبيل اهلل ،وال ينزلون
مكانًا يثير وجودهم به غيظ الكفار،
وال ي�صيبون من عدو ً
قتل �أو �أ�س ًرا �أو
غنيمة �أو هزيمة � -إال كتب اهلل لهم
بذلك ثواب عمل �صالح يقبله منهم،
�إن اهلل ال ي�ضيع �أجر المح�سنين ،بل
كامل ،ويزيدهم عليه.
يوفيهم �إياه ً
 وال يبذل�ون م ً�ال قلي ًلا كان �أو
كثي� ًرا ،وال يتج�اوزون واد ًيا �إال كتب لهم
م�ا عمل�وه م�ن ب�ذل وم�ن �س�فر ليكافئه�م اهلل ،فيعطيه�م ف�ي الآخ�رة �أج�ر �أح�س�ن م�ا كان�وا يعمل�ون.
 وم��ا ينبغ��ي للم�ؤمني��ن �أن يخرج��وا للقت��ال جمي ًع��ا حت��ى ال ُي ْ�س� َت�أْ َ�صلوا �إذا ظه��ر عليه��م عدوه��م ،فه�ل َّ�ا خ��رج للجهاد فري��ق منهم ،وبقي
فري��ق ليرافق��وا ر�س��ول اهلل  ،ويتفقه��وا ف��ي الدي��ن بم��ا ي�س��معونه من��ه من الق��ر�آن و�أحكام ال�ش��رع ،وينذروا قومه��م �إذا رجعوا �إليهم
بم��ا تعلم��وه؛ رج��اء �أن يح��ذروا م��ن ع��ذاب اهلل وعقاب��ه ،فيمتثل��وا �أوام��ره ،ويجتنب��وا نواهيه .وكان هذا في ال�س��رايا التي كان يبعثها ر�س��ول
اهلل �إل��ى النواح��ي ،ويختار لها طائفة من �أ�صحابه.
وجوب تقوى اهلل وال�صدق و�أنهما �سبب للنجاة من الهالك.
عظم ف�ضل النفقة في �سبيل اهلل.
وجوب التف ُّقه في الدين مثله مثل الجهاد ،و�أنه ال قيام للدين �إال بهما م ًعا.

� أمر اهلل تعالى الم�ؤمنين بقتال من
يجاورهم من الكفار؛ لما ي�س ِّببون من
خطر على الم�ؤمنين ب�سبب قربهم،
و�أمرهم كذلك �أن ُيظْ ِهروا قوة و�شدة
من �أجل �إرهابهم ودفع �شرهم ،واهلل
تعالى مع الم�ؤمنين المتقين بعونه
وت�أييده.
 و�إذا �أن��زل اهلل �س��ورة عل��ى ر�س��وله
فمن المنافقين من ي�س��أل م�ستهزئًا
�س ��اخ ًرا� :أيك ��م زادت ��ه ه ��ذه ال�س ��ورة
النازل��ة �إيما ًن��ا بما جاء ب��ه محمد؟ ف�أما
الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل و�صدقوا ر�س��وله فقد
زادهم نزول ال�سورة �إيمانًا �إلى �إيمانهم
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
والأخروي��ة.
 و�أم ��ا المنافق ��ون ف� ��إن ن ��زول
الق��ر�آن بم��ا في��ه م��ن �أح��كام وق�ص���ص
مر�ض��ا وخب ًث��ا ب�س��بب تكذيبهم
يزيده��م ً
بما ينزل ،فيزداد مر�ض قلوبهم بزيادة
ن ��زول الق ��ر�آن؛ لأنه ��م كلم ��ا ن ��زل �ش ��يء
�ش�كّوا بم��ا في��ه ومات��وا عل��ى الكف��ر.
� أَ َو َل ينظر المنافقون معتبرين
بابتالء اهلل لهم بك�شف حالهم وف�ضح
نفاقهم كل �سنة مرة �أو مرتين؟! ثم مع
علمهم ب�أن اهلل تعالى هو فاعل ذلك
بهم ال يتوبون �إليه من كفرهم ،وال
يقلعون عن نفاقهم ،وال هم يتذكرون
ما حل بهم و�أنه من اهلل!
 و�إذا �أنزل اهلل �سورة على ر�سوله
فيها ذكر �أحوال المنافقين نظر
بع�ض المنافقين �إلى بع�ض قائلين:
هل يراكم �أحد؟ ف�إن لم يرهم �أحد
ان�صرفوا عن المجل�س� ،أال �صرف اهلل
قلوبهم عن الهداية والخير ،وخذلهم
١٠٩
١٠
ب�أنهم قوم ال يفهمون.
 لقــد جــاءكـم  -يا مع�شر العرب -
�شاق عليه ما ي�ش ُّق عليكم� ،شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم ،وهو بالم�ؤمنين خا�صة كثير
ر�سول من جن�سكم ،فهو عربي مثلكمٌّ ،
العطف والرحمة.
بحق �سواه ،عليه وحده اعتمدت،
 ف�إن �أعر�ضوا عنك ،ولم ي�ؤمنوا بما جئت به ،فقل لهم � -أيها الر�سول  :-يكفيني اهلل الذي ال معبود ٍّ
وهو �سبحانه رب العر�ش العظيم.
وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار �إذا ات�سعت رقعة الإ�سالم ،ودعت �إليه حاجة.
بيان حال المنافقين حين نزول القر�آن عليهم وهي الترقُّب واال�ضطراب.
بيان رحمة النبي بالم�ؤمنين وحر�صه عليهم.
ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى �أن الإيم��ان يزي��د وينق���ص ،و�أن��ه ينبغ��ي للم�ؤم��ن �أن يتفق��د �إيمان��ه ويتعاه��ده فيج��دده وينمي��ه؛ ليك��ون دائ ًم��ا ف��ي
�صعود.

تقرير النبوة بالأدلة ،ودعوة المكذبين
للإيمان مع تهديدهم بالعذاب.

�س�بق ال�كالم عل�ى
نظائره�ا ف�ي بداية �س�ورة البق�رة .هذه
الآي�ات المتل�وة ف�ي ه�ذه ال�س�ورة �آي�ات
الق�ر�آن المحك�م المتق�ن الم�ش�تمل على
الحكم�ة والأح�كام.
� أكان باعثًا للنا�س على التعجب �أن
�أنزلنا الوحي على رجل من جن�سهم؛
�آمرين �إياه �أن يحذرهم من عذاب
أخبر � -أيها الر�سول  -الذين
اهلل؟! و� ْ
�آمنوا باهلل بما ي�سرهم؛ �أن لهم
منزلة عالية جزاء على ما قدموه من
عمل �صالح عند ربهم �سبحانه ،قال
الكافرون� :إن هذا الرجل الذي جاء
بهذه الآيات ل�ساحر ظاهر ال�سحر.
� إن ربك��م � -أيه��ا المتعجب��ون -ه��و
اهلل الذي خلق ال�سماوات على عظمها،
والأر�ض على ات�ساعها في �ستة �أيام ،ثم
عال وارتفع على العر�ش ،فكيف تعجبون
م��ن �إر�س��اله رج�ل ً�ا م��ن جن�س��كم؟! وه��و
وح ��ده ال ��ذي يق�ض ��ي ويق ��در ف ��ي ملك ��ه
الوا�س��ع ،وم��ا لأح��د �أن ي�ش��فع لدي��ه ف��ي
�ش��يء �إال بع��د �إذن��ه ور�ضاه عن ال�ش��افع،
ذلك��م المت�ص��ف به��ذه ال�صفات هو اهلل
ربكم ،ف�أخل�صوا له العبادة وحده� ،أفال
تتعظ��ون ب��كل ه��ذه البراهي��ن والحج��ج
عل ��ى وحدانيت ��ه؟ فم ��ن كان ل ��ه �أدن ��ى
اتع��اظ عل��م ذل��ك ،و�آم��ن به.
� إلي ��ه وح ��ده رجوعك ��م ي ��وم
القيامة؛ ليجازيكم على �أعمالكم ،وعد
اهلل النا���س بذل��ك وع� ً�دا �صاد ًق��ا ال يخلف��ه� ،إن��ه عل��ى ذل��ك ق��ادر ،يب��د�أ �إيج��اد المخل��وق على غير مثال �س��ابق ،ث��م يعيده بعد موت��ه؛ ليجزي
�س��بحانه الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات بالع��دل ف�ل�ا ينق���ص من ح�س��ناتهم ،وال يزيد في �س��يئاتهم ،والذي��ن كفروا باهلل
وبر�س��له له��م �ش��راب م��ن م��اء متناه��ي الح��رارة ،يقط��ع �أمعاءه��م ،وله��م ع��ذاب موج��ع ب�س��بب كفره��م ب��اهلل وبر�س��له.
 ه��و ال��ذي جع��ل ال�شم���س ت�ش��ع ال�ض��وء وتن�ش��ره ،وجع��ل القم��ر ن��و ًرا ُي ْ�س� َتنار به ،و َق َّد َر �س��يره بع��دد منازل��ه الثماني والع�ش��رين ،والمنزلة
ه��ي الم�س��افة الت��ي يقطعه��ا كل ي��وم وليل��ة؛ لتعلم��وا � -أيه��ا النا���س  -بال�شم���س ع��دد الأي��ام ،وبالقم��ر ع��دد ال�ش��هور وال�س��نين ،م��ا خل��ق اهلل
ال�سماوات والأر�ض وما فيهما �إال بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للنا�س ،يبين اهلل هذه الأدلة الوا�ضحة والبراهين الجلية على وحدانيته
لقوم يعلمون اال�س��تدالل بها على ذلك.
� إن ف��ي َت َعا ُق��ب اللي��ل والنه��ار عل��ى العب��اد ،وم��ا ي�صح��ب ذل��ك م��ن ظلم��ة و�ضي��اء ،وق�ص��ر �أحدهم��ا وطول��ه ،والمخلوق��ات الت��ي ف��ي
ال�س��ماوات والأر���ض لعالم��ات دال��ة عل��ى ق��درة اهلل لق��وم يتق��ون اهلل بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه.

