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توع ��د الم�س ��تهزئين بالق ��ر�آن ،والوع ��د
أييدا للنبي وتثبي ًتا له.
بحفظ��ه ت� ً

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة .هذه الآيات
رفيعة ال�ش�أن الدالة على �أنها منزلة
و�ضح
من عند اهلل هي �آيات قر�آن ُم ِّ
للتوحيد وال�شرائع.
� س ��يتمنى الكف ��ار ي ��وم القيام ��ة ل ��و
كانوا م�سلمين عندما يت�ضح لهم الأمر،
وينك�ش��ف لهم بطالن ما كانوا عليه من
الكفر في الدنيا.
 اتــــرك � -أيها الر�سـ ـ ــول  -هـــــ�ؤالء
المكذبين ي�أكلوا كما ت�أكل الأنعام،
ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة،
وي�شغلهم طول الأمل عن الإيمان
والعمل ال�صالح ،ف�سوف يعلمون ما هم
فيه من الخ�سران �إذا وردوا على اهلل
يوم القيامة.
 وما �أنزلنا الهالك على قرية من
القرى الظالمة �إال كان لها �أجل محدد
في علم اهلل ،ال تتقدم عنه وال تت�أخر.
 ال ي�أت ��ي �أم ��ة م ��ن الأم ��م هالكه ��ا
قب ��ل �أن يحي ��ن �أجله ��ا ،وال يت�أخ ��ر
عنه ��ا اله�ل�اك �إذا ح ��ان �أجله ��ا ،فعل ��ى
الظالمي��ن �أال يغت��روا ب�إمه��ال اهلل له��م.
 وق ��ال الكف ��ار م ��ن �أه ��ل مك ��ة
للـ��ر�سول  :ي��ا �أيهـ��ا ال��ذي نــ��زل عليه
 كما يدعي  -الذكر �إنك بدعواك هذهلمجن��ون تت�ص��رف ت�ص��رف المجاني��ن.
 ه�ل�ا جئتن ��ا بالمالئك ��ة ي�ش ��هدون
ل��ك� ،إن كن��ت من ال�صادقي��ن ب�أنك نبي

مر�س��ل ،و�أن الع��ذاب ن��ازل بنا.
 ق��ال اهلل ر ًّدا عل��ى م��ا اقترح��وه م��ن مج��يء المالئك��ة :ال نن��زل المالئك��ة �إال وف��ق م��ا تقت�ضي��ه الحكم��ة حي��ن يحي��ن �إهالكك��م بالعذاب،
ولي�سوا � -إذا جئنا بالمالئكة ولم ي�ؤمنوا  -ب ُم ْم َهلين ،بل �سيعاجلون بالعقاب�  .إنا نحن الذين نزلنا هذا القر�آن على قلب محمد
تذكي ًرا للنا�س ،و�إنا للقر�آن لحافظون من الزيادة والنق�صان والتبديل والتـحـريف  .ولقد بعثنا من قبلك � -أيها الر�سول ً -
ر�سل في
جماعات الكفر ال�سابقة فكذبوهم ،فل�ست ِب ْد ًعا من الر�سل في تكذيب �أمتك لك  .وما ي�أتي جماعات الكفر ال�سابقة ر�سول �إال كذبوه
و�س��خروا من��ه  .كم��ا �أدخلن��ا التكذي��ب ف��ي قل��وب تل��ك الأمم ندخله كذلك في قلوب م�ش��ركي مكة ب�إعرا�ضه��م وعنادهم  .ال ي�ؤمنون
بهذا القر�آن المنزل على محمد  ،وقد م�ضت ُ�س َّنة اهلل في �إهالك المكذبين بما جاءت به ر�سلهم ،فليعتبر المكذبون بك  .وه�ؤالء
المكذب��ون معان��دون حت��ى ل��و ات�ض��ح له��م الح��ق بالأدلة الجلية ،فلو فتحنا لهم با ًبا من ال�س��ماء فظلوا ي�صع��دون  .لما �صدقوا ،ولقالوا:
�إنما ُ�س َّدت �أب�صارنا عن الإب�صار ،بل ما نراه هو بت�أثير ال�سحر ،فنحن م�سحورون.
الق��ر�آن الكري��م جام��ع بي��ن �صف��ة الكم��ال ف��ي كل �ش��يء ،والو�ض��وح والبي��ان .يهت��م الكف��ار ع��ادة بالمادي��ات ،فتراه��م ُم ْن َغ ِم�س��ين ف��ي
ال�شهوات والأهواء ،مغترين بالأماني الزائفة ،من�شغلين بالدنيا عن الآخرة .هالك الأمم ُم َق َّدر بتاريخ معين ،ومقرر في �أجل محدد،
ال ت�أخي��ر في��ه وال تقدي��م ،و�إن اهلل ال َي ْع َج � ُل لعجل��ة �أح��د .تكف��ل اهلل تعال��ى بحف��ظ الق��ر�آن الكري��م م��ن التغيي��ر والتبدي��ل ،والزي��ادة
والنق���ص� ،إلى يوم القيامة.

نجوم ��ا
 ولق ��د جعلن ��ا ف ��ي ال�س ��ماء ً
عظيم ��ة يهــ ��تدي بـ ��ها النـــ ��ا�س ف ��ي
�أ�سفــــارهــ��م ف��ي ظلم��ات الـ��بر والبح��ر،
وج َّملناه��ا لم��ن نظ��ر �إليه��ا و�أب�صره��ا؛
َ
لي�س��تدلوا به��ا عل��ى ق��درة اهلل �س��بحانه.
 وحفظن ��ا ال�س ��ماء م ��ن كل �ش ��يطان
مط��رود عن رحمة اهلل.
� إال من ا�ستمع للملإِ الأعلى ِخلْ�سة
فيلحقه جرم م�ضيء ،فيحرقه.
 والأر�ض ب�سطناها لي�ستقر النا�س
عليها ،وجعلنا فيها ً
جبال ثوابت حتى
ال تميد بالنا�س ،و�أنبتنا فيها من �أنواع
النبات ما هو مق ّدر محدد بما تقت�ضيه
الحكمة.
 وجعلنا لكم � -أيها النا�س  -في
الأر�ض ما يعي�شكم من الم�آكل
والم�شارب ما دمتم في الحياة الدنيا،
وجعلنا لغيركم ممن ال َترزقونه من
النا�س والحيوان ما يعي�شهم.
 وم ��ا م ��ن �ش ��يء ينتف ��ع ب ��ه النا� ��س
وال��دواب �إال نح��ن ق��ادرون عل��ى �إيج��اده
ونفع النا�س به ،وما نوجد ما نوجده من
ذل��ك �إال بمق��دار محدد تقت�ضيه حكمتنا
وم�شيئتنا.
 و�أر�س ��لنا الري ��اح ُت َل ِّق ��ح ال�س ��حاب،
ف�أنزلنا من ال�س��حاب ال ُم َل َّقح بها مط ًرا،
ف�سقيناكم من ماء المطر ،ول�ستم �-أيها
النا�س  -بخازنين لهذا الماء في الأر�ض
ليك��ون عيو ًن��ا و�آب��ا ًرا ،و�إنما اهلل هو الذي
يخزنه فيها.
 و�إن��ا لنح��ن نحي��ي الموت��ى بخلقه��م
م��ن الع��دم وببعثه��م بع��د الم��وت ،ونميت
الأحي ��اء �إذا ا�س ��توفوا �آجاله ��م ،ونح ��ن
الباق��ون الذي��ن نرث الأر�ض ومن عليها.
 ولق ��د علمن ��ا م ��ن تق ��دم منك ��م
والدة ومو ًت��ا ،وعلمن��ا من ت�أخر فيهما ،ال
يخف��ى علين��ا م��ن ذل��ك �ش��يء.
 و�إن رب��ك � -أيه���ا الر�س���ول  -ه��و يح�ش��رهم جمي ًع��ا ي��وم القيام��ة؛ ليج��ازي المح�س��ن ب�إح�س��انه ،والم�س��يء ب�إ�س��اءته� ،إن��ه حكي��م ف��ي
تدبي��ره ،علي��م ال يخف��ى علي��ه �ش��يء.
 ولقد خلقنا �آدم من طين ياب�س �إن ُن ِق َر َ�ص َّوت ،وهذا الطين الذي ُخ ِلق منه �أ�سود متغير الريح لطول مكثه.
 وخلقنا �أبا الجن من قبل خلق �آدم من نار �شديدة الحرارة.
ِ
 واذكر � -أيها الر�س���ول � -إذ قال ربك للمالئكة ولإبلي���س  -وكان معهم � :-إني �س��أخلق ب�ش� ًرا من طين ياب���س له �صوت �إذا ُنق َر� ،أ�س��ود
متغير الريح.
وكم ُلت خلقه فا�سجدوا له ً
امتثال لأمري وتحية له.
�صورته،
لت
 ف�إذا ع َّد ُ
َّ
 فامتثل المالئكة ،ف�سجدوا كلهم له كما �أمرهم ربهم.
 لكن �إبلي�س  -الذي كان مع المالئكة ،ولم يكن منهم  -امتنع �أن ي�سجد لآدم مع المالئكة.
ينبغ��ي للعب��د الت�أم��ل والنظ��ر ف��ي ال�س��ماء وزينته��ا واال�س��تدالل به��ا عل��ى باريه��ا .جمي��ع الأرزاق و�أ�صن��اف الأق��دار ال يملكه��ا �أح��د �إال
اهلل ،فخزائنها بيده يعطي من ي�ش��اء ،ويمنع من ي�ش��اء ،بح�س��ب حكمته ورحمته .الأر�ض مخلوقة ممهدة منب�س��طة تتنا�س��ب مع �إمكان
الحياة الب�شرية عليها ،وهي مث ّبتة بالجبال الروا�سي؛ لئال تتحرك ب�أهلها ،وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق
الحكمة والم�صلحة .الأمر للمالئكة بال�سجود لآدم فيه تكريم للجن�س الب�شري.