�إثب��ات نب��وة النب��ي و�أن �إر�س��اله �أم��ر معق��ول ال عج��ب في��ه  .خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض ومن فيهما ،وتدبير الأم��ر ،وتقدير الأزمان
واخت�ل�اف اللي��ل والنه��ار كله��ا �آي��ات عظيم��ة دال��ة عل��ى �ألوهية اهلل �س��بحانه .ال�ش��فاعة يوم القيامة ال تكون �إال لم��ن �أذن له اهلل ،ور�ضي
قوله وفعله .تقدير اهلل لحركة ال�شم���س ولمنازل القمر ي�س��اعد على �ضبط التاريخ والأيام وال�س��نين.

� إن الكافرين الذين ال يتوقعون لقاء
اهلل فيخافوه �أو يطمعوا فيه ،وارت�ضوا
الحياة الدنيا الفانية ً
بدل من الحياة
الأخروية الباقية ،و�سكنت �أنف�سهم
�إليها فرحة بها ،والذين هم عن �آيات
اهلل ودالئله معر�ضون عنها الهون.
� أولئك المت�صفون بهذه ال�صفات
م�ستقرهم الذي ي�أوون �إليه هو النار؛
ب�سبب ما اكت�سبوه من الكفر والتكذيب
بيوم القيامة.
� إن الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل وعمل ��وا
الأعم ��ال ال�صالح ��ات يرزقه ��م اهلل
الهداي ��ة �إل ��ى العم ��ل ال�صال ��ح المو�ص ��ل
�إلى ر�ضاه؛ ب�س��بب �إيمانهم ،ثم يدخلهم
اهلل ي ��وم القيام ��ة ف ��ي جن ��ات النعي ��م
الدائ ��م ،تج ��ري م ��ن تحته ��م الأنه ��ار.
 دعا�ؤه ��م ف ��ي الجن ��ة ه ��و ت�س ��بيح
اهلل وتقدي�س��ه ،وتحي��ة اهلل له��م وتحي��ة
المالئكة وتحية بع�ضهم لبع�ض� :سالم،
وخاتم ��ة دعائه ��م الثن ��اء عل ��ى اهلل رب
المخلوق��ات كله��ا.
 ول�و ُي َع ِّج�ل اهلل �س�بحانه ا�س�تجابة
دع�اء النا��س عل�ى �أنف�س�هم و�أوالده�م
و�أمواله�م بال�ش�ر عن�د الغ�ض�ب ،مث�ل
م�ا ي�س�تجيب له�م ف�ي دعائه�م بالخي�ر
لهلك�وا ،ولك�ن اهلل يمهله�م ،فيت�ركالذي�ن ال ينتظ�رون لق�اءه  -لأنه�م ال
يخاف�ون عقا ًب�ا وال يرتج�ون ثوا ًب�ا -
يتركه�م مترددي�ن حائرين مرتابين في
ي�وم الح�س�اب.
إن�سان الم�سرف على
 و�إذا �أ�صاب ال َ
نف�سه مر�ض �أو �سوء حال ،دعانا ً
متذلل
قاعدا
مت�ضرعا م�ضطج ًعا على جنبه �أو ً
ً
�أو قائ ًما؛ رجاء �أن ُي َزال ما به من �ضر،
فلما ا�ستجبنا دعاءه ،و�أزلنا ما به من
�ضر م�ضى على ما كان عليه ك�أنه لم
يدعنا لك�شف �ضر �أ�صابه ،كما ُز ِّين لهذا المعر�ض اال�ستمرار في �ضالله ُز ِّين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر
والمعا�صي ،فال يتركونه.
 ولق ��د �أهلكن ��ا الأم ��م م ��ن قبلك ��م � -أيه��ا الم�ش��ركون  -لتكذيبه ��م بر�س ��ل اهلل وارتكابه ��م المعا�ص ��ي ،وق ��د جاءته ��م ر�س ��لهم الذي ��ن
�أر�س��لناهم �إليهم بالبراهين الوا�ضحة الدالة على �صدقهم فيما جا�ؤوا به من عند ربهم ،فما ا�س��تقام لهم �أن ي�ؤمنوا؛ لعدم ا�س��تعدادهم
للإيم��ان ،فخذله��م اهلل ،ول��م يوفقه��م ل��ه ،كم��ا جازين��ا تل��ك الأم��م الظالم��ة نج��زي �أمثاله��م في كل زم��ان ومكان.
 ث��م َ�ص َّيرناك��م � -أيه��ا النا���س َ -خ َل ًف��ا لتل��ك الأم��م المكذب��ة الت��ي �أهلكناه��ا؛ لننظ��ر كي��ف تعمل��ون ،ه��ل تعمل��ون خي� ًرا فتثاب��وا علي��ه� ،أو
تعمل��ون �ش� ًّرا فتعاقبوا عليه؟
لطف اهلل بعباده في عدم �إجابة دعائهم على �أنف�سهم و�أوالدهم بال�شر.
بيان حال الإن�سان بالدعاء في ال�ضراء والإعرا�ض عند الرخاء والتحذير من االت�صاف بذلك.
هالك الأمم ال�سابقة كان �سببه ارتكابهم المعا�صي والظلم.

 و�إذا ُت ْقر�أ عليهم الآيات القر�آنية
الوا�ضحة الدالة على توحيد اهلل ،قال
منكرو البعث الذين ال يرجون ثوا ًبا،
وال يخافون عقا ًبا :جئ  -يا محمد -
بقر�آن غير هذا القر�آن الم�شتمل على
�سب عبادة الأ�صنام �أو غيره ب َن ْ�سخ
بع�ضه �أو كله بما يوافق �أهواءنا ،قل
لهم � -أيها الر�سول  :-ال ي�صح �أن
�أغ ِّيره �أنا ،وال �أ�ستطيع -بالأ ْولى-
الإتيان بغيره ،بل اهلل وحده هو الذي
يبدل منه ما ي�شاء ،فل�ست �أتبع �إال ما
يوحيه اهلل �إلي� ،إني �أخاف �إن ع�صيت
اهلل ب�إجابتكم �إلى ما طلبتم عذاب يوم
عظيم ،وهو يوم القيامة.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ل ��و �ش ��اء
اهلل �أال �أق��ر�أ الق��ر�آن عليك��م م��ا قر�أت��ه
عليك��م ،وم��ا بلغتك��م �إي��اه ،ول��و �ش��اء اهلل
م��ا �أَ ْع َل َمك��م بالق��ر�آن عل��ى ل�س��اني ،فق��د
مكث��ت بينك��م زم ًن��ا ً
طويل  -ه��و �أربعون
�س��نة  -ال �أق��ر�أ وال �أكت��ب ،وال �أطلب هذا
ال�ش ��أن وال �أبح ��ث عن ��ه� ،أف�ل�ا تدرك ��ون
بعقولك��م �أن م��ا جئتك��م ب��ه ه��و م��ن عن��د
اهلل ،وال �ش� ��أن ل ��ي في ��ه؟!
 ف�ل�ا �أح��د �أظل��م مم��ن اختل��ق عل��ى
اهلل كذ ًب��ا ،فكي��ف ل��ي �أن �أب��دل الق��ر�آن
افت��راء عليه� ،إن ال�ش��أن �أن المتجاوزين
لح��دود اهلل باالفت��راء علي��ه ال يف��وزون
بمطلوبه��م.
 ويعبد الم�شركون من دون اهلل �آلهة
مزعومة ،ال تنفع وال ت�ضر ،والمعبود
بالحق ينفع وي�ضر متى �شاء ،ويقولون
عن معبوداتهم :ه�ؤالء و�سطاء ي�شفعون
لنا عند اهلل فال يعذبنا بذنوبنا ،قل
لهم � -أيها الر�سول � :-أتخبرون اهلل
العليم �أن له �شريكًا ،وهو ال يعلم له
�شريكًا في ال�سماوات وال في الأر�ض،

َت َق َّد�س و َت َن َّزه عما يقوله الم�شركون من الباطل والكذب.
 وم��ا كان النا���س �إال �أم��ة واح��دة م�ؤمن��ة موح��دة فاختلف��وا ،فمنه��م م��ن بق��ي م�ؤم ًن��ا ،ومنه��م م��ن كف��ر ،ول��وال م��ا م�ض��ى م��ن ق�ض��اء اهلل
�أنه ال يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا ،و�إنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة ،لوال ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه،
فيتبي��ن المهتدي من ال�ضال.
ُ
ِ
 ويق��ول الم�ش��ركون :ه�ل َّ�ا �أ ْن��زل عل��ى محم��د �آي��ة م��ن رب��ه دالة عل��ى �صدقه؟ فقل لهم � -أيها الر�س��ول  :-نزول الآي��ات غيب يخت�ص اهلل
بعلمه ،فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الح�سية� ،إني معكم من المنتظرين لها.
عظم االفتراء على اهلل والكذب عليه وتحريف كالمه كما فعل اليهود بالتوراة.
النفع وال�ضر بيد اهلل وحده دون ما �سواه.
بطالن قول الم�شركين ب�أن �آلهتهم ت�شفع لهم عند اهلل.
اتباع الهوى واالختالف على الدين هو �سبب الفرقة.

 و�إذا �أذقنا الم�شركين نعمة من
مطر وخـ�صب بعد جـــدب وب�ؤ�س
�أ�صــابهم� ،إذا لهم ا�ستهزاء وتكذيب
ب�آياتنا ،قل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء
الم�شركين :اهلل �أعجل مك ًرا ،و�أ�سـرع
ا�ستدراجا لكم وعقوبة� ،إن الحفظة
ً
من المالئكة يكتبون ما ُت َد ِّبرون من
مكــر ،ال يفوتهــم منه �شيء ،فكيف
يفوت خال َقهم؟! و�سيجازيكم اهلل على
مكركم.
 اهلل ه ��و ال ��ذي ُي َ�س� � ِّيركم � -أيه ��ا
النا���س  -ف��ي الب��ر عل��ى �أقدامك��م وعل��ى
دوابك��م ،وه��و ال��ذي ي�س��يركم ف��ي البحر
ف��ي ال�س��فن ،حت��ى �إذا 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 �أنه��م هالك��ون؛ دع��وا
اهلل وح ��ده ،ول ��م ي�ش ��ركوا مع ��ه غي ��ره
قائلي��ن :لئ��ن �أنقذتن��ا م��ن ه��ذه المحن��ة
المهلكة لنكونن من ال�ش��اكرين لك على
م��ا �أنعم��ت ب��ه علينا.
 فلما ا�ستجاب دعاءهم ،و�أنقذهم
من تلك المحنة� ،إذا هم يف�سدون في
الأر�ض بارتكاب الكفر والمعا�صي
والآثام� .أفيقوا � -أيها النا�س � -إنما
عاقبة َب ْغ ِيكم ال�سيئة على �أنف�سكم،
فاهلل ال ي�ضره َب ْغ ُيكُم ،تتمتعون به في
الحياة الدنيا وهي فانية ،ثم �إلينا
رجوعكم يوم القيامة ،فنخبركم بما
كنتم تعملون من المعا�صي ،ونجازيكم
عليها.
� إنم ��ا مث ��ل الحي ��اة الدني ��ا الت ��ي
تتمتع ��ون فيه ��ا ف ��ي �س ��رعة انق�ضائه ��ا
كمث��ل مط��ر اختلط به نب��ات الأر�ض مما
ي�أكل النا���س من الحبوب والثمار ،ومما ت�أكل الأنعام من الح�شي���ش وغيره ،حتى �إذا �أخذت الأر�ض لونها الزاهي ،و َت َج َّملت بما تنبته من
�أن��واع النب��ات ،وظ��ن �أهله��ا �أنه��م ق��ادرون عل��ى ح�ص��اد م��ا �أنبت��ت وقطاف��ه ،جاءه��ا ق�ضا�ؤنا ب�إهالكه��ا ،ف�صيرناه��ا مح�ص��ودة ك�أن لم تكن
عامر ًة بالأ�ش��جار والنباتات في عهد قريب ،كما ب َّينا لكم حال الدنيا و�س��رعة انق�ضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون.
 واهلل يدع��و جمي��ع النا���س �إل��ى جنت��ه الت��ي ه��ي دار ال�س�ل�ام ،ي�س��لم فيه��ا النا���س م��ن الم�صائ��ب والهم��وم ،وي�س��لمون م��ن الم��وت ،واهلل
يوفق من �ش��اء من عباده �إلى دين الإ�س�ل�ام المو�صل �إلى دار ال�س�ل�ام هذه.
اهلل �أ�سرع مك ًرا بمن مكر بعباده الم�ؤمنين.
بغي الإن�سان عائد على نف�سه وال ي�ضر �إال نف�سه.
بيان حقيقة الدنيا في �سرعة انق�ضائها وزوالها ،وما فيها من النعيم فهو ٍ
فان.
الجنة هي م�ستقر الم�ؤمن؛ لما فيها من النعيم وال�سالمة من الم�صائب والهموم.

 للذي ��ن �أح�س ��نوا بالقي ��ام بم ��ا
�أوجب ��ه اهلل عليه ��م م ��ن الطاع ��ات،
وت��رك م��ا ح��رم عليه��م م��ن المعا�ص��ي؛
المثوب��ة الح�س��نى ،وه��ي الجن��ة ،وله��م
زي ��ادة عليه ��ا ،وه ��ي النظ ��ر �إل ��ى وج ��ه
اهلل الكري��م ،وال يغ�ش��ى وجوهه��م غبار،
وال يغ�ش ��اها ه ��وان وال خ ��زي� ،أولئ ��ك
المت�صف��ون بالإح�س��ان �أ�صح��اب الجن��ة
ه��م فيه��ا ماكث��ون.
 والذي ��ن عمل ��وا ال�س ��يئات م ��ن
الكف ��ر والمعا�ص ��ي لهم جزاء ال�س ��يئة
التي عملوه ��ا بمثلها من عقاب اهلل في
الآخرة ،وتغ�ش ��ى وجوههم ذلة وهوان،
لي� ��س لهم مانع يمنعهم من عذاب اهلل
�إذا �أنزله بهم ،ك�أنما �ألب�س ��ت وجوههم
�س ��وا ًدا من الليل المظلم م ��ن كثرة ما
يغ�ش ��اها م ��ن دخان الن ��ار و�س ��وادها،
�أولئ ��ك المت�صف ��ون بتل ��ك ال�صف ��ات
�أ�صح ��اب النار هم فيه ��ا ماكثون � ًأبدا.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ي ��وم
القيامة حين نح�ش ��ر جمي ��ع الخالئق،
ثم نقول للذين �أ�شركوا باهلل في الدنيا:
الزم ��وا � -أيه ��ا الم�ش ��ركون  -مكانكم
�أنت ��م ومعبوداتكم الت ��ي كنتم تعبدونها
م ��ن دون اهلل .ففرقنا بي ��ن المعبودين
والعابدي ��ن ،وتب ��ر�أ المعب ��ودون م ��ن
العابدي ��ن قائلين :لم تكون ��وا تعبدوننا
في الدنيا.
 هن ��ا تتب ��ر�أ منه ��م �آلهته ��م الت ��ي
عبدوه ��ا م ��ن دون اهلل قائل ��ة :ف ��اهلل
�ش ��اهد  -وكف ��ى ب ��ه � -أ ّن ��ا ل ��م نر� ��ض
بعبادتك��م لن��ا ،ولم ن�أمركم بها ،و�أنا لم
ن�ش ��عر بعبادتك ��م.
 ف��ي ذل��ك الموق��ف العظي��م تختب��ر
كل نف�س ما �أم�ضت من عمل في حياتها
الدني ��ا ،و�أُرج � َع الم�ش ��ركون �إل ��ى ربه ��م