 ق ��ال اهلل لإبلي� ��س بع ��د امتناع ��ه
م��ن ال�س��جود لآدم :م��ا حمل��ك ومنع��ك
م ��ن �أن ت�س ��جد م ��ع المالئك ��ة الذي ��ن
�س ��جدوا امتث � ً�ال لأم ��ري؟
 ق��ال �إبلي���س متكب � ًرا :م��ا ي�ص��ح ل��ي
�أن �أ�س��جد لب�ش��ر خلقت��ه م��ن طين ياب���س
كان طينًا �أ�س��ود متغي ًرا.
 ق ��ال اهلل لإبلي� ��س :اخ ��رج م ��ن
الجن ��ة ف�إن ��ك مط ��رود.
 و�إن عليك اللعنة والطرد من
رحمتي �إلى يوم القيامة.
 ق ��ال �إبلي� ��س :ي���ا رب� ،أمهلن ��ي وال
تمتن��ي �إل��ى ي��وم يبع��ث الخلق.
 ق��ال اهلل ل��ه :ف�إن��ك م��ن ال ُم ْم َهلي��ن
الذين � َّأخرت �آجالهم.
� إل ��ى الوق ��ت ال ��ذي يم ��وت في ��ه
جمي ��ع الخالئ ��ق عن ��د النفخ ��ة الأول ��ى.
 قال �إبلي�س :يا رب ،ب�سبب �إ�ضاللك
لي لأُ َح ِّ�س َن َّن لهم المعا�صي في الأر�ض،
ولأ�ضلَّنهم كلهم عن ال�صراط
الم�ستقيم.
� إال م ��ن ا�صطفيته ��م م ��ن عب ��ادك
لعبادتك.
 ق ��ال اهلل :ه ��ذا طري ��ق معت ��دل
مو�ص��ل �إل� ّ�ي.
� إن عب ��ادي المخل�صي ��ن لي� ��س ل ��ك
ق��درة وال َت َ�س �لُّطٌ عل��ى �إغوائه��م �إال م��ن
اتبع��ك م��ن ال�ضالين.
 و�إن جهن ��م لموع ��د �إبلي� ��س وم ��ن
اتبع��ه م��ن ال�ضالي��ن كله��م.
 لجهن ��م �س ��بعة �أب ��واب يدخل ��ون
منه��ا ،ل��كل ب��اب م��ن �أبوابه��ا م��ن �أتب��اع
�إبلي���س ق��در معل��وم منه��م يدخ��ل من��ه.
� إن الذي ��ن اتق ��وا ربه ��م بامتث ��ال
�أم��ره واجتن��اب نهي��ه في جن��ات وعيون.
 يقال لهم عند دخولها :ادخلوها
ب�ســـــالمة من الآفــــــات ،و�أمـــــن من

المخاوف.
أ�سرة ينظر بع�ضهم �إلى بع�ض.
 و�أزلنا ما في �صدورهم من حقد وعداوة� ،إخوة متحا ِّبين يجل�سون على � َّ
 ال ي�صيبهم فيها تعب ،ولي�سوا ب ُم ْخ َرجين منها ،بل هم خالدون فيها.
� أَ ْع ِلم � -أيها الر�سول  -عبادي �أني �أنا الغفور لمن تاب منهم ،الرحيم به.
 و َ�أ ْع ِلمهم �أن عذابي هو العذاب الموجع ،فليتوبوا �إلي لينالوا مغفرتي ،وي�أمنوا من عذابي.
 و�أعلمهم بخبر �ضيوف �إبراهيم من المالئكة الذين جا�ؤوه بالب�شرى بالولد ،وب�إهالك قوم لوط.

في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وح�سن �أدبهم فيما بينهم ،في كون كل منهم ً
مقابل للآخر ال م�ستدب ًرا له.
ينبغي للعبد �أن يكون قلبه دائ ًما بين الخوف والرجاء ،والرغبة والرهبة.
�سجد المالئكة لآدم كلهم �أجمعون �سجود تحية وتكريم �إال �إبلي�س رف�ض و�أبى.
ال �سلطان لإبلي�س على الذين هداهم اهلل واجتباهم وا�صطفاهم في �أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو اهلل.

 حي ��ن دخل ��وا علي ��ه ،فقال ��وا ل ��ه:
�اما ،ف�أجابهم ب�أح�س��ن من تحيتهم،
�س�ل ً
وق��دم له��م عج�ل ً�ا م�ش��و ًّيا لي�أكل��وه ،فق��د
ظ��ن �أنه��م ب�ش��ر ،فلم��ا ل��م ي�أكل��وا من��ه،
ق��ال� :إن��ا منك��م خائف��ون.
 قال الر�سل من المالئكة :ال تخف،
�إنا نخبرك بما ي�سرك� ،أنه �سيكون لك
ولد ذكر عليم.
 قال لهم �إبراهيم  -وقد َت َع َّجب من
أب�شرتموني بولد
تب�شيرهم �إياه بولد َّ � :-
مع ما �أ�صابني من الكبر وال�شيخوخة،
فعلى �أي وجه تب�شِّ رونني؟
 قال الر�سل من المالئكة لإبراهيم:
بـ�شَّرناك بالحق الذي ال مرية فيه ،فال
ب�شرناك به.
تكن من اليائ�سين مما َّ
 قال �إبراهيم :وهل ييئَ�س من رحمة
ربه �إال المنحرفون عن �صراط اهلل
الم�ستقيم؟!
 ق ��ال �إبراهي ��م :فم ��ا �ش ��أنكم ال ��ذي
ج ��اء بك ��م �أيه���ا المر�س���لون م���ن اهلل
تعال���ى؟
 قال الر�سل من المالئكة� :إنا
�أر�سلنا اهلل لإهالك قوم عظيمي
الف�ساد ،عظيمي ال�شر ،وهم قوم لوط.
� إال �أهل لوط و�أتباعه من الم�ؤمنين،
فال ي�شملهم الإهالك� ،إنا ُم َ�سلِّموهم
جمي ًعا منه.
� إال زوجت ��ه ،فق ��د حكمن ��ا �أنه ��ا م ��ن
الباقي��ن الذين ي�ش��ملهم الهالك.
 فلم ��ا ق ��دم المالئك ��ة المر�س ��لون
�إل��ى �آل ل��وط ف��ي �ص��ور رج��ال.
 ق ��ال له ��م ل ��وط  :ق ��وم غي ��ر
معروفي ��ن.
 ق ��ال الر�س ��ل م ��ن المالئك ��ة لل ��وط:
ال تخف ،بل جئناك  -يا لوط  -بما كان
ي�ش��ك في��ه قوم��ك م��ن الع��ذاب المهل��ك
لهم.
 وجئناك بالحق الذي ال هزل فيه ،و�إنا ل�صادقون فيما �أخبرناك به.
َ ف ِ�س� ْ�ر ب�أهل��ك بع��د ُم ِ�ض��ي جان��ب م��ن اللي��لِ ،
و�س� ْ�ر خلفه��م ،وال يلتف��ت �أح��د منك��م �إل��ى ال��وراء لينظ��ر م��ا ح��ل به��م ،وام�ض��وا �إل��ى حي��ث
�أمرك��م اهلل �أن تم�ض��وا.
 و َ�أ ْعل َْمنا لوطً ا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه ،وهو �أن ه�ؤالء القوم �س ُي ْ�ست�أ�صلون ب�إهالك �آخرهم �إذا دخلوا في ال�صبح.
 وجاء �أهل َ�س ُدوم م�ستب�شرين ب�ضيوف لوط؛ طم ًعا في فعل الفاح�شة.
 قال لهم لوط� :إن ه�ؤالء القوم �ضيوفي ،فال تف�ضحوني بما تريدون بهم.
 وخافوا اهلل بترك هذه الفاح�شة ،وال تذلوني ب�صنيعكم ال�شنيع.
 قال له قومه� :ألم ننهك عن �إ�ضافة �أحد من النا�س؟
تعليم �أدب ال�ضيف بالتحية وال�سالم حين القدوم على الآخرين.
من �أنعم اهلل عليه بالهداية والعلم العظيم ال �سبيل له �إلى القنوط من رحمة اهلل.
نهى اهلل تعالى لوطً ا و�أتباعه عن االلتفات �أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى ال ت�أخذهم ال�شفقة عليهم.
ت�صميم قوم لوط على ارتكاب الفاح�شة مع ه�ؤالء ال�ضيوف دليل على طم�س فطرتهم ،و�شدة فح�شهم.

 ق��ال له��م ل��وط مع��ذ ًرا لنف�س��ه
�أم��ام �ضيوف��ه :ه��ؤالء بنات��ي م��ن جمل��ة
ن�سائكم ،فتزوجوهن �إن كنتم قا�صدين
ق�ضاء �ش��هوتكم.
 وحيا ِتك � -أيها الر�سول � -إن قوم
لوط لفي طغيان �شهوتهم يترددون.
 ف�أخذهم �صوت �شديد مهلك عند
دخولهم في وقت �شروق ال�شم�س.
 فقلبنا قراهم بجعل عاليها ً
�سافل،
و�أمطرنا عليهم حجارة من طين
ُم َت َح ِّجر.
� إن في ذلك المذكور مما حل بقوم
لوط من هالك لعالمات للمت�أملين.
 و�إن قرى قوم لوط لعلى طريق
يمر بها من
ثابت ،يراها من ّ
الم�سافرين.
� إن في ذلك الذي حدث لداللة
للم�ؤمنين يعتبرون بها.
 وقد كان قوم �شعيب �أ�صحاب
القرية ذات ال�شجر الملتف ظالمين؛
لكفرهم باهلل وتكذيبهم لر�سوله �شعيب
.
 فانتقمن ��ا منه ��م حي ��ث �أخذه ��م
الع��ذاب ،و�إن ق��رى ق��وم ل��وط ومواط��ن
�أ�صح��اب �ش��عيب لبطَ ِري� ٍ�ق وا�ض��ح لم��ن
م��ر به.
 ولق��د كذب��ت ثم��ود ،وه��م �أ�صح��اب
ِ
الح ْج��ر (م��كان بي��ن الحج��از وال�ش��ام)
�صالحا
جميع الر�سل حين كذبوا نبيهم ً
.
 و�أعطيناه ��م الحج ��ج والدالئ ��ل
عل��ى �صدق��ه فيم��ا جاء به م��ن ربه ،ومن
ذلك الناقة ،فلم يعتبروا بتلك الدالئل،
ول��م يبالوا بها.
 وكانوا يقطعون الجبال لي�صنعوا
بيو ًتا لهم ي�سكنونها �آمنين مما
يخافون.

 ف�أخذتهم �صاعقة العذاب عند دخولهم وقت ال�صبح.
 فما دفع عنهم عذاب اهلل ما كانوا يك�سبون من الأموال والم�ساكن.
 وم��ا خلقن��ا ال�س��ماوات والأر���ض وم��ا خلقن��ا م��ا بينهم��ا باط�ل ً�ا دون حكم��ة ،م��ا خلقن��ا كل ذل��ك �إال بالح��ق ،و�إن ال�س��اعة لآتي��ة ال َم َحال��ة،
ف�أعر�ض � -أيها الر�س���ول  -عن المكذبين بك ،واعف عنهم عف ًوا ح�س�نًا.
الخ َّالق لكل �شيء ،العليم به.
� إن ربك � -أيها الر�سول  -هو َ
 ولقد �أعطيناك الفاتحة التي هي �سبع �آيات ،وهي القر�آن العظيم.
 ال َت ْم ُدد ب�صرك �إلى ما متعنا به �أ�صنا ًفا من الكفار من متع زائلة ،وال تحزن على تكذيبهم ،وتوا�ضع للم�ؤمنين.
 وقل � -أيها الر�سول � :-إني �أنا النذير من العذاب ،البين النذارة.
� أنذركم �أن ي�صيبكم مثل ما �أنزل اهلل على المف ِّرقين ُك ُت َب اهلل �أجزاء في�ؤمنون ببع�ض ويكفرون ببع�ض.
�أن اهلل تعال��ى �إذا �أراد �أن يهل��ك قري��ة ازداد �ش��رهم وطغيانه��م ،ف��إذا انته��ى �أوق��ع به��م م��ن العقوب��ات م��ا ي�س��تحقونه .كراه��ة دخ��ول
مواط��ن الع��ذاب ،ومثله��ا دخ��ول مقاب��ر الكف��ار ،ف��إن دخل الإن�س��ان �إلى تل��ك الموا�ضع والمقابر فعليه الإ�س��راع .ينبغي للم�ؤمن �أال ينظر
�إل��ى زخ��ارف الدني��ا وزهرته��ا ،و�أن ينظ��ر �إل��ى م��ا عن��د اهلل م��ن العط��اء .عل��ى الم�ؤم��ن �أن يك��ون بعي� ً�دا من الم�ش��ركين ،وال يح��زن �إن لم
ي�ؤمن��وا ،قري ًب��ا م��ن الم�ؤمني��ن ،متوا�ض ًعا لهم ،مح ًّب��ا لهم ولو كانوا فقراء.