الح� ِّ�ق ال��ذي ه��و اهلل ال��ذي يتول��ى ح�س��ابهم ،وذه��ب عنه��م ما افت��روه من �ش��فاعة �أ�صنامهم.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين ب��اهلل :م��ن يرزقك��م م��ن جه��ة ال�س��ماء ب�إن��زال المط��ر عليك��م؟ وم��ن يرزقك��م م��ن الأر�ض بما
ينبت فيها من نبات ،وبما تحويه من معادن؟ ومن ُي ْخ ِرج الحي من الميت كالإن�سان من النطفة ،والطير من البي�ضة ،ومن ُي ْخ ِرج الميت
من الحي كالنطفة من الحيوان ،والبي�ضة من الطير؟ ومن يدبر �أمر ال�سماوات والأر�ض وما فيهن من مخلوقات؟ ف�سيجيبون ب�أن فاعل
ذلك كله هو اهلل ،فقل لهم� :أفال تعلمون ذلك ،وتتقون اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه؟!
 فذلك��م � -أيه��ا النا���س  -ال��ذي يفع��ل ذل��ك كل��ه ه��و اهلل الح��ق خالقك��م ،ومدب��ر �أمرك��م ،فم��اذا بع��د معرف��ة الح��ق غي��ر البع��د عن��ه
وال�ضي��اع؟! ف�أي��ن تذه��ب عقولك��م ع��ن ه��ذا الح��ق الجل��ي؟!
 كما ثبتت الربوبية الحقة هلل وجبت � -أيها الر�سول  -كلمة ربك ال َق َد ِرية على الذين خرجوا عن الحق عنا ًدا �أنهم ال ي�ؤمنون.
�أعظم نعيم ُي َر َّغب به الم�ؤمن هو النظر �إلى وجه اهلل تعالى.
بيان قدرة اهلل ،و�أنه على كل �شيء قدير.
التوحيد في الربوبية والإ�شراك في الإلهية باطل ،فال بد من توحيدهما م ًعا.
�إذا ق�ضى اهلل بعدم �إيمان قوم ب�سبب معا�صيهم ف�إنهم ال ي�ؤمنون.

 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لهــ� ��ؤالء
الم�ش ��ركين :ه ��ل م ��ن بي ��ن �ش ��ركائكم
الذي ��ن تعبدونه ��م م ��ن دون اهلل م ��ن
ُي ْن ِ�ش��ئ الخل��ق عل��ى غير مثال �س��ابق ،ثم
يبعث��ه بع��د موت��ه؟ ق��ل له��م :اهلل ُي ْن�ش��ئُ
الخل��ق عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،ث��م يبعثه
بع ��د موت ��ه ،فكي ��ف ت�صرف ��ون � -أيه ��ا
الم�ش��ركون  -ع��ن الح��ق �إل��ى الباط��ل؟!
 قل لهم � -أيها الر�سول  :-هل من
بين �شركائكم الذين تعبدونهم من دون
اهلل من ير�شد �إلى الحق؟ قل لهم :اهلل
وحده ير�شد �إلى الحق ،فهل من ير�شد
النا�س �إلى الحق ،ويدعوهم �إليه �أولى
ب�أن يتبع �أو معبوداتكم التي ال تهتدي
بنف�سها �إال �أن يهديها غيرها؟! فما لكم
كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون
�أنهم �شركاء هلل؟! تعالى اهلل عن قولكم
عل ًّوا كبي ًرا.
 وما يتبع معظم الم�شركين �إال ما ال
علم لهم به ،فما يتبعون �إال وه ًما و�شكًّا،
�إن ال�شك ال يقوم مقام العلم ،وال يغني
عنه� ،إن اهلل عليم بما يفعلونه ،ال يخفى
عليه �شيء من �أفعالهم ،و�سيجازيهم
عليها.
 وما ي�صح لهذا القر�آن �أن ُي ْخ َتلق،
وين�سب �إلى غير اهلل لعجز النا�س
�ضرورة عن الإتيان بمثله ،ولك َّنه
م�صد ٌق لما نزل من الكتب قبله ،ومب ّين
لما �أجمل فيها من الأحكام ،فهو ال �شك
فيه �أنه منزل من رب المخلوقات .
 بل �أيقول ه�ؤالء الم�شركون� :إن
اختلق هذا القر�آن من
محمدا
ً
نف�سه ،ون�سبه �إلى اهلل ،قل � -أيها
الر�سول  -ر ًّدا عليهم� :إن كنت قد �أتيت
به من عندي و�أنا ب�شر مثلكم ف�أتوا �أنتم
ب�سورة من مثله ،وادعوا من ا�ستطعتم
دعاءه لمظاهرتكم �إن كنتم �صادقين
فيما تدعونه من �أن القر�آن مختلق مكذوب ،ولن ت�ستطيعوا ذلك ،وعدم قدرتكم  -و�أنتم �أ�صحاب الل�سان و�أرباب الف�صاحة  -دال على
�أن القر�آن منزل من عند اهلل.
 فلم يجيبوا ،بل �سارعوا بتكذيب القر�آن قبل �أن يتفهموه ويتدبروه ،وقبل �أن يح�صل ما �أنذروا به من العذاب ،وقد اقترب �إتيان ذلك،
مثل هذا التكذيب كذبت الأمم ال�سابقة ،فنزل بها ما نزل من العذاب ،فت�أمل � -أيها الر�سول  -كيف كانت نهاية الأمم المكذبة ،فقد
�أهلكهم اهلل.
 ومن الم�شركين من �سي�ؤمن بالقر�آن قبل موته ،ومنهم من ال ي�ؤمن به عنا ًدا ومكابرة حتى يموت ،وربك � -أيها الر�سول � -أعلم
بال ُم ِ�ص ِّرين على كفرهم ،و�سيجازيهم على كفرهم  .ف�إن كذبك � -أيها الر�سول  -قومك فقل لهم :لي ثواب عملي و�أنا �أتحمل تبعة
عملي ،ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه� ،أنتم بريئون من عقاب ما �أعمل ،و�أنا بريء من عقاب ما تعملون  .ومن الم�شركين من
ا�ستماعا غير مقرون بقبول و�إذعان� ،أف�أنت تقدر على �إ�سماع من �سلب ال�سمع؟! فكذلك
ي�ستمع �إليك � -أيها الر�سول � -إذا قر�أت القر�آن
ً
لن تقدر على هداية ه�ؤالء الذين �صموا عن �سماع الحق فال يعقلونه.
الهادي �إلى الحق هداية التوفيق هو اهلل وحده دون ما �سواه .الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للو�صول للعلم والحق
وترك الوهم والظن .لي�س في مقدور �أحد �أن ي�أتي ولو ب�آية مثل القر�آن الكريم �إلى يوم القيامة� .سفه الم�شركين وتكذيبهم بما
لم يفهموه ويتدبروه.

 وم ��ن الم�ش ��ركين م ��ن ينظ ��ر
�إليك � -أيها الر�سول  -بب�صره الظاهر
ال بب�صيرت ��ه� ،أف�أن ��ت ت�س ��تطيع تب�صي ��ر
الذي ��ن �س ��لبت �أب�صاره ��م؟! �إن ��ك ال
ت�س ��تطيع ذل ��ك ،وكذل ��ك ال ت�س ��تطيع
هداي ��ة فاق ��د الب�صي ��رة.
� إن 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 �أنف�س��هم ب�إيراده��ا
موارد الهالك؛ ب�سبب التع�صب للباطل
والمكاب��رة والعن��اد.
 ويوم يح�شر اهلل النا�س يوم القيامة
لح�سابهم ك�أن لم يمكثوا في حياتهم
الدنيا وفي برزخهم �إال �ساعة من نهار
بع�ضا فيها،
ال �أَ ْز َيد ،يعرف بع�ضهم ً
ثم تنقطع معرفتهم ل�شدة ما �شاهدوا
من �أهوال القيامة ،قد خ�سر الذين
يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة ،وما
كانوا م�ؤمنين في الدنيا بيوم البعث
حتى ي�سلموا من الخ�سران.
 و�إما ن ُِري َّنك � -أيها الر�سول -
بع�ضا مما وعدناهم به من العذاب قبل
ً
موتك� ،أو نتوفينك قبل ذلك ،ففي كلتا
الحالتين �إلينا رجوعهم يوم القيامة،
ثم اهلل مطلع على ما كانوا يعملون،
ال يخفى عليه منه �شيء ،و�سيجازيهم
على �أعمالهم.
 ول�كل �أم�ة م�ن الأم�م ال�س�ابقة
ر�س�ول �أر�س�ل �إليه�م ،ف��إذا بلغه�م م�ا
�أم�ر بتبليغ�ه ،وكذبوه حك�م بينهم وبينه
بالع�دل ،فنج�اه اهلل بف�ضل�ه ،و�أهلكه�م
بعدل�ه ،وه�م ال يظلم�ون م�ن ج�زاء
�أعماله�م �ش�يئًا.
 ويق ��ول ه� ��ؤالء الكف ��ار معاندي ��ن
وم َت َح ِّدي��ن :مت��ى زم��ن م��ا وعدتمون��ا ب��ه
م ��ن الع ��ذاب �إن كنت ��م �صادقي ��ن فيم ��ا
تدعون ��ه؟!
 قل لهم � -أيها الر�سول  :-ال �أملك لنف�سي �ض ًّرا �أ�ضرها به �أو �أدفعه عنها ،وال نف ًعا �أنفعها به ،فكيف بنفع غيري �أو �ضره؟ �إال ما �شاء
ٍ
زمن محدد لهالكها ،ال يعلمه �إال اهلل ،ف�إذا جاء زمن
اهلل من ذلك ،فكيف لي �أن �أعلم غيبه؟ لكل �أمة من الأمم توعدها اهلل
بهالك ٌ
هالكها لم تت�أخر عنه وق ًتا ما ولم تتقدم.
 قل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء الم�ستعجلين للعذاب� :أخبروني �إن جاءكم عذاب اهلل في �أي وقت من ليل �أو نهار ،ما الذي ت�ستعجلونه
من هذا العذاب؟!
نف�سا �إيمانها لم تكن �آمنت من قبل؟ �أت�ؤمنون الآن ،وقد كنتم
� أبعد �أن يقع عليكم العذاب الذي ُو ِعدتموه ت�ؤمنون حين ال ينفع ً
ت�ستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟!
 ثم بعد �إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم :ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة ،فهل تثابون �إال ما كنتم تعملون من
الكفر والمعا�صي؟!  وي�ستخبرك � -أيها الر�سول  -الم�شركون� :أهذا العذاب الذي ُو ِع ْدنا به حق؟ قل لهم :نعم� ،إنه  -واهلل  -لحق،
ول�ستم ب ُم ْف ِلتين منه.
الإن�سان هو الذي يورد نف�سه موارد الهالك ،فاهلل ُم َن َّزه عن الظلم .مهمة الر�سول هي التبليغ للمر�سل �إليهم ،واهلل يتولى ح�سابهم
وعقابهم بحكمته ،فقد يعجله في حياة الر�سول �أو ي�ؤخره بعد وفاته .النفع وال�ضر بيد اهلل  ،فال �أحد من الخلق يملك لنف�سه �أو
لغيره �ض ًّرا وال نف ًعا .ال ينفع الإيمان �صاحبه عند معاينة الموت.

 ول�و �أن ل�كل م�ش�رك ب�اهلل جمي�ع
م�ا ف�ي الأر��ض من �أم�وال نفي�س�ة لجعله
مقاب�ل فكاك�ه م�ن عذاب اهلل ل�و �أتيح له
�أن يفت�دي به ،و�أخفى الم�ش�ركون الندم
عل�ى كفره�م َّلم�ا �ش�اهدوا الع�ذاب ي�وم
القيام�ة ،وق�ض�ى اهلل بينه�م بالع�دل،
وه�م ال يظلم�ون ،و�إنم�ا يج�زون عل�ى
�أعماله�م.
� أال �إن هلل وح��ده مل��ك م��ا ف��ي
ال�س��ماوات ومل��ك م��ا ف��ي الأر���ض� ،أال
�إن وع��د اهلل بعق��اب الكافري��ن واق��ع ال
مرية فيه ،ولكن �أكثرهم ال يعلمون ذلك
في�ش �كُّون.
 ه ��و �س ��بحانه يبع ��ث الموت ��ى،
ويمي��ت الأحي��اء ،و�إلي��ه وح��ده ترجع��ون
ي��وم القيامة ،فيجازيك��م على �أعمالكم.
 ي�ا �أيه�ا النا��س ،ق�د جاءك�م الق�ر�آن
في�ه تذكي�ر وترغي�ب وترهي�ب ،وه�و
�ش�فاء لم�ا ف�ي القلوب من مر�ض ال�ش�ك
واالرتي�اب ،و�إر�ش�اد لطري�ق الحق ،وفيه
رحم�ة للم�ؤمني�ن ،فه�م المنتفع�ون ب�ه.
 ق�ل � -أيه�ا الر�س�ول  -للنا��س :م�ا
جئتك�م ب�ه م�ن القر�آن هو ف�ضل من اهلل
عليك�م ،ورحم�ة من�ه بك�م ،فبف�ض�ل اهلل
عليك�م ورحمت�ه بكم ب�إنزال هذا القر�آن
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.
 قــــ�ل � -أيه�ا الر�سـ�ول  -لهـــ��ؤالء
الم�ش�ركين� :أخبرون�ي عم�ا َم َّ�ن اهلل ب�ه
عليك�م م�ن �إن�زال ال�رزق ،فعملت�م في�ه
فحرمت�م بع�ض�ه ،و�أحللت�م
ب�أهوائك�مَّ ،
بع�ض�ه ،ق�ل له�م :ه�ل اهلل �أب�اح لك�م
حرمتم،
تحلي�ل م�ا �أحللت�م ،وتحريم م�ا َّ
�أم �أنك�م تختلق�ون علي�ه الك�ذب؟!
 و�أي �ش�يء يظن�ه مختلق�و الك�ذب
علي�ه واق ًع�ا به�م ي�وم القيام�ة؟! �أيظنون
�أن يغفر لهم؟! هيهات� ،إن اهلل لذو �إف�ضال على النا�س ب�إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ،ولكن �أكثرهم جاحدون نعم اهلل عليهم فال
ي�ش�كرونها.
 وم�ا تك�ون � -أيه�ا الر�س�ول  -ف�ي �أم�ر م�ن الأم�ور ،وم�ا تق�ر�أ م�ن قر�آن ،وما تعملون � -أيها الم�ؤمنون  -م�ن عمل �إال كنا نراكم عالمين
بك�م ون�س�معكم حي�ن ت�ش�رعون ف�ي العم�ل مندفعي�ن في�ه ،وم�ا يغيب عن علم ربك وزن ذرة في ال�س�ماء �أو في الأر��ض ،وال �أ�صغر من وزنها
وال �أكب�ر� ،إال وه�و م�س�جل ف�ي كت�اب وا�ض�ح ال يغ�ادر �صغيرة وال كبي�رة �إال �أح�صاها.
عظم ما ينتظر الم�شركين باهلل من عذاب ،حتى �إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأر�ض ،ولن ُي ْقبلَ منهم.
القر�آن �شفاء للم�ؤمنين من �أمرا�ض ال�شهوات و�أمرا�ض ال�شبهات بما فيه من الهدايات والدالئل العقلية والنقلية.
ينبغي للم�ؤمن �أن يفرح بنعمة الإ�سالم والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا.
دقة مراقبة اهلل لعباده و�أعمالهم وخواطرهم ونياتهم.