 الذين َ�ص َّيروا القر�آن �أجزاء،
فقالوا :هو �سحر� ،أو كهانة� ،أو �شعر.
 فوربك � -أيها الر�سول  -لن�س� ّألن
يوم القيامة جميع الذين َ�ص َّيروه
�أجزاء.
 لن�س ��ألنهم عم ��ا كان ��وا يعمل ��ون م ��ن
الكف��ر والمعا�صي في الدنيا.
 ف�أعلن � -أيها الر�سول  -ما �أمرك
اهلل به من الدعوة �إليه ،وال تلتفت �إلى
ما يقوله ويفعله الم�شركون.
 وال تخ ��ف منه ��م ،فق ��د كفين ��اك
كي ��د ال�س ��اخرين م ��ن �أئم ��ة الكف ��ر م ��ن
قري� ��ش.
 الذي ��ن يتخ ��ذون م ��ع اهلل معب ��و ًدا
غي��ره ،ف�س��وف يعلم��ون عاقب��ة �ش��ركهم
ال�س��يئة.
 ولقد نعلم �أنك � -أيها الر�سول -
ي�ضيق �صدرك بما ي�صدر منهم من
تكذيبهم لك و�سخريتهم منك.
 فالج� ��أ �إل ��ى اهلل بتنزيه ��ه عم ��ا ال
يلي��ق ب��ه ،والثن��اء علي��ه ب�صف��ات كمال��ه،
وك��ن م��ن العابدي��ن هلل ،الم�صلي��ن ل��ه،
فف��ي ذل��ك ع�ل�اج ل�ضي��ق �ص��درك.
�تمر
�
س
وا�
 وداوم عل ��ى عب ��ادة رب ��ك،
ّ
عليه��ا م��ا دم��ت ح ًّي��ا حت��ى ي�أتي��ك الموت
و�أن��ت على ذلك.

١٦

١٢٨

التذكير بالنعم الدالة على المنعم .

 اقترب ما ق�ضى اهلل به من عذابكم
 �أيها الكفار  -فال تطلبوا تعجيله قبل�أوانه ،تنزه اهلل وتعالى عما يجعل له
الم�شركون من ال�شركاء.
 ين��زل اهلل المالئك��ة بالوح��ي م��ن ق�ضائ��ه عل��ى م��ن ي�ش��اء م��ن ر�س��له� :أن خ ّوف��وا � -أيه���ا الر�س���ل  -النا���س م��ن ال�ش��رك ب��اهلل ،ف�ل�ا معب��ود
نواهي.
بح��ق �إال �أن��ا ،فاتقون��ي � -أيها النا����س  -بامتث��ال �أوامري واجتناب َّ
 خل��ق اهلل ال�س��ماوات وخل��ق الأر���ض عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق بالح��ق ،فل��م يخلقهم��ا باط�ل ً�ا ،بل خلقهم��ا ل ُي ْ�س� َت َد َّل بهما على عظمت��هَ ،ت َن َّزه
عن �إ�ش��راكهم به غيره.
 خلق الإن�سان من نطفة َم ِهينة ،فنما خل ًقا من بعد خلق ،ف�إذا هو �شديد الجدال بالباطل ليطم�س به الحق ،مبين في جداله به.
 والأنع��ام م��ن الإب��ل والبق��ر والغن��م خلقه��ا لم�صالحك��م � -أيه���ا النا����س  -وم��ن ه��ذه الم�صال��ح ال��دفء ب�أ�صوافه��ا و�أوباره��ا ،وم�صال��ح
�أخ��رى ف��ي �ألبانها وجلودها وظهوره��ا ،ومنها ت�أكلون.
ِ
 ولكم فيها زينة حين تدخلون في الم�ساء ،وحين ُت ْخرجونها للمرعى في ال�صباح.
ب�ص � ْون النب��ي وحمايت��ه م��ن �أذى الم�ش��ركين .الت�س��بيح والتحمي��د وال�ص�ل�اة ع�ل�اج الهم��وم والأح��زان،
عناي��ة اهلل ورعايت��ه َ
وطري��ق الخ��روج م��ن الأزم��ات والم��آزق والك��روب .الم�س��لم مطال��ب عل��ى �س��بيل الفر�ضي��ة بالعب��ادة الت��ي هي ال�صالة عل��ى الدوام حتى
روح��ا؛ لأن��ه تحي��ا ب��ه النفو���سَ .م َّل َكن��ا اهلل تعال��ى
ي�أتي��ه الم��وت ،م��ا ل��م يغل��ب الغ�ش��يان �أو فق��د الذاك��رة عل��ى عقل��ه� .س��مى اهلل الوح��ي ً
الأنع��ام والـ��دواب وذَ لَّله��ا لن��ا ،و�أب��اح لن��ا ت�س��خيرها واالنتفاع بها؛ رحمة من��ه تعالى بنا.

 وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها
لكم �أمتعتكم الثقيلة في �أ�سفاركم
�إلى بلد لم تكونوا وا�صليه �إال بم�شقة
عظيمة على الأنف�س� ،إن ربكم � -أيها
النا�س  -لر�ؤوف ،رحيم بكم حيث
�سخر لكم هذه الأنعام.
 وخلق اهلل لكم الخيل والبغال
والحمير لكي تركبوها ،وتحملوا عليها
�أمتعتكم ،ولتكون َج ً
مال لكم تتجملون
به في النا�س ،ويخلق ما ال تعلمون مما
�أراد خلقه.
 وعلى اهلل بيان الطريق الم�ستقيم
المو�صل �إلى مر�ضاته وهو الإ�سالم،
ومن الطرق ما هو من طرق ال�شيطان
المائلة عن الحق ،وكل طريق غير
طريق الإ�سالم فهو مائل ،ولو �شاء اهلل
�أن يوفقكم جمي ًعا للإيمان لوفقكم له
جمي ًعا.
 هو �سبحانه الذي �أنزل لكم من
ال�سحاب ماء ،لكم من ذلك الماء
�شراب ت�شربونه وت�شربه �أنعامكم،
ومنه ما يح�صل به نبات ال�شجر الذي
فيه ترعون موا�شيكم.
 ينبت اهلل لكم بذلك الماء الزرو َع
التي ت�أكلون منها ،وينبت لكم به
الزيتون والنخل والأعناب ،وينبت لكم
من جميع الثمرات� ،إن في ذلك الماء
وما ين�ش�أ عنه لداللة على قدرة اهلل
لقوم يتفكرون في خلقه ،في�ستدلون به
على عظمته �سبحانه.
 وذلَّ�لَ اهلل لك�م اللي�ل لت�س�كنوا
في�ه وت�س�تريحوا ،والنه�ار لتك�س�بوا في�ه
م�ا تعي�ش�ون ب�ه ،و�س�خر لك�م ال�شم��س،
وجعله�ا �ضي�اء ،والقم�ر وجعل�ه ن�و ًرا،
والنج�وم مذللات لك�م ب�أم�ره الق�دري،
به�ا تهت�دون ف�ي ظلم�ات الب�ر والبح�ر،
وتعلم�ون الأوق�ات وغي�ر ذل�ك� ،إن ف�ي
ت�س�خير ذل�ك كل�ه ل�دالالت وا�ضح�ة عل�ى ق�درة اهلل لق�وم ُي ْع ِمل�ون عقوله�م ،فه�م الذي�ن يدرك�ون الحكم�ة منه�ا.
 و�س��خر لك��م م��ا خل��ق �س��بحانه ف��ي الأر���ض مم��ا اختلف��ت �ألوان��ه م��ن المع��ادن والحي��وان والنب��ات وال��زروع� ،إن ف��ي ذل��ك المذك��ور م��ن
الخل��ق والت�س��خير لدالل��ة جلي��ة عل��ى ق��درة اهلل �س��بحانه لق��وم يعتب��رون به ،ويدرك��ون �أن اهلل ق��ادر ومنعم.
 وه��و �س��بحانه ال��ذي ذ َّل��ل لك��م البح��ر ،فمكَّنك��م م��ن ركوب��ه وا�س��تخراج م��ا في��ه؛ لت�أكل��وا مم��ا ت�صط��ادون م��ن �س��مكه لح ًم��ا غَ ًّ�ض��ا لي ًن��ا،
وت�س��تخرجوا من��ه زين��ة تلب�س��ونها وتلب�س��ها ن�س��ا�ؤكم مث��ل الل�ؤل��ؤ ،وت��رى ال�س��فن ت�ش��ق ُع َب��اب البح��ر ،وتركب��ون هذه ال�س��فن طل ًب��ا لف�ضل اهلل
الحا�ص��ل م��ن رب��ح التج��ارة ،ورج��اء �أن ت�ش��كروا اهلل عل��ى م��ا �أنع��م ب��ه عليكم ،وتف��ردوه بالعبادة.
من عظمة اهلل �أنه يخلق ما ال يعلمه جميع الب�شر في كل حين يريد �سبحانه.
خلق اهلل النجوم لزينة ال�سماء ،والهداية في ظلمات البر والبحر ،ومعرفة الأوقات وح�ساب الأزمنة.
الثناء وال�شكر على اهلل الذي �أنعم علينا بما ي�صلح حياتنا ويعيننا على �أف�ضل معي�شة.
اهلل �س��بحانه �أنع��م علين��ا بت�س��خير البح��ر لتن��اول اللح��وم (الأ�س��ماك) ،وا�س��تخراج الل�ؤل��ؤ والمرج��ان ،وللركوب ،والتج��ارة ،وغير ذلك
من الم�صالح والمنافع.