� أال �إن �أولي ��اء اهلل ال خ ��وف عليه ��م
فيما ي�س��تقبلونه م��ن �أهوال القيامة ،وال
ه��م يحزن��ون على ما فاتهم من حظوظ
الدنيا.
 ه���ؤالء الأولي ��اء ه ��م الذي ��ن كان ��وا
يت�صــ ��فون بالإيمـ ��ان ب ��اهلل وبر�سـ ��وله
 ،وكان��وا يتق��ون اهلل بامتث��ال �أوام��ره
واجتن��اب نواهي��ه.
 له ��م الب�ش ��ارة م ��ن ربه ��م ف ��ي
الدني ��ا بم ��ا ي�س ��رهم بر�ؤي ��ا �صالح ��ة �أو
ثن ��اء النا� ��س عليه ��م ،وله ��م الب�ش ��ارة
م ��ن المالئك ��ة عن ��د قب� ��ض �أرواحه ��م،
وبع ��د الم ��وت ،وف ��ي الح�ش ��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 � -أيه ��ا الر�س ��ول -لم ��ا
يقول ��ه ه ��ؤالء م ��ن الطع ��ن والق ��دح ف ��ي
دين��ك� ،إن القه��ر والغلب��ة كله��ا هلل ،ف�ل�ا
يعج ��زه �ش ��يء ،ه ��و ال�س ��ميع لأقواله ��م،
العلي��م ب�أفعاله��م ،و�س��يجازيهم عليه��ا.
� أال �إن هلل وح ��ده مل ��ك م ��ن ف ��ي
ال�س��ماوات ومل��ك م��ن ف��ي الأر���ض ،و�أي
�ش��يء يتبع��ه الم�ش��ركون الذي��ن يعب��دون
م ��ن دون اهلل �ش ��ركاء؟! ال يتبع ��ون ف ��ي
الحقيقة �إال ال�ش��ك ،وما هم �إال يكذبون
ف��ي ن�س��بتهم ال�ش��ركاء �إل��ى اهلل ،تعال��ى
اهلل ع��ن قوله��م عل� ًّوا كبي� ًرا.
 ه ��و وح ��ده ال ��ذي جع ��ل لك ��م �-أيه��ا
النا�س  -الليل لت�سكنوا فيه عن الحركة
والتع��ب ،وجع��ل النه��ار م�ضي ًئ��ا لت�س��عوا
فيه بما يرجع �إليكم بنفع في معا�شكم،
�إن ف ��ي ذل ��ك لدالئ ��ل وا�ضح ��ة لق ��وم
ي�س��معون �س��ماع اعتب��ار وقب��ول.
 ق��ال فري��ق م��ن الم�ش��ركين :اتخ��ذ
اهلل المالئك ��ة بن � ٍ
�ات ،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 الأر�ض ،لي���س عندكم � -أيها الم�ش��ركون  -برهان على قولكم ه��ذا� ،أتقولون على اهلل
ق� ً
�ول عظي ًم��ا � -إذ تن�س��بون �إلي��ه الول��د  -ال تعلم��ون حقيقت��ه دون بره��ان؟!
 قل لهم � -أيها الر�سول � :-إن الذين يختلقون على اهلل الكذب بن�سبة الولد �إليه ال يظفرون بما يطلبونه ،وال ينجون مما يرهبونه.
 ف�ل�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 �إلين��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.
والي��ة اهلل تك��ون لم��ن �آم��ن ب��ه ،وامتث��ل �أوام��ره ،واجتنب نواهيه ،واتبع ر�س��وله  ،و�أولياء اهلل هم الآمنون يوم القيامة ،ولهم الب�ش��رى
في الدنيا �إما بالر�ؤيا ال�صالحة �أو عند الموت.
العزة هلل جمي ًعا وحده ؛ فهو مالك الملك ،وما ُع ِبد من دون اهلل ال حقيقة له.
الحث على التفكر في خلق اهلل؛ لأن ذلك يقود �إلى الإيمان به وتوحيده.
حرمة الكذب على اهلل  ،و�أن �صاحبه لن يفلح ،ومن �أعظم الكذب ن�سبة الولد له �سبحانه.

 واق�ص� ��ص � -أيه ��ا الر�س ��ول -عل ��ى
ه ��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن خب��ر ن��وح
حي��ن ق��ال لقوم��ه :ي��ا ق��وم� ،إن كان
َعظُ ��م عليك ��م مقام ��ي بي ��ن �أظهرك ��م،
و�ش � َّ�ق عليك ��م تذكي ��ري ب�آي ��ات اهلل
ووعظ ��ي ،وعزمت ��م عل ��ى قتل ��ي ،فعل ��ى
اهلل وح ��ده اعتم ��دت ف ��ي �إحب ��اط م ��ا
تكي ��دون ،ف�أحكم ��وا �أمرك ��م ،واعزم ��وا
على �إهالكي ،وادعوا �آلهتكم لت�س��تعينوا
به ��ا ،ث ��م ال يك ��ن كيدك ��م �س � ًّرا مبه ًم ��ا،
ث��م بع��د تدبيرك��م لقتل��ي ام�ض��وا �إل��ي م��ا
ُت ْ�ض ِم ��رون ،وال ت�ؤخرون ��ي لحظ ��ة.
 ف� ��إن كنت ��م ق ��د �أعر�ضت ��م ع ��ن
دعوت ��ي فق ��د علمت ��م �أن ��ي م ��ا طلب ��ت
منك��م ج��زاء عل��ى تبليغك��م ر�س��الة رب��ي،
لي� ��س ثواب ��ي �إال عل ��ى اهلل� ،آمنت ��م ب ��ي،
�أم كفرت ��م ،و�أمرن ��ي اهلل �أن �أك ��ون م ��ن
المنقادين له بالطاعة والعمل ال�صالح.
 فكذب ��ه قوم ��ه ،ول ��م ي�صدق ��وا ب ��ه،
فنجين��اه ه��و وم��ن كان معه في ال�س��فينة
م��ن الم�ؤمني��ن ،و�ص َّيرناه��م َخ َل ًف��ا لم��ن
كان قبله��م ،و�أهلكن��ا الذي��ن كذب��وا بم��ا
ج��اء به م��ن الآيات والحج��ج بالطوفان،
فت�أم ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -كي ��ف كان ��ت
نهاي��ة �أم��ر الق��وم الذي��ن �أنذره��م ن��وح
 ،فل��م ي�ؤمن��وا.
 ث ��م بع ��د م ��دة م ��ن الزم ��ن بعثن ��ا
م��ن بع��د نوح ر�س�ل ً�ا �إل��ى �أقوامهم ،فجاء
الر�س ��ل �أممه ��م بالآي ��ات والبراهي ��ن،
فم��ا كان��ت له��م �إرادة �أن ي�ؤمن��وا ب�س��بب
�إ�صرارهم ال�س��ابق على تكذيب الر�س��ل،
فختم اهلل على قلوبهم .مثل هذا الختم
ال��ذي ختمن��ا به على قلوب �أتباع الر�س��ل
الما�ضي��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��ؤالء الر�س��ل مو�س��ى و�أخ��اه ه��ارون �إل��ى فرعون ملك م�صر والكب��راء من قومه ،بعثناهما بالآيات الدالة عل��ى �صدقهما ،فتكبروا عن
قوما مجرمين؛ لكفرهم باهلل وتكذيبهم لر�سله.
الإيمان بما جاءا به ،وكانوا ً
�ه
�
م
قو
�ن
�
م
�راء
 فلم��ا ج��اء فرع��ون والكب�
الدي� ُ�ن ال��ذي ج��اء به مو�س��ى وه��ارون قالوا عن �آيات��ه الدالة على �صدق ما جاء به مو�س��ى:
ِّ
�إنه ل�سحر وا�ضح ،ولي�س ح ًّقا.
ال�س��احر ال يفل��ح �أب� ً�دا،
 ق��ال مو�س��ى م�س��تنك ًرا عليه��م� :أتقول��ون للح��ق حي��ن جاءك��م :ه��و �س��حر؟! كال ،م��ا ه��و ب�س��حر ،و�إن��ي لأعل��م �أن ّ
فكيف ل��ي بتعاطيه؟!
� أج��اب ق��وم فرع��ون مو�س��ى قائلي��ن� :أجئتن��ا به��ذا ال�س��حر لت�صرفن��ا عم��ا وجدن��ا علي��ه �آباءن��ا م��ن الدي��ن ،ويكون لك �أن��ت ولأخيك
المل��ك؟ وم��ا نح��ن لكم��ا  -ي��ا مو�س��ى وه��ارون  -بمقري��ن ب�أنكم��ا ر�س��والن �أر�س��لتما �إلين��ا.
�سالح الم�ؤمن في مواجهة �أعدائه هو التوكل على اهلل.
الإ�صرار على الكفر والتكذيب بالر�سل يوجب الختم على القلوب فال ت�ؤمن � ًأبدا.
حال �أعداء الر�سل واحد ،فهم دائما ي�صفون الهدى بال�سحر �أو الكذب.
�إن ال�ساحر ال يفلح � ًأبدا.