 و�ألق ��ى ف ��ي الأر� ��ض جب � ً�ال ُت َث ِّبته ��ا
حت��ى ال ت�ضط��رب بك��م وتمي��ل ،و�أج��رى
فيه ��ا �أنه ��ا ًرا لت�ش ��ربوا منه ��ا ،وت�س ��قوا
�أنعامك��م وزروعك ��م ،و�ش��ق فيه��ا طر ًق ��ا
ت�س ��لكونها ،فت�صل ��ون �إل ��ى مقا�صدك ��م
دون �أن ت�ضل ��وا.
 وجع ��ل لك ��م ف ��ي الأر� ��ض معال ��م
ظاه��رة تهت��دون به��ا ف��ي ال�س��ير نه��ا ًرا،
وجعل لكم النجوم في ال�س��ماء رجاء �أن
تهت��دوا به��ا لي�ل ً�ا.
� أفم ��ن يخل ��ق ه ��ذه الأ�ش ��ياء
وغيره ��ا كم ��ن ال يخل ��ق �ش ��يئًا؟! �أف�ل�ا
تتذك ��رون عظم ��ة اهلل ال ��ذي يخل ��ق كل
�ش��يء ،وتفردوه بالعبادة ،وال ت�شركوا به
م ��ا ال يخل ��ق �ش ��يئًا؟
 و�إن تحاول ��وا � -أيه���ا النا����س َ -ع� � َّد
نع��م اهلل الكثي��رة الت��ي �أنعم به��ا عليكم،
وح ْ�صره ��ا ال ت�س ��تطيعوا ذل ��ك لكثرته ��ا
َ
وتنوعه ��ا� ،إن اهلل لغف ��ور حي ��ث ل ��م
ي�ؤاخذك��م بالغفل��ة ع��ن �ش��كرها ،رحي��م
حيث لم يقطعها عنكم ب�سبب المعا�صي
والتق�صي��ر ف��ي �ش��كره.
 واهلل يعلم ما تخفون � -أيها العباد -
من �أعمالكم ،ويعلم ما تظهرون منها،
ال يخفى عليه �شيء منها ،و�سيجازيكم
عليها.
 والذي ��ن يعبده ��م الم�ش ��ركون م ��ن
دون اهلل ال يخلقون �شيئًا ولو كان ً
قليل،
وم��ن عبدوه��م م��ن دون اهلل ه��م الذي��ن
ي�صنعونهم ،فكيف يعبدون من دون اهلل
م��ا ي�صنعون��ه ب�أيديهم من الأ�صنام؟!
 وم ��ع ك ��ون عابديه ��م �صنعوه ��م
ب�أيديه ��م فه ��م جم ��ادات ال حي ��اة فيه ��ا
وال عل��م ،فه��م ال يعلم��ون متى يبعثون مع
عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في
ن��ار جهنم.
 معبودك��م بح��ق ه��و معب��ود واح��د ال �ش��ريك ل��ه وه��و اهلل ،والذي��ن ال ي�ؤمنون بالبع��ث للجزاء قلوبهم جاحدة وحداني��ة اهلل لعدم خوفها،
فهي ال ت�ؤمن بح�ساب وال عقاب ،وهم متكبرون ال يقبلون الحق ،وال يخ�ضعون له.
 ح ًّق��ا �إن اهلل يعل��م م��ا ي�س��ره ه��ؤالء م��ن الأعم��ال ،ويعل��م م��ا يظهرون��ه منه��ا ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ،و�س��يجازيهم عليه��ا� ،إن��ه �س��بحانه ال
يحب الم�س��تكبرين عن عبادته والخ�ضوع له ،بل يمقتهم �أ�ش��د المقت.
 و�إذا قي��ل له��ؤالء الذي��ن ينك��رون وحداني��ة الخال��ق ،ويكذب��ون بالبع��ث :م��اذا �أن��زل اهلل عل��ى محم��د ؟ قال��وا :ل��م ين��زل علي��ه �ش��يئًا،
و�إنم��ا جاء من نف�س��ه بق�ص���ص الأولين و�أكاذيبهم.
 ليك��ون م�آله��م �أن يحمل��وا �آثامه��م دون نق���ص ،ويحمل��وا م��ن �آث��ام الذي��ن �أ�ضلوه��م ع��ن الإ�س�ل�ام جه�ل ً�ا وتقلي� ً�دا ،فم��ا �أ�ش��د قب��ح م��ا
يحملون��ه م��ن �آثامه��م و�آث��ام �أتباعه��م  .لق��د �أت��ى الكف��ار م��ن قب��ل ه��ؤالء بالمكاي��د لر�س��لهم ،فه��دم اهلل �أبنيته��م من �أ�س�س��ها ،ف�س��قطت
عليه��م �س��قوفهم م��ن فوقه��م ،وجاءه��م الع��ذاب م��ن حي��ث ال يتوقع��ون ،فق��د كانوا يتوقع��ون �أن �أبنيته��م تحميه��م ،ف�أُ ْهلكوا بها.
في الآيات من �أ�صناف نعم اهلل على العباد �شيء عظيم ،مجمل ومف�صل ،يدعو اهلل به العباد �إلى القيام ب�شكره وذكره ودعائه.
طبيع��ة الإن�س��ان الظل��م والتج� ُّ�ر�ؤ عل��ى المعا�ص��ي والتق�صي��ر ف��ي حق��وق رب��هَ ،ك َّف��ار لنع��م اهلل ،ال ي�ش��كرها وال يعت��رف به��ا �إال م��ن ه��داه
اهلل .م�س��اواة ال ُم ِ�ض� ِّ�ل لل�ض��ال ف��ي جريم��ة ال�ض�ل�ال؛ �إذ ل��وال �إ�ضالل��ه �إي��اه الهتدى بنظره �أو ب�س��ؤال النا�صحي��ن� .أَ ْخذ اهلل للمجرمين
فج�أة �أ�ش��د نكاية؛ لما ي�صحبه من الرعب ال�ش��ديد ،بخالف ال�ش��يء الوارد تدريج ًّيا.

 ث�م ي�وم القيام�ة يهينه�م اهلل
بالع�ذاب ،ويذلـــــ�هم ب�ه ،ويقــــ�ول له�م:
�أي�ن �ش�ركائي الذي�ن كنت�م ت�ش�ركونهم
مع�ي ف�ي العب�ادة ،وكنــــ�تم تعـــ�ادون
�أنبــــ�يائي والم�ؤمنـــــ�ين ب�س�ببهم؟ ق�ال
العلم�اء الرباني�ون� :إن اله�وان والعذاب
ي�وم القيام�ة واق�ع عل�ى الكافري�ن.
 الذين يقب�ض ملك الموت و�أعوانه
من المالئكة �أرواحهم وهم متلب�سون
بظلم �أنف�سهم بالكفر باهلل ،فانقادوا
م�ست�سلمين لما نزل بهم من الموت،
و�أنكروا ما كانوا عليه من الكفر
والمعا�صي؛ ظَ ًّنا منهم �أن الإنكار
ينفعهم ،فيقال لهم :كذبتم ،قد كنتم
كافرين تعملون المعا�صي� ،إن اهلل
عليم بما كنتم تعملون في الدنيا ،ال
يخفى عليه �شيء منه ،و�سيجازيكم
عليه.
 ويقال لهم :ادخلوا ح�سب �أعمالكم
�أبواب جهنم ماكثين فيها � ًأبدا،
َفل ََ�ساءت مق ًّرا للمتكبرين عن الإيمان
باهلل وعبادته وحده.
 وقي ��ل للذي ��ن اتق ��وا ربه ��م بامتث ��ال
�أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه :م ��اذا �أن ��زل
ربك��م عل��ى نبيك��م محم��د ؟ �أجاب��وا:
�أن ��زل اهلل علي ��ه خي � ًرا عظي ًم ��ا ،للذي ��ن
�أح�س��نوا عب��ادة اهلل و�أح�س��نوا التعام��ل
م��ع خلق��ه ف��ي ه��ذه الحي��اة الدني��ا مثوبة
ح�س��نة ،منها الن�صر و�س��عة الرزق ،وما
�أع��ده اهلل له��م م��ن الث��واب ف��ي الآخ��رة
عجل��ه له��م ف��ي الدني��ا ،ول ِن ْع َم
خي��ر مم��ا َّ
دا ُر المتقي ��ن لربه ��م بامتث ��ال �أوام ��ره
واجتن��اب نواهي��ه دا ُر الآخ��رة.
 جنات �إقامة وا�ستقرار يدخلونها،
تجري الأنهار من تحت ق�صورها
و�أ�شجارها ،لهم في هذه الجنات ما
ت�شتهي �أنف�سهم من الم�أكل والم�شرب وغيرهما ،بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من �أمة محمد يجزي المتقين من الأمم
ال�سابقة.
 الذي��ن يقب���ض مل��ك الم��وت و�أعوان��ه م��ن المالئك��ة �أرواحه��م ف��ي ح��ال طه��ارة قلوبه��م م��ن الكف��ر ،تخاطبه��م المالئكة بقولهم� :س�ل�ام
عليك��م� ،س��لمتم م��ن كل �آف��ة ،ادخل��وا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا م��ن االعتقاد ال�صحيح والعمل ال�صالح.
 ه ��ل ينتظ ��ر ه ��ؤالء الم�ش ��ركون المكذب ��ون �إال �أن ي�أتيه ��م مل ��ك الم ��وت و�أعوان ��ه م ��ن المالئك ��ة لقب� ��ض �أرواحه ��م و�ض ��رب وجوهه ��م
و�أدبارهم� ،أو ي�أتي �أمر اهلل با�ستئ�صالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله الم�شركون في مكة فعله الم�شركون من قبلهم
ف�أهلكه��م اهلل ،وم��ا ظلمه��م حي��ن �أهلكه��م ،ولك��ن كان��وا �أنف�س��هم يظلم��ون ب�إيراده��ا م��وارد اله�ل�اك بالكفر باهلل.
 فنزلت عليهم عقوبات �أعمالهم التي كانوا يعملونها ،و�أحاط بهم العذاب الذي كانوا ي�سخرون منه �إذا ذُ كِّروا به.
ف�ضيلة �أهل العلم ،و�أنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأ�شهاد ،و�أن لقولهم اعتبا ًرا عند اهلل وعند خلقه.
م��ن �أدب المالئك��ة م��ع اهلل �أنه��م �أ�س��ندوا العل��م �إل��ى اهلل دون �أن يقول��وا� :إن��ا نعل��م م��ا كنت��م تعمل��ون ،و�إ�ش��عا ًرا ب�أنه��م م��ا علم��وا ذل��ك �إال
بتعلي��م من اهلل تعالى.
من كرم اهلل وجوده �أنه يعطي �أهل الجنة كل ما تمنوه عليه ،حتى �إنه ُي َذكِّرهم �أ�شياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم.
العمل هو ال�سبب والأ�صل في دخول الجنة والنجاة من النار ،وذلك يح�صل برحمة اهلل وم َّنته على الم�ؤمنين ال بحولهم وقوتهم.