 وق ��ال فرع ��ون لقوم ��ه :جيئون ��ي
ب��كل �س��احر خبي��ر بال�س��حر متق��ن ل��ه.
 فلم ��ا ج ��ا�ؤوا فرع ��ون بال�س ��حرة
ق��ال له��م مو�س��ى واث ًق��ا بانت�ص��اره
عليه��م :اطرح��وا � -أيه��ا ال�س��حرة  -م��ا
�أنت��م طارح��وه.
 فلما طرحوا ما عندهم من ال�سحر
قال لهم مو�سى  :الذي �أظهرتموه
هو ال�سحر� ،إن اهلل �سي�ص ِّير ما �صنعتم
ً
باطل ال �أثر له� ،إنكم ب�سحركم
مف�سدون في الأر�ض ،واهلل ال ي�صلح
مف�سدا.
عمل من كان
ً
 ويث ّب ��ت اهلل الح ��ق ،ويم ّك ��ن ل ��ه
بكلمات ��ه القدري ��ة ،وبم ��ا ف ��ي كلمات ��ه
ال�ش��رعية م��ن الحج��ج والبراهي��ن ،ول��و
ك��ره ذل��ك الكاف��رون المجرم��ون م��ن �آل
فرع ��ون.
�َ ص َّم��م الق��وم عل��ى الإعرا���ض ،فم��ا
�ص� َّدق بمو�س��ى  -م��ع ما جاء به من
الآي��ات الظاه��رة ،والحج��ج الوا�ضح��ة-
�إال �ش��باب م��ن قوم��ه بن��ي �إ�س��رائيل ،م��ع
خ ��وف م ��ن فرع ��ون وكب ��راء قوم ��ه �أن
ي�صرفوه��م ع��ن �إيمانهم بم��ا يذيقونهم
م ��ن الع ��ذاب �إن ك�ش ��ف �أمره ��م ،و�إن
فرع ��ون لمتكب ��ر مت�س ��لط عل ��ى م�ص ��ر
و�أهله ��ا ،و�إن ��ه لم ��ن المتجاوزي ��ن للح ��د
ف ��ي الكف ��ر والتقتي ��ل والتعذي ��ب لبن ��ي
�إ�س ��رائيل.
 وق��ال مو�س��ى لقوم��ه :ي��ا ق��وم،
�إن كنت��م �آمنت��م ب��اهلل �إيما ًن��ا ح ًّقا ،فعلى
اهلل وح��ده اعتم��دوا �إن كنت��م م�س��لمين،
فالت��وكل عل��ى اهلل يدف��ع عنك��م ال�س��وء،
ويجلب لك��م الخير.
 ف�أجاب ��وا مو�س ��ى  ،فقال ��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 والإغ ��راء.
 وخلِّ�صنا برحمتك  -ربنا  -من �أيدي قوم فرعون الكافرين ،فقد ا�ستعبدونا و�آذونا بالتعذيب والقتل.
 و�أوحين��ا �إل��ى مو�س��ى و�أخي��ه ه��ارون �أن اخت��ارا وا َّت ِخ��ذا لقومكم��ا بم�ص��ر بيو ًت��ا لعب��ادة اهلل وح��ده ،و�ص ِّي��روا بيوتك��م متجه��ة �إل��ى
جه��ة القبل��ة (بي��ت المقد���س) ،وائت��وا بال�ص�ل�اة كامل��ة ،و�أخ ِب��ر  -ي��ا مو�س��ى  -الم�ؤمني��ن بم��ا ي�س��رهم م��ن ن�ص��ر اهلل وت�أييده��م ،و�إه�ل�اك
عدوه��م ،وا�س��تخالفهم ف��ي الأر�ض.
 وق��ال مو�س��ى  :ربن��ا� ،إن��ك �أعطي��ت فرع��ون والأ�ش��راف م��ن قوم��ه م��ن زخ��رف الدني��ا وبهارجه��ا زين��ة ،و�أعطيته��م �أم� ً
�وال ف��ي ه��ذه
الحياة الدنيا ،فلم ي�ش��كروك على ما �أعطيتهم ،بل ا�س��تعانوا بها على الإ�ضالل عن �س��بيلك ،ربنا ْام ُح �أموالَهم وامحقها ،واجعل قلوبهم
قا�س��ية ،ف�ل�ا ي�ؤمن��وا �إال حي��ن ي�ش��اهدون الع��ذاب الموج��ع حي��ن ال ينفعه��م �إيمانه��م.
الثقة باهلل وبن�صره والتوكل عليه ينبغي �أن تكون من �صفات الم�ؤمن القوي.
بيان �أهمية الدعاء ،و�أنه من �صفات المتوكلين.
ت�أكيد �أهمية ال�صالة ووجوب �إقامتها في كل الر�ساالت ال�سماوية وفي كل الأحوال.
م�شروعية الدعاء على الظالم.

 ق ��ال اهلل :ق ��د �أج ْب � ُ�ت دعاءكم ��ا
 ي ��ا مو�س ��ى وه ��ارون  -عل ��ى فرع ��ونو�أ�ش��راف قوم��ه ،فاثبتا على دينكما ،وال
تنحرف��ا عن��ه �إل��ى اتب��اع �س��بيل الجه��ال
الذي��ن ال يعلم��ون طري��ق الح��ق.

وي�س ْ�رنا لبن�ي �إ�س�رائيل عب�ور
َّ
البح�ر بع�د َف ْل ِقه حتى جاوزوه �س�المين،
فلحقهم فرعون وجنوده ظل ًما واعتداء،
حت�ى �إذا انطب�ق علي�ه البح�ر ،ونال�ه
الغ�رق ،ويئ��س م�ن النج�اة .ق�ال� :آمن�ت
�أن�ه ال معب�ود بح�ق �إال ال�ذي �آمن�ت ب�ه
بن�و �إ�س�رائيل ،و�أن�ا م�ن المنقادي�ن هلل
بالطا ع�ة.
ولم ��ا كان ��ت معاين ��ة الم ��وت مانع ��ة م ��ن
َقب��ول التوب��ة ،ق��ال اهلل تعالى:
� أت�ؤم��ن الآن بع��د الي�أ���س م��ن
الحياة؟! وقد ع�صيت اهلل  -يا فرعون-
قب��ل ن��زول الع��ذاب بالكف��ر ب��ه ،وال�ص��د
عن �سبيله ،وكنت من المف�سدين ب�سبب
�ضالل��ك ف��ي نف�س��ك و�إ�ضالل��ك لغيرك.
 فاليوم نخرجك  -يا فرعون -
من البحر ،ونجعلك على مرتفع من
الأر�ض؛ ليعتبر بك من ي�أتي بعدك ،و�إن
كثي ًرا من النا�س عن ُحججنا ودالئل
قدرتنا لغافلون ،ال يتفكرون فيها.
 ولق ��د �أنزلن ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل
من � ً
�زل محم ��و ًدا ومكا ًن ��ا مر�ض ًّي ��ا ف ��ي
ب�ل�اد ال�ش��ام المبارك��ة ،ورزقناه��م م��ن
الح�ل�ال الطي��ب ،فم��ا اختلف��وا ف��ي �أم��ر
دينه ��م حت ��ى جاءه ��م الق ��ر�آن م�صد ًق ��ا
لم��ا ق��ر�ؤوه ف��ي الت��وراة م��ن نع��ت محم��د
 ،فلم��ا �أنك��روا ذلك ُ�س� ِلبت �أوطانهم،
�إن رب��ك � -أيه��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� ��إن كن ��ت � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ف ��ي
ارتي��اب وحي��رة م��ن حقيق��ة م��ا �أنزلن��ا �إلي��ك م��ن الق��ر�آن فا�س��أل م��ن �آم��ن م��ن اليه��ود الذي��ن يق��ر�ؤون الت��وراة ،والن�ص��ارى الذي��ن يق��ر�ؤون
الإنجي��ل ،ف�س��يخبرونك ب��أن ال��ذي �أُن� ِ�زل علي��ك ح��ق؛ لم��ا يج��دون م��ن َن ْع ِته في كتابيهما ،لقد ج��اءك الحق الذي ال ِم ْري��ة فيه من ربك ،فال
تكونن من ال�ش��اكِّين.
 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 �أنف�س��هم ب�إيراده��ا م��وارد اله�ل�اك
ب�س��بب كفره��م ،وكل ه��ذا التحذي��ر لبي��ان خط��ورة ال�ش��ك والتكذي��ب ،و� ّإل ف��إن النب��ي مع�ص��وم ع��ن �أن ي�صدر منه �ش��يء من هذا.
� إن الذين ثبت عليهم ق�ضاء اهلل ب�أنهم يموتون على الكفر لإ�صرارهم عليه ال ي�ؤمنون � ًأبدا.
 ولو �أتتهم كل �آية �شرعية �أو كونية حتى ي�شاهدوا العذاب الموجع ،في�ؤمنوا حين ال ينفعهم الإيمان.
وجوب الثبات على الدين ،وعدم اتباع �سبيل المجرمين.
ال ُت ْقبل توبة من َح ْ�ش َر َجت روحه� ،أو عاين العذاب.
�أن اليهود والن�صارى كانوا يعلمون �صفات النبي  ،لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان.