 وق ��ال الذي ��ن �أ�ش ��ركوا م ��ع اهلل
غي ��ره ف ��ي عبادته ��م :ل ��و �ش ��اء اهلل �أن
نعب��ده وح��ده ،وال ن�ش��رك ب��ه لم��ا عبدن��ا
أحدا غيره ،ال نحن وال �آبا�ؤنا من قبلنا،
� ً
ول ��و �ش ��اء �أال ن َُح � ِّرم �ش ��يئًا م ��ا َح َّرمن ��اه،
بمث��ل ه��ذه الحج��ة الباطل��ة ق��ال الكف��ار
ال�س��ابقون ،فم��ا عل��ى الر�س��ل �إال التبلي��غ
الوا�ض��ح لم��ا �أم��روا بتبليغ��ه ،وق��د َبلَّغوا،
وال حج ��ة للكف ��ار ف ��ي االعت ��ذار بال َق � َ�در
بع��د �أن جع��ل اهلل له��م م�ش��يئة واختيا ًرا،
و�أر�س��ل �إليه��م ر�س��له.
 ولق ��د بعثن ��ا ف ��ي كل �أم ��ة �س ��ابقة
ً
ر�سول ي�أمر �أمته ب�أن يعبدوا اهلل وحده،
ويترك ��وا عب ��ادة غي ��ره م ��ن الأ�صن ��ام
وال�ش ��ياطين وغيره ��م ،ف ��كان منه ��م
م��ن وفق��ه اهلل ف�آم��ن ب��ه ،واتب��ع م��ا ج��اء
ب��ه ر�س��وله ،وكان منه��م م��ن كف��ر ب��اهلل
وع�صى ر�سوله فلم يوفقه ،فوجبت عليه
ال�ضالل ��ة ،ف�س ��يروا ف ��ي الأر� ��ض لت ��روا
ب�أعينك ��م كي ��ف كان م�صي ��ر المكذبي ��ن
بعدم��ا ح��ل به��م م��ن ع��ذاب وه�ل�اك.
� إن تجته ��د � -أيه���ا الر�س���ول  -بم ��ا
ت�س��تطيع م��ن دعوت��ك له��ؤالء ،وتحر���ص
عل��ى هدايته��م ،وت�أخ��ذ ب�أ�س��باب ذل��ك؛
ف ��إن اهلل ال يوف ��ق للهداي ��ة م ��ن ي�ضل ��ه،
ولي� ��س له ��م م ��ن دون اهلل م ��ن �أح ��د
ين�صره��م بدف��ع الع��ذاب عنه��م.
وح َل � َ�ف ه� ��ؤالء المكذب ��ون بالبع ��ث
َ 
مبالغي ��ن ف ��ي حلفه ��م جاهدي ��ن في ��ه
م�ؤك ِِّدي ��ن ل ��ه :ال يبع ��ث اهلل م ��ن يم ��وت؛
دون �أن تكون لهم حجة على ذلك ،بلى،
�س��يبعث اهلل كل م��ن يم��وت ،وع� ً�دا علي��ه
ح ًّق��ا ،ولك��ن �أكث��ر النا���س ال يعلم��ون �أن
اهلل يبع ��ث الموت ��ى ،فينك ��رون البع ��ث.
 يبعثه ��م اهلل جمي ًع ��ا ي ��وم القيام ��ة
ليو�ض��ح له��م حقيق��ة م��ا كان��وا يختلف��ون
في��ه م��ن التوحي��د والبع��ث والنب� ّوة ،وليعل��م الكف��ار �أنه��م كان��وا كاذبي��ن ف��ي ادعائه��م �ش��ركاء م��ع اهلل وف��ي �إنكاره��م للبع��ث.
� إنا �إذا �أردنا �إحياء الموتى وبعثهم فال مانع يمنعنا من ذلك� ،إنما نقول ل�شيء �إذا �أردناهُ } :ك ْن{ ،فيكون ال محالة.
 والذي��ن ترك��وا دياره��م و�أهليه��م و�أمواله��م مهاجري��ن م��ن بل��د الكف��ر �إل��ى بل��د الإ�س�ل�ام ابتغ��اء مر�ضاة اهلل م��ن بعد ما عذبه��م الكفار
و�ضيقوا عليهم ل ُن َن ِّزلنهم في الدنيا دا ًرا يكونون فيها �أع َّزة ،ولثواب الآخرة �أعظم لأن منه الجنة ،لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون
ثواب المهاجرين َل َما تخلفوا عنها.
 ه��ؤالء المهاج��رون ف��ي �س��بيل اهلل ه��م الذي��ن �صب��روا عل��ى �أذى �أقوامه��م ومفارق��ة �أهليه��م و�أوطانه��م ،و�صب��روا على طاع��ة اهلل ،وهم
على ربهم وحده يعتمدون في كل �أمورهم ،ف�أعطاهم اهلل هذا الجزاء العظيم.
العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بال�ضالين المكذبين كيف �آل �أمرهم �إلى الدمار والخراب والعذاب والهالك.
الحق فيما يختلف فيه النا�س من �أمر البعث وكل �شيء.
الحكمة من البعث والمعاد �إظهار اهلل َّ
ال�صبر :فلما فيه من قهر ال ّنف�س ،و�أما ال ّتوكل :فلأن فيه الثقة باهلل تعالى والتعلق به.
ال�صبر وال ّتوكل� :أما ّ
ف�ضيلة ّ
ج��زاء المهاجري��ن الذي��ن ترك��وا دياره��م و�أمواله��م و�صب��روا عل��ى الأذى وتو ّكل��وا عل��ى ر ّبه��م ،ه��و الموط��ن الأف�ض��ل ،والمنزلة الح�س��نة،
وال�س��يادة عل��ى الب�ل�اد والعب��اد.
والعي�ش��ة ّ
الر�ضي��ة ،وال� ّ�رزق الطّ ّي��ب الوفي��ر ،وال ّن�ص��ر عل��ى الأع��داءّ ،

 وما �أر�سلنا من قبلك � -أيها
الر�سول � -إال ً
رجال من الب�شر نوحي
�إليهم ،فلم نر�سل ً
ر�سل من المالئكة،
وهذه ُ�س َّنتنا المطردة ،و�إن كنتم
تنكرون ذلك فا�س�ألوا �أهل الكتب
ال�سابقة يخبروكم �أن الر�سل كانوا
ب�ش ًرا ،ولم يكونوا مالئكة� ،إن كنتم ال
تعلمون �أنهم ب�شر.
� أر�س ��لنا ه ��ؤالء الر�س ��ل م ��ن الب�ش ��ر
بالدالئ��ل الوا�ضح��ة ،وبالكت��ب المنزل��ة،
و�أنزلن��ا �إلي��ك � -أيه���ا الر�س���ول  -القر�آن
لتو�ض ��ح للنا� ��س م ��ا يحت ��اج من ��ه �إل ��ى
تو�ضي ��ح ،ولعله ��م ُي ْع ِمل ��ون �أفكاره ��م،
فيتعظ��وا بم��ا ت�ضمن��ه.
� أف�أم ��ن الذي ��ن َد َّب ��روا المكاي ��د
لي�صدوا عن �س��بيل اهلل �أن يخ�س��ف اهلل
به ��م الأر� ��ض كم ��ا خ�س ��فها بق ��ارون� ،أو
يجيئه��م الع��ذاب م��ن حي��ث ال ينتظ��رون
مجيئ��ه.
� أو ي�صيبهم العذاب في حال تقلبهم
في �أ�سفارهم و�سعيهم لمكا�سبهم،
فلي�سوا بفائتين وال ممتنعين.
� أَ َو�أمن ��وا �أن يناله ��م ع ��ذاب اهلل
ح ��ال خوفه ��م من ��ه ،ف ��اهلل ق ��ادر عل ��ى
تعذيبه��م ف��ي كل ح��ال� ،إن ربكم لر�ؤوف
رحي ��م ال يعاج ��ل بالعقوب ��ة لع ��ل عب ��اده
يتوب��ون �إلي��ه.
� أَ َول ��م ينظ ��ر ه� ��ؤالء المكذب ��ون
نظ��ر ت�أمل �إل��ى مخلوقاته ،تميل ظاللها
يمي ًن ��ا و�ش � ً
�مال تب ًع ��ا لحرك ��ة ال�شم� ��س
و�س ��يرها نه ��ا ًرا وللقم ��ر لي�ل ً�ا ،خا�ضع ��ة
لربها �س��اجدة له �س��جو ًدا حقيق ًّيا ،وهي
ذليل��ة.
 وهلل وح ��ده ي�س ��جد جمي ��ع م ��ا ف ��ي
ال�س��ماوات وجمي��ع م��ا ف��ي الأر���ض م��ن
داب��ة ،ول��ه وح��ده ي�س��جد المالئكة ،وهم

ال ي�س��تكبرون ع��ن عب��ادة اهلل وطاعت��ه.
 وه��م  -م��ع م��ا ه��م علي��ه م��ن العب��ادة والطاع��ة الدائم��ة  -يخاف��ون ربهم الذي ه��و فوقهم بذاته وقهره و�س��لطانه ،ويفعل��ون ما ي�أمرهم
به ربهم من الطاعة.
 وق��ال اهلل �س��بحانه لجمي��ع عب��اده :ال تتخ��ذوا معبودي��ن اثني��ن� ،إنم��ا ه��و معب��و ٌد بح� ٍّ�ق واح ٌد ال ثاني له وال �ش��ريك ،ف�إي��اي فخافوني ،وال
تخافوا غيري  .وله وحده ما في ال�س��ماوات وما في الأر�ض خل ًقا وملكًا وتدبي ًرا ،وله وحده الطاعة والخ�ضوع والإخال�ص ثاب ًتا� ،أفغير
اهلل تخافون؟! ال ،بل خافوه وحده  .وما بكم � -أيها النا�س  -من نعمة دينية �أو دنيوية فمن اهلل �سبحانه ال من غيره ،ثم �إذا �أ�صابكم
بالء �أو مر�ض �أو فقر ف�إليه وحده ت َت َ�ض َّرعون بالدعاء؛ ليك�شف عنكم ما �أ�صابكم ،فمن يمنح النعم ويك�شف النقم هو الذي يجب �أن ُي ْع َبد
وحده  .ثم �إذا ا�ستجاب دعوتكم ف�صرف ما بكم من �ضر �إذا طائفة منكم بربهم ي�شركون ،حيث يعبدون معه غيره ،ف�أي ل�ؤم هذا؟!
على المجرم �أن ي�ستحي من ربه �أن تكون نعم اهلل عليه نازلة في جميع اللحظات ومعا�صيه �صاعدة �إلى ربه في كل الأوقات.
ينبغي لأهل الكفر والتكذيب و�أنواع المعا�صي الخوف من اهلل تعالى �أن ي�أخذهم بالعذاب على ِغ َّرة وهم ال ي�شعرون.
وال�صحة� ،أو المعنوية كالأمان والجاه والمن�صب ونحوها.
وال�سالمة ّ
جميع النعم من اهلل تعالى� ،سواء المادية ّ
كالرزق ّ
ال�ض� ِّ�ر عن��ه ف��ي وق��ت ال�ش��دائد �إال اهلل تعال��ى في�ض� ّ�ج بال ّدع��اء �إلي��ه؛ لعلم��ه �أن��ه ال يق��در �أح��د عل��ى �إزال��ة
ال يج��د الإن�س��ان ملج��أً لك�ش��ف ُّ
الكرب �س��واه.

�ِ ش � ْ�ركهم ب ��اهلل جعله ��م يكف ��رون
نع��م اهلل عليه��م ،ومنه��ا ك�ش��ف ال�ض��ر؛
وله��ذا قي��ل له��م :تمتع��وا بم��ا �أنت��م في��ه
م��ن نعي��م حتى ي�أتيكم عذاب اهلل الآجل
والعاج��ل.
 ويجع ��ل الم�ش ��ركون لأ�صنامه ��م
الت ��ي ال تعل ��م �ش ��يئًا  -لأنه ��ا جم ��ادات،
وال تنف��ع وال ت�ض��ر  -ق�س� ًما م��ن �أمواله��م
الت��ي رزقناهم ،يتقرب��ون به �إليها ،واهلل
لت�س� �� ّألن � -أيه���ا الم�ش���ركون  -ي ��وم
القيام ��ة عم ��ا كنت ��م تزعم ��ون م ��ن �أن
ه��ذه الأ�صن��ام �آله��ة ،و�أن له��ا ق�س� ًما م��ن
�أموالك ��م.
 وين�س ��ب الم�ش ��ركون هلل البن ��ات،
ويعتق ��دون �أنه ��ا المالئك ��ة ،فين�س ��بون
�إلي��ه البن��وة ،ويخت��ارون ل��ه م��ا ال يحبونه
لأنف�س��هم ،تن��زه �س��بحانه وتقد���س عم��ا
يجعلونه له منها ،ويجعلون لهم ما تميل
�إلي��ه �أنف�س��هم م��ن الأوالد الذك��ور ،ف��أي
ج��رم �أعظ��م مـ��ن ه��ذا؟!
 و�إذا �أُخب ��ر �أح ��د ه� ��ؤالء
الم�شركين بميالد �أنثى ا�سو ّد وجهه من
�ش��دة كراهي��ة م��ا �أُ ْخ ِب��ر ب��ه ،وامت�ل�أ قلبه
ه ًّما وحزنًا ،ثم هو ين�س��ب �إلى اهلل ما ال
ير�ض ��اه لنف�س ��ه!
 يختف ��ي ويتغي ��ب ع ��ن قوم ��ه م ��ن
�س ��وء م ��ا �أ ُ ْخ ِب ��ر ب ��ه م ��ن مي�ل�اد �أنث ��ى،
تحدث ��ه نف�س ��ه� :أيم�س ��ك ه ��ذه البن ��ت
عل��ى ذل وانك�س��ار �أم َي ِئ ُده��ا ،فيخفيه��ا
ف ��ي الت ��راب؟ م ��ا �أقب ��ح م ��ا يحك ��م ب ��ه
الم�ش ��ركون ،حي ��ث حكم ��وا لربه ��م بم ��ا
يكره ��ون لأنف�س ��هم.
 للكافرين الذين ال ي�ؤمنون بالآخرة
�صفة ال�سوء من الحاجة للولد والجهل
والكفر ،وهلل ال�صفات الحميدة العليا
من الجالل والكمال والغنى والعلم،
وهو �سبحانه العزيز في ملكه الذي ال يغالبه �أحد ،الحكيم في خلقه وتدبيره وت�شريعه.
 ول��و يعاق��ب اهلل �س��بحانه النا���س ب�س��بب ظلمه��م وكفره��م ب��ه م��ا ت��رك عل��ى الأر���ض م��ن �إن�س��ان وال حي��وان َي� ِ�د ُّب عل��ى وجهه��ا ،ولكن��ه
�س��بحانه ي�ؤخره��م �إل��ى �أَ َم��د مح��دد ف��ي علم��ه ،ف��إذا ج��اء ذل��ك الأَ َم��د المح��دد ف��ي علم��ه ال يت�أخرون عن��ه وال يتقدم��ون ،ولو وق ًتا ي�س��ي ًرا.
 ويجعل��ون هلل �س��بحانه م��ا يكره��ون ن�س��بته �إليه��م م��ن الإن��اث ،وتنط��ق �أل�س��نتهم بالك��ذب �أن له��م عن��د اهلل المنزل��ة الح�س��نى �إن �ص��ح
�أنه��م �س��يبعثون كم��ا يقول��ون ،ح ًّق��ا � ّإن له��م الن��ار ،و�إنه��م متروك��ون فيه��ا ،ال يخرج��ون منه��ا �أب� ً�دا.
فح�س��ن لهم ال�ش��يطان �أعمالهم القبيحة من ال�ش��رك والكفر والمعا�صي،
 تاهلل لقد بعثنا ر�س�ل ً�ا �إلى �أمم من قبلك � -أيها الر�س���ول ّ -
فهو ن�صيرهم المزعوم يوم القيامة فلي�ستن�صروه ،ولهم يوم القيامة عذاب موجع.
 وم��ا �أنزلن��ا علي��ك � -أيه���ا الر�س���ول  -الق��ر�آن �إال لتبي��ن لجمي��ع النا���س م��ا اختلف��وا في��ه م��ن التوحي��د والبع��ث و�أح��كام ال�ش��رع ،و�أن يكون
القر�آن هداية ورحمة للم�ؤمنين باهلل وبر�س��له ،وبما جاء به القر�آن ،فهم الذين ينتفعون بالحق.
وغم��ا
م��ن جه��االت الم�ش��ركين :ن�س��بة البن��ات �إل��ى اهلل تعال��ى ،ون�س��بة البني��ن لأنف�س��هم ،و�أَن َف ُته��م م��ن البن��ات ،وتغ ّي��ر وجوهه��م حز ًن��ا َّ
بالبن��ت ،وا�س��تخفاء الواح��د منه��م وتغيب��ه ع��ن مواجه��ة الق��وم من �ش� ّدة الحزن و�س��وء الخزي والع��ار والحياء الذي يلحقه ب�س��بب البنت.
م��ن �س��نن اهلل �إمه��ال الكف��ار وع��دم معاجلته��م بالعقوب��ة ليت��رك الفر�ص��ة له��م للإيم��ان والتوب��ة .مهم��ة النب��ي الكب��رى هي تبيان
ما جاء في القر�آن ،وبيان ما اختلف فيه �أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام ،فتقوم الحجة عليهم ببيانه.

 واهلل �أن ��زل م ��ن جه ��ة ال�س ��ماء
مط� � ًرا ،ف�أحي ��ا ب ��ه الأر� ��ض ب�إخ ��راج
النبات منها بعد �أن كانت قاحلة جافة،
�إن ف��ي �إن��زال المط��ر م��ن جهة ال�س��ماء،
و�إخراج نبات الأر�ض به لداللة وا�ضحة
على قدرة اهلل لقوم ي�س��معون كالم اهلل
ويتدبرون ��ه.
 و�إن لك ��م � -أيه���ا النا����س  -ف ��ي
الإب ��ل والبق ��ر والغن ��م لعظ ��ة تتعظ ��ون
به��ا ،حي��ث ن�س��قيكم م��ن �ضروعه��ا لب ًن��ا
خارج��ا م��ن بي��ن م��ا يحتوي��ه البط��ن من
ً
ف�ض�ل�ات وم��ا ف��ي الج�س��م م��ن دم ،وم��ع
خال�ص ��ا نق ًّي ��ا لذي ��ذً ا
ه ��ذا يخ ��رج لب ًن ��ا ً
يطي ��ب لل�ش ��اربين.
 ولك ��م عظ ��ة فيم ��ا نرزقك ��م م ��ن
ثم��رات النخ��ل وم��ن ثم��رات الأعن��اب،
فتتخ��ذون من��ه م�س��ك ًرا يذه��ب بالعق��ل،
وه��و غي��ر ح�س��ن ،وتتخ��ذون من��ه رز ًق��ا
ح�س�نًا تنتفع��ون ب��ه مث��ل التم��ر والزبي��ب
والد ْب���س� ،إن ف��ي ذل��ك المذك��ور
والخ��ل ِّ
لدالل ��ة عل ��ى ق ��درة اهلل و�إنعام ��ه عل ��ى
عب ��اده لق ��وم يعقل ��ون ،فه ��م الذي ��ن
يعتب ��رون.
 و�أله ��م ر ُّب ��ك � -أيه���ا الر�س���ول -
النح��ل ،و�أر�ش��دها �أن :اتخ��ذي لك بيو ًتا
ف��ي الجبال ،واتخذي بيو ًتا في ال�ش��جر،
وفيم��ا يبنيه النا���س وي�س��قفونه.
 ث ��م كل ��ي م ��ن كل م ��ا ت�ش ��تهينه م ��ن
الثم��رات ،وا�س��لكي الط��رق الت��ي �ألهمك
رب��ك �س��لوكها ُم َذ َّلل��ة ،يخ��رج م��ن بط��ون
تل��ك النح��ل ع�س��ل مختل��ف الأل��وان ،فيه
الأبي���ض والأ�صف��ر وغيرهما ،فيه �ش��فاء
للنا���س ،يعالج��ون ب��ه الأمرا���ض� ،إن ف��ي
�إله��ام النح��ل ذل��ك وف��ي الع�س��ل ال��ذي
يخرج من بطونها لداللة على قدرة اهلل
وتدبي��ره ل�ش��ؤون خلق��ه لق��وم يتفك��رون،
فه��م الذي��ن يعتب��رون  .واهلل خلقك��م عل��ى غي��ر مثال �س��ابق ،ثم يميتك��م عند انق�ضاء �آجالكم ،ومنكم من يمتد عمره �إلى �أ�س��و�أ مراحل
العمر وهو الهرم ،فال يعلم مما كان يعلمه �شيئًا� ،إن اهلل عليم ال يخفى عليه �شيء من �أعمال عباده ،قدير ال يعجزه �شيء  .واهلل
ف�ض��ل بع�ضك��م عل��ى بع���ض فيم��ا منحك��م م��ن ال��رزق ،فجع��ل منك��م الغني والفقير ،وال�س��يد وال َم ُ�س��ود ،فلي���س الذين ف�ضله��م اهلل في الرزق
ب��را ِّدي م��ا �أعطاه��م اهلل عل��ى عبيده��م حت��ى يكون��وا �ش��ركاء بال�س��وية معهم ف��ي الملك ،فكيف ير�ضون هلل �ش��ركاء من عبي��ده ،وال ير�ضون
لأنف�س��هم �أن يك��ون له��م �ش��ركاء م��ن عبيده��م ي�س��توون معه��م؟ ف��أي ظل��م ه��ذا ،و�أي جح��ود لنع��م اهلل �أعظم م��ن هذا؟!
أزواج ��ا ت�أن�س ��ون به ��ن ،وجع ��ل لك ��م م ��ن �أزواجك ��م �أوال ًدا و�أوالد �أوالد ،ورزقك ��م م ��ن
 واهلل جع ��ل لك ��م � -أيه���ا النا����س  -م ��ن جن�س ��كم � ً
الم�أك��والت  -كاللح��م والحب��وب والفواك��ه  -طيبه��ا� ،أفبالباط��ل م��ن الأ�صن��ام والأوث��ان ي�ؤمن��ون ،وبنع��م اهلل الكثي��رة الت��ي ال ي�س��تطيعون
ح�صره��ا يكف��رون وال ي�ش��كرون اهلل ب��أن ي�ؤمن��وا ب��ه وح��ده؟!
ون�ضيجا
جع��ل تعال��ى لعب��اده م��ن ثم��رات النخي��ل والأعن��اب مناف��ع للعب��اد ،وم�صال��ح م��ن �أن��واع الرزق الح�س��ن الذي ي�أكل��ه العباد طر ًّي��ا
ً
وطعاما و�شرا ًبا .في خلق النحلة ال�صغيرة وما يخرج من بطونها من ع�سل لذيذ مختلف الألوان بح�سب اختالف
وحا�ض ًرا و ُم َّد َخ ًرا
ً
يوحد غيره و ُي ْدعى �س��واه .من منن
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حوائجه��م ،وينتفع��ون بهم من وجوه كثيرة.