 ل ��م يح ��دث �أن �آمن ��ت قري ��ة م ��ن
الق��رى الت��ي �أر�س��لنا �إليه��ا ر�س��لنا �إيمانًا
ُم ْع َت� ًّدا ب��ه قبل معاينة الع��ذاب ،فينفعها
�إيمانه��ا لمجيئ��ه قب��ل معاينت��ه� ،إال ق��وم
يون���س حي��ن �آمن��وا �إيما ًن��ا �صاد ًق��ا رفعنا
عنه��م ع��ذاب ال��ذل واله��وان ف��ي الحياة
الدني ��ا ،ومتعناه ��م �إل ��ى وق ��ت انق�ض ��اء
�آجاله��م.
 ولو �شاء ربك � -أيها الر�سول -
�إيمان جميع من في الأر�ض لآمنوا،
لكنه لم ي�ش�أ ذلك لحكمة ،فهو ي�ضل من
ي�شاء بعدله ،ويهدي من ي�شاء بف�ضله،
فلي�س با�ستطاعتك �إكراه النا�س على
�أن يكونوا م�ؤمنين ،فتوفيقهم للإيمان
بيد اهلل وحده.
 وم ��ا ينبغ ��ي لنف� ��س �أن ت�ؤم ��ن م ��ن
تلق��اء نف�س��ها �إال �أن ي��أذن اهلل ،ف�ل�ا يق��ع
�إيم��ان �إال بم�ش��يئته ،ف�ل�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 و�أوام��ره ونواهي��ه.
 قل � -أيها الر�سول  -للم�شركين
الذين ي�س�ألونك الآيات :ت�أملوا ماذا
في ال�سماوات والأر�ض من الآيات
الدالة على وحدانية اهلل وقدرته ،وما
ينفع �إنزال الآيات والحجج والر�سل
في قوم لي�س لهم ا�ستعداد �أن ي�ؤمنوا؛
لإ�صرارهم على الكفر.
 فه ��ل ينتظ ��ر ه� ��ؤالء المكذب ��ون �إال
مثل الوقائع التي �أوقعها اهلل على الأمم
المكذبة ال�سابقة؟! قل � -أيها الر�سول-
له��م :انتظ��روا ع��ذاب اهلل� ،إن��ي معك��م
م��ن المنتظري��ن لوعد ربي.
 ث ��م ُن ْن ��زل به ��م العق ��اب ،و ُن َن ِّج ��ي
ر�س��لنا ،و ُن َن ِّج��ي الذي��ن �آمنوا معهم ،فال
ي�صيبهم ما �أ�صاب قومهم ،كما �أنجينا
�أولئ��ك الر�س��ل والم�ؤمني��ن معه��م ُن َن ِّج��ي

ر�س��ول اهلل والم�ؤمني��ن مع��ه �إنج��ا ًء ح ًّقا ثاب ًت��ا علينا.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ي��ا �أيه��ا النا���س� ،إن كنت��م ف��ي �ش��ك م��ن دين��ي ال��ذي �أدعوك��م �إلي��ه وه��و دي��ن التوحي��د ،ف�أن��ا على يقين من ف�س��اد
دينك��م ف�ل�ا �أتبع��ه ،ف�ل�ا �أعب��د الذي��ن تعبدونه��م م��ن دون اهلل ،ولكن��ي �أعب��د اهلل الذي يميتكم ،و�أمرن��ي �أن �أكون م��ن الم�ؤمنين المخل�صين
له الدين.
 و�أمرني كذلك �أن �أ�ستقيم على الدين الحق ،و�أثبت عليه ً
مائل عن كل الأديان �إليه ،ونهاني �أن �أكون من الم�شركين به.
 وال َت� ْ�د ُع � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ن دون اهلل م��ن الأوث��ان والأ�صن��ام وغيره��ا م��ا ال يمل��ك نف ًع��ا فينفع��ك ،وال �ض� ًّرا في�ض��رك ،ف��إن َع َبد َّته��ا
ف�إن��ك �إذن م��ن الظالمي��ن المعتدين على حق اهلل وحق �أنف�س��هم.
الإيمان هو ال�سبب في رفعة �صاحبه �إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا.
لي�س في مقدور �أحد حمل �أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لم�شيئة اهلل وحده.
ال تنفع الآيات والنذر من �أ�صر على الكفر وداوم عليه.
وجوب اال�ستقامة على الدين الحق ،والبعد كل البعد عن ال�شرك والأديان الباطلة.

 و�إن ي�صبك اهلل � -أيها الر�سول -
ببالء ،وطلبت �صرفه عنك فال �صارف
له �إال هو �سبحانه ،و�إن يردك برخاء
فال �أحد يمنع ف�ضله ،ي�صيب بف�ضله
من ي�شاء من عباده ،فال مكره له ،وهو
الغفور لمن تاب من عباده ،الرحيم
بهم.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ي ��ا �أيه ��ا
النا���س ،ق��د جاءك��م الق��ر�آن من� ً
�زل م��ن
ربك��م ،فم��ن اهت��دى و�آمن ب��ه فنفع ذلك
عائ ��د �إلي ��ه؛ لأن اهلل غن ��ي ع ��ن طاع ��ة
عب��اده ،وم��ن �ض��ل ف��إن �أثر �ضالل��ه عليه
وح��ده ،ف��اهلل ال ت�ض��ره مع�صي��ة عب��اده،
ول�س��ت عليكم بحفي��ظ �أحفظ �أعمالكم،
و�أحا�س��بكم عليه��ا.
 واتب��ع � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ا يوحي��ه
�إليك ربك واعمل به ،وا�صبر على �إيذاء
م��ن خالف��ك م��ن قوم��ك ،وعلى تبليغ مـ��ا
�أُم��رت بتبليغ��ه ،وا�س��تمر عل��ى ذلك حتى
يحك ��م اهلل فيه ��م بحكم ��ه بن�ص ��رك
عليه��م ف��ي الدنيا ،وبعذابهم في الآخرة
�إن مات��وا عل��ى كفرهم.

١١

١٢٣

تثبيت النبي والم�ؤمنين بق�ص�ص
الأنبياء ال�سابقين ،وت�شديد الوعيد
للمكذبين.

تق�دم ال�كالم عل�ى
نظائره�ا ف�ي �س�ورة البق�رة .الق�ر�آن
كت�اب �أُتقن�ت �آيات�ه نظ ًم�ا ومعن�ى ،فلا
نق�ص�ا ،ث�م ُب ِّي َن�ت
ت�رى فيه�ا خل ًلا وال ً
بذك�ر الحلال والح�رام والأم�ر والنه�ي
والوعد والوعيد والق�ص�ص وغير ذلك،
م�ن عن�د حكي�م ف�ي تدبي�ره وت�ش�ريعه ،خبي�ر ب�أح�وال عب�اده ،وبم�ا ي�صلحه�م.
 م�ضم��ون ه��ذه الآي��ات المنزل��ة عل��ى محم��د  :نه��ي العب��اد �أن يعب��دوا م��ع اهلل غي��ره� ،إنن��ي � -أيه��ا النا���س ُ -م َخ� ِّوف لك��م م��ن ع��ذاب
اهلل �إن كفرت��م ب��ه وع�صيتم��وه ،ومب�ش��ركم بثواب��ه �إن �آمنتم به ،وعملتم ب�ش��رعه.
متاعا
الدنيا
حياتكم
في
�م
�
ك
يمتع
جنبه،
في
فرطتم
ما
على
 واطلب��وا � -أيه��ا النا���س  -مغف��رة ذنوبك��م م��ن ربك��م ،وارجع��وا �إلي��ه بالندم
ً
ح�سنًا �إلى وقت انق�ضاء �آجالكم المحددة ،ويعط كل من له ف�ضل فــي الطاعة والعمل جزاء ف�ضله ً
كامل غير منقو�ص ،و�إن ُت ْع ِر�ضوا عن
الإيمان بما جئت به من ربي ف�إني �أخاف عليكم عذاب يوم �شديد الأهوال وهو يوم القيامة.
� إل��ى اهلل وح��ده رجوعك��م � -أيه��ا النا���س  -ي��وم القيام��ة ،وه��و �س��بحانه عل��ى كل �ش��يء قدي��ر ،ال يعج��زه �ش��يء ،ف�ل�ا يعج��زه �إحيا�ؤك��م
وح�س��ابكم بع��د موتك��م وبعثكم.
� أال �إن ه��ؤالء الم�ش��ركين يحن��ون �صدوره��م ليكتم��وا م��ا فيه��ا م��ن �ش��ك ع��ن اهلل جه�ل ً�ا منه��م ب��ه� ،أال حي��ن يغط��ون ر�ؤو�س��هم بثيابه��م،
يعل��م اهلل م��ا يكتم��ون وم��ا يظه��رون� ،إنه عليم بم��ا تخفيه ال�صدور.

وال�س� َّنة وال�صب��ر عل��ى الأذى وانتظ��ار الف��رج من اهلل.
�إن الخي��ر وال�ش��ر والنف��ع وال�ض��ر بي��د اهلل دون م��ا �س��واه .وج��وب اتب��اع الكت��اب ُّ
ً
تف�صيل تا ًّما .وجوب الم�سارعة �إلى التوبة والندم على
�آيات القر�آن محكمة ال يوجد فيها خلل وال باطل ،وقد ُف ِّ�صلت الأحكام فيها
الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