 ويعب ��د ه ��ؤالء الم�ش ��ركون م ��ن دون
أ�صناما ،ال يملكون �أن يرزقوهم �أي
اهلل � ً
رزق م��ن ال�س��ماوات وال م��ن الأر���ض ،وال
َي َت�أ َّت ��ى منه ��م �أن يملك ��وا ذل ��ك؛ لكونه ��م
جم ��ادات ال حي ��اة له ��ا وال عل ��م.
 ف�ل�ا تجعل ��وا � -أيه���ا النا����س  -هلل
�باها م��ن ه��ذه الأ�صن��ام الت��ي ال تنفع
�أ�ش� ً
وال ت�ضر ،فلي���س هلل �ش��بيه حتى ت�ش��ركوه
مع ��ه ف ��ي العب ��ادة� ،إن اهلل يعل ��م م ��ا ل ��ه
م��ن �صف��ات الج�ل�ال والكم��ال ،و�أنت��م ال
تعلم��ون ذل��ك ،فتقع��ون ف��ي ال�ش��رك ب��ه،
وادع��اء مماثلت��ه لأ�صنامك��م.
� ض ��رب اهلل �س ��بحانه مث�ل ً�ا لل ��رد
عل��ى الم�ش��ركين :عب� ً�دا ممل��وكًا عاج� ً�زا
عن الت�صرف ،لي���س له ما ينفقه ،وح ًّرا
�أعطين��اه م��ن لد َّنا م� ً�ال ً
حالل ،يت�صرف
فيه بما ي�شاء ،فهو يبذل منه في الخفاء
والجه ��ر م ��ا ي�ش ��اء ،ف�ل�ا ي�س ��توي ه ��ذان
الرج�ل�ان ،فكي ��ف ُت َ�س� � ُّوون بي ��ن اهلل
المال��ك المت�ص��رف في ملكه بما ي�ش��اء،
وبي ��ن �أ�صنامك ��م العاج ��زة؟! الثن ��اء هلل
الم�س��تحق للثناء ،بل �أكثر الم�ش��ركين ال
ِ
وا�ستحقاق
يعلمون انفراد اهلل بالألوهية
�أن ُي ْع َب� َ�د وح��ده.
 و�ض ��رب اهلل �س ��بحانه مث�ل ً�ا �آخ ��ر
لل��رد عليه��م ه��و مث��ل رجلي��ن� :أحدهم��ا
�أبك ��م ال ي�س ��مع وال ينط ��ق وال يفه ��م؛
ل�صمم��ه وبكم��ه ،عاج��ز ع��ن نف��ع نف�س��ه
وعن نفع غيره ،وهو حمل ثقيل على من
يعول��ه ،ويتول��ى �أم��ره� ،أينم��ا يبعث��ه لجهة
ال ي��أت بخي��ر ،وال يظف��ر بمطل��وب ،ه��ل
ي�س��توي م��ن ه��ذه حال��ه مع من هو �س��ليم
ال�س ��مع والنط ��ق ،نفع ��ه ُم َت َع � ٍّ�د ،فه ��و
ي�أم��ر النا���س بالع��دل ،وه��و م�س��تقيم ف��ي
نف�س��ه ،فه��و عل��ى طري��ق وا�ض��ح ال لب���س
في ��ه وال ِع� � َوج؟! فكي ��ف ُت َ�س ��وون �-أيه���ا
الم�ش���ركون  -بي��ن اهلل المت�ص��ف ب�صف��ات الج�ل�ال والكم��ال وبي��ن �أ�صنامك��م الت��ي ال ت�س��مع وال تنط��ق ،وال تجل��ب نف ًع��ا ،وال تك�ش��ف �ض ًّرا؟!
 وهلل وح��ده عل��م م��ا غ��اب ف��ي ال�س��ماوات ،وعل��م م��ا غ��اب ف��ي الأر���ض ،فهو المخت�ص بعل��م ذلك دون �أحد م��ن خلقه ،وما �ش��أن القيامة
التي هي من الغيوب المخت�صة به في �سرعة مجيئها �إذا �أراده �إال مثل انطباق جفن عين وفتحه ،بل هو �أقرب من ذلك� ،إن اهلل على كل
�شيء قدير ،ال يعجزه �شيء� ،إذا �أراد �أم ًرا قال له} :ك ُْن{ ،فيكون.
ً
 واهلل �أخرجك��م � -أيه���ا النا����س  -م��ن بط��ون �أمهاتك��م بع��د انق�ض��اء وق��ت الحم��ل �أطف��ال ال تدرك��ون �ش��يئًا ،وجع��ل لك��م ال�س��مع لت�س��معوا
ب��ه ،والأب�ص��ار لتب�ص��روا به��ا ،والقل��وب لتعقلوا بها؛ رجاء �أن ت�ش��كروه على م��ا �أنعم به عليكم منها.
� أل��م ينظ��ر الم�ش��ركون �إل��ى الطي��ر ُم َذ َّل�ل�ات ُم َه َّي��آت للطي��ران ف��ي اله��واء بم��ا منحه��ا اهلل م��ن الأجنح��ة ورق��ة اله��واء ،و�ألهمه��ا قب���ض
�أجنحتها وب�سطها ،ما يم�سكهن في الهواء عن ال�سقوط �إال اهلل القادر� ،إن في ذلك التذليل والإم�ساك عن ال�سقوط لدالالت لقوم ي�ؤمنون
ب��اهلل؛ لأنهم الذي��ن ينتفعون بالدالالت والعبر.
هلل تعال��ى الحكم��ة البالغ��ة ف��ي ق�س��مة الأرزاق بي��ن العب��اد� ،إذ جع��ل منه��م الغن��ي والفقي��ر والمتو�س��ط؛ ليتكام��ل
الك��ون ،ويتعاي���ش النا���س ،ويخ��دم بع�ضه��م بع� ًض��اَ .د َّل المث�ل�ان ف��ي الآي��ات عل��ى �ضاللة الم�ش��ركين وبط�ل�ان عبادة الأ�صنام؛ لأن �ش��أن
الإلــ��ه المعبود �أن يكون مالكًا قاد ًرا على الت�صرف في الأ�شياء ،وعلى نفع غيره ممن يعبدونه ،وعلى الأمر بالخير والعدل .من نعمه
تعالى ومن مظاهر قدرته خلق النا�س من بطون �أمهاتهم ال علم لهم ب�شيء ،ثم تزويدهم بو�سائل المعرفة والعلم ،وهي ال�سمع والأب�صار
والأفئ��دة ،فبها يعلمون ويدركون.

 واهلل �سبحانه جعل لكم من
بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره
ا�ستقرا ًرا وراحة ،وجعل لكم من جلود
خياما و ِق َبا ًبا
الإبل والبقر والغنم
ً
ِ
في البادية مثل بيوت الح�ضرَ ،يخ ُّف
عليكم حملها في ترحالكم من مكان
لآخر ،وي�سهل ن�صبها وقت نزولكم،
وجعل لكم من �أ�صواف الغنم ،و�أوبار
الإبل ،و�أ�شعار المعز �أثاثًا لبيوتكم
و�أك�سية و�أغطية تتمتعون بها �إلى زمن
محدد.
 واهلل جع�ل لك�م م�ن الأ�ش�جار
والأبني�ة م�ا ت�س�تظلون ب�ه م�ن الح�ر،
وجعل لكم من الجبال �أ�سرا ًبا ومغارات
وكهو ًفا ت�س�تترون فيها عن البرد والحر
والع�دو ،وجع�ل لك�م قم�صانً�ا وثيا ًب�ا
م�ن القط�ن وغي�ره تدف�ع عنك�م الح�ر
دروع�ا تقيكم ب�أ��س
والب�رد ،وجع�ل لك�م ً
بع�ضك�م ف�ي الحرب ،فال ينفذ ال�سلاح
�إلى �أج�سامكم ،كما �أنعم اهلل به عليكم
م�ن النع�م ال�س�ابقة يكم�ل نعم�ه عليك�م
رجاء �أن تنقادوا هلل وحده ،وال ت�ش�ركوا
به �ش�يئًا.
 ف��إن �أعر�ض�وا ع�ن الإيم�ان
والت�صدي�ق بم�ا جئ�ت ب�ه فلي��س علي�ك
 �أيه�ا الر�س�ول � -إال تبلي�غ م�ا �أم�رتوا�ضح�ا ،ولي��س علي�ك
بتبليغ�ه تبلي ًغ�ا
ً
حمله�م عل�ى الهداي�ة.
 يع ��رف الم�ش ��ركون نع ��م اهلل الت ��ي
�أنع��م به��ا عليه��م ،ومنه��ا �إر�س��ال النب��ي
�إليه ��م ،ث ��م يجح ��دون نعم ��ه بع ��دم
�ش��كرها ،وبالتكذيب بر�سوله ،و�أكثرهم
الجاح��دون لنعم��ه �س��بحانه.
 واذك ��ر � -أيه���ا الر�س���ول  -ي ��وم
يبع ��ث اهلل م ��ن كل �أم ��ة ر�س ��ولها ال ��ذي
�أر�س��ل �إليه��ا ي�ش��هد عل��ى �إيم��ان الم�ؤم��ن
منه��م وكف��ر الكاف��ر ،ث��م بع��د ذل��ك ال ي�س��مح للكف��ار باالعت��ذار عم��ا كان��وا علي��ه م��ن الكف��ر ،وال يرجع��ون �إلى الدني��ا ليعملوا م��ا ير�ضى عنه
ربه ��م ،فالآخ ��رة دار ح�س ��اب ال دار عم ��ل.
 و�إذا عاي��ن الظالم��ون الم�ش��ركون الع��ذاب ف�ل�ا ُي َخ َّف��ف عنه��م الع��ذاب ،وال ه��م ُي ْم َهل��ون بت�أخي��ره عنه��م ،ب��ل يدخلون��ه خالدي��ن في��ه
مخلدين.
 و�إذا عاي��ن الم�ش��ركون ف��ي الآخ��رة معبوداته��م الت��ي كان��وا يعبدونه��ا م��ن دون اهلل قال��وا :ربنا ،ه�ؤالء هم �ش��ركا�ؤنا الذي��ن كنا نعبدهم
من دونك ،قالوا ذلك ل ُي َح ِّملوهم �أوزارهم ،ف�أنطق اهلل معبوداتهم ،فردوا عليهم� :إنكم � -أيها الم�شركون  -لكاذبون في عبادتكم �شريكًا
مع اهلل ،فلي�س معه �شريك فيعبد.
 وا�ست�سلم الم�شركون ،وانقادوا هلل وحده ،وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء �أن �أ�صنامهم ت�شفع لهم عند اهلل.
دلت الآيات على جواز االنتفاع بالأ�صواف والأوبار والأ�شعار على كل حال ،ومنها ا�ستخدامها في البيوت والأثاث.
كثرة النعم من الأ�سباب الجالبة من العباد مزيد ال�شكر ،والثناء بها على اهلل تعالى.
ال�شهيد الذي ي�شهد على كل �أمة هو �أزكى ال�شهداء و�أعدلهم ،وهم الر�سل الذين �إذا �شهدوا ّتم الحكم على �أقوامهم.
في قوله تعالى } :ﭼﭽﭾ{ دليل على اتخاذ العباد ع ّدة الجهاد؛ لي�ستعينوا بها على قتال الأعداء.

 الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل ،و�صرف ��وا
غيره��م ع��ن �س��بيل اهلل زدناه��م عذا ًب��ا
ب�سبب ف�سادهم و�إف�سادهم ب�إ�ضاللهملغيره��م  -عل��ى العذاب الذي ا�س��تحقوه
لكفره��م.
 واذكر � -أيها الر�سول  -يوم نبعث
في كل �أمة ً
ر�سول ي�شهد عليهم بما كانوا
عليه من كفر �أو �إيمان ،هذا الر�سول
من جن�سهم ،ويتكلم بل�سانهم ،وجئنا
�شهيدا على الأمم
بك � -أيها الر�سول ً -
جمي ًعا ،ونزلنا عليك القر�آن لتبيين
كل ما يحتاج �إلى تبيين من الحالل
والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك،
ونزلناه هداية للنا�س �إلى الحق ،ورحمة
لمن �آمن به وعمل بما فيه ،وتب�شي ًرا
للم�ؤمنين باهلل بما ينتظرون من النعيم
المقيم.
� إن اهلل ي�أمر عباده بالعدل ب�أن
ي�ؤدي العبد حقوق اهلل وحقوق العباد،
أحدا على �أحد في الحكم
و�أال ّ
يف�ضل � ً
�إال بحق يوجب ذلك التف�ضيل ،وي�أمر
بالإح�سان ب�أن يتف�ضل العبد بما ال
تطوعا والعفو عن
يلزمه كالإنفاق
ً
الظالم ،وي�أمر ب�إعطاء الأقرباء ما
يحتاجون �إليه ،وينهى عن كل ما قبح،
ً
قول كفح�ش القول� ،أو ً
فعل كالزنى،
وينهى عما ينكره ال�شرع ،وهو كل
المعا�صي ،وينهى عن الظلم والتكبر
على النا�س ،يعظكم اهلل بما �أمركم
به ،ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء �أن
تعتبروا بما وعظكم به.
 و�أوف ��وا ب ��كل عه ��د عاهدت ��م اهلل
�أو عاهدت ��م النا� ��س علي ��ه ،وال تنق�ض ��وا
الأيمان بعد تغليظها بالحلف باهلل ،وقد
�هيدا عليك��م بالوف��اء بم��ا
جعلت��م اهلل �ش� ً
حلفت��م علي��ه� ،إن اهلل يعلم ما تفعلون ،ال
يخف��ى علي��ه �ش��يء من��ه ،و�س��يجازيكم علي��ه.
 وال تكون��وا بنق���ض العه��ود �س��فهاء خف��اف العق��ول ،مث��ل ام��ر�أة حمق��اء تعب��ت ف��ي غ��زل �صوفه��ا �أو قطنه��ا ،و�أحكم��ت غزل��ه ،ث��م نق�ضت��ه
وجعلت��ه محل� ً
بع�ضا
�ول كم��ا كان قب��ل غزل��ه ،فتعب��ت ف��ي غزله ونق�ض��ه ،ولم تح�صل على مطل��وبُ ،ت َ�ص ِّيرون �أيمانكم خديعة يخ��دع بع�ضكم ً
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ي��وم القيام��ة م��ا كنت��م تختلفون فيه في الدنيا ،فيبين المح��ق من المبطل ،وال�صادق من الكاذب.
 ول��و �ش��اء اهلل لجعلك��م �أم��ة واح��دة متفقي��ن عل��ى الح��ق ،ولكنه �س��بحانه ي�ضل من ي�ش��اء بخذالنه عن الحق وعن الوف��اء بالعهود بعدله،
ويوفق من ي�شاء بف�ضله لذلك ،ول ُت ْ�س�أَ ّلن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.
للكفار الذين ي�صدون عن �سبيل اهلل عذاب م�ضاعف ب�سبب �إف�سادهم في الدنيا بالكفر والمع�صية.
ال تخلو الأر�ض من �أهل ال�صالح والعلم ،وهم �أئمة الهدى خلفاء الأنبياء ،والعلماء حفظة �شرائع الأنبياء.
ح ّددت هذه الآيات دعائم المجتمع الم�سلم في الحياة الخا�صة والعامة للفرد والجماعة والدولة.
النهي عن الر�شوة و�أخذ الأموال على نق�ض العهد.

 وال ُت َ�ص ِّي ��روا �أيمانك ��م خديع ��ة
بع�ض��ا به��ا ،تتبع��ون فيها
يخ��دع بع�ضك��م ً
�أهواءك ��م ،فتنق�ضونه ��ا مت ��ى �ش ��ئتم،
وتف��ون به��ا متى �ش��ئتم ،ف�إنك��م �إن فعلتم
ذل ��ك َز َّل ��ت �أقدامك ��م ع ��ن ال�ص ��راط
الم�س ��تقيم بع ��د �أن كان ��ت ثابت ��ة علي ��ه،
وذقت ��م الع ��ذاب ب�س ��بب �ضاللك ��م ع ��ن
�س��بيل اهلل ،و�إ�ضاللك��م غيرك��م عنه��ا،
ولك ��م ع ��ذاب م�ضاع ��ف.
عو�ض�ا
اهلل
�د
 وال ت�س�تبدلوا بعه
ً
قليل على نق�ضكم للعهد ،وترك الوفاء
ً
به� ،إن ما عند اهلل من الن�صر والغنائم
في الدنيا ،وما عنده من النعيم الدائم
ف�ي الآخ�رة خي�ر لك�م مم�ا تنالون�ه م�ن
عو��ض قلي�ل عل�ى نق��ض العه�د �إن كنت�م
تعلم�ون ذلك.
 م�ا عندك�م � -أيه�ا النا��س  -م�ن
الم�ال والل�ذات والنعي�م ينق�ض�ي ول�و
كان كثي� ًرا ،وم�ا عن�د اهلل م�ن الج�زاء
ب�اق ،فكي�ف ت�ؤث�رون فان ًي�ا عل�ى ب�اق؟
ولنجزي َّ�ن الذي�ن �صب�روا عل�ى عهودهم
ول�م ينق�ضوه�ا ثوابه�م ب�أح�س�ن م�ا
كان�وا يعمل�ون من الطاع�ات ،فنجزيهم
الح�س�نة بع�ش�ر �أمثاله�ا� ،إل�ى �س�بع مئ�ة
�ضع�ف� ،إل�ى �أ�ضع�اف كثي�رة.
�صالح ��ا مواف ًق ��ا
 م ��ن عم ��ل عم�ل ً�ا ً
لل�ش��رع ذك � ًرا كان �أو �أنث��ى ،وه��و م�ؤم��ن
ب ��اهلل؛ فلنحيين ��ه ف ��ي الدني ��ا حي ��اة
طيب ��ة بالر�ض ��ا بق�ض ��اء اهلل وبالقناع ��ة
والتوفيق للطاعات ،ولنجزينهم ثوابهم
في الآخرة ب�أح�س��ن ما كانوا يعملون في
الدني��ا م��ن الأعم��ال ال�صالح��ة.
 ف���إذا �أردت ق ��راءة الق ��ر�آن � -أيه���ا
الم�ؤم���ن  -فا�س ��أل اهلل �أن يعي��ذك م��ن
و�ساو���س ال�ش��يطان المط��رود عن رحمة
اهلل.
� إن ال�شيطان لي�س له ت�سلط على الذين �آمنوا باهلل ،وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع �أمورهم.
� إنم��ا ت�س��لطه بالو�ساو���س عل��ى الذي��ن يتخذون��ه ول ًّي��ا ،ويطيعون��ه ف��ي �إغوائ��ه ،والذي��ن ه��م ب�س��بب �إغوائ��ه م�ش��ركون ب��اهلل يعب��دون مع��ه
غيره.
 و�إذا ن�س��خنا حك��م �آي��ة م��ن الق��ر�آن ب�آي��ة �أخ��رى  -واهلل �أعل��م بم��ا ين�س��خ م��ن الق��ر�آن لحكم��ة ،وعلي��م بم��ا ال ين�س��خ من��ه  -قال��وا� :إنم��ا
�أن��ت  -ي���ا محم���د  -كاذب تختل��ق عل��ى اهلل ،ب��ل �أكثره��م ال يعلم��ون �أن الن�س��خ �إنم��ا يك��ون لحكم��ة �إلـ��هية بالغ��ة.
 ق��ل له��م � -أيه���ا الر�س���ول  :-ن��زل به��ذا الق��ر�آن جبري��ل م��ن عن��د اهلل �س��بحانه بالح��ق ال��ذي ال خط��أ في��ه وال تبدي��ل وال تحري��ف،
ليث ّب��ت الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل عل��ى �إيمانه��م كلم��ا ن��زل من��ه جدي��د ،ون ُِ�س� َ�خ من��ه بع���ض ،وليك��ون هداي��ة له��م �إل��ى الح��ق ،وب�ش��ارة للم�س��لمين بم��ا
يح�صل��ون علي��ه من الث��واب الكريم.
العمل ال�صالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة.
الطريق �إلى ال�سالمة من �شر ال�شيطان هو االلتجاء �إلى اهلل ،واال�ستعاذة به من �شره.
عل��ى الم�ؤمني��ن �أن يجعل��وا الق��ر�آن �إمامه��م ،فيترب��وا بعلوم��ه ،ويتخلق��وا ب�أخالق��ه ،وي�س��ت�ضيئوا بن��وره ،فبذلك ت�س��تقيم �أمورهم الدينية
والدنيوية.
ن�سخ الأحكام واقع في القر�آن زمن الوحي لحكمة ،وهي مراعاة الم�صالح والحوادث ،وتبدل الأحوال الب�شرية.

 ونح ��ن نعل ��م �أن الم�ش ��ركين
يقول ��ون� :إن محم � ً�دا �إنم ��ا ُي َع ِّلم ��ه
الق ��ر� َآن �إن�س ��ا ٌن ،وه ��م كاذب ��ون ف ��ي
دعواه��م ،فلغ��ة م��ن يزعم��ون �أن��ه يعلم��ه
�أعجمي ��ة ،وه ��ذا الق ��ر�آن ن ��زل بل�س ��ان
عرب��ي وا�ض��ح ذي بالغ��ة عالي��ة ،فكي��ف
يزعم ��ون �أن ��ه َت َل َّق ��اه م ��ن �أعجم ��ي؟!
� إن الذي ��ن ال ي�ؤمن ��ون ب�آي ��ات اهلل
�أنه��ا م��ن عن��ده �س��بحانه ال يوفقه��م اهلل
للهداي��ة م��ا دام��وا ُم ِ�ص ِّري��ن عل��ى ذل��ك،
وله��م ع��ذاب موج��ع ب�س��بب م��ا ه��م في��ه
م ��ن الكف ��ر ب ��اهلل ،والتكذي ��ب ب�آيات ��ه.
 لي���س محم��د كاذب�ً�ا فيم��ا ج��اء
ب��ه م��ن ربه� ،إنما يختلق الكذب الذين ال
ي�صدق��ون ب�آي��ات اهلل؛ لأنه��م ال يخاف��ون
عذا ًب ��ا ،وال يرج ��ون ثوا ًب ��ا ،و�أولئ ��ك
المت�صف��ون بالكف��ر ه��م الكاذب��ون؛ لأن
الك��ذب عادته��م الت��ي اعت��ادوا عليه��ا.
 م��ن كف��ر ب��اهلل م��ن بع��د �إيمان��ه �إال
م��ن �أك��ره على الكفر فنطق بكلمة الكفر
ِبل�س��ا ِنه وقل ُب��ه مطمئ��ن بالإيم��ان موق��ن
بحقيقته ،لكن من كان منف�س��ح ال�صدر
بالكف��ر فاخت��اره عل��ى الإيم��ان وتكل��م ب��ه
طائ ًع��ا فه��و مرت��د ع��ن الإ�س�ل�ام فعليه��م
غ�ض��ب م��ن اهلل وله��م ع��ذاب عظيم.
 ذل ��ك االرت ��داد ع ��ن الإ�س�ل�ام
ب�س��بب �أنهم �آثروا ما ينالونه من حطام
الدني ��ا مكاف ��أة لكفره ��م عل ��ى الآخ ��رة،
و�أن اهلل ال يوف ��ق الق ��وم الكافري ��ن �إل ��ى
الإيم��ان ،ب��ل يخذله��م.
� أولئ ��ك المت�صف ��ون بال ��ردة بع ��د
الإيم��ان الذي��ن خت��م اهلل عل��ى قلوبه��م
فال يفهمون المواعظ ،وعلى �أ�س��ماعهم
�ماعا ُي ْن َتف��ع ب��ه ،وعل��ى
ف�ل�ا ي�س��معونها �س� ً
�أب�صاره��م ف�ل�ا يب�ص��رون الآي��ات الدالة
عل��ى الإيم��ان ،و�أولئ��ك ه��م الغافلون عن
�أ�س��باب ال�س��عادة وال�ش��قاء ،وعم��ا �أع��د اهلل له��م م��ن الع��ذاب.
 ح ًّقا �إنهم يوم القيامة هم الخا�سرون الذين خ�سروا �أنف�سهم ب�سبب كفرهم بعد �إيمانهم الذي لو تم�سكوا به لدخلوا الجنة.
 ث��م �إن رب��ك � -أيه���ا الر�س���ول  -لغف��ور ورحي��م بالم�س��ت�ضعفين م��ن الم�ؤمني��ن الذي��ن هاج��روا م��ن مك��ة �إل��ى المدين��ة بعدم��ا عذبه��م
الم�ش��ركون وامتحنوه��م ف��ي دينه��م حت��ى نطق��وا بكلم��ة الكف��ر وقلوبه��م مطمئن��ة بالإيم��ان ،ثم جاهدوا في �س��بيل اهلل لتك��ون كلمة اهلل هي
العلي��ا ،وكلم��ة الذي��ن كف��روا ال�س��فلى ،و�صب��روا عل��ى م�ش��اقه� ،إن رب��ك م��ن بع��د تل��ك الفتن��ة التي ُف ِتن��وا به��ا ،والتعذيب الذي ُعذِّ ب��وا به حتى
نطق��وا بكلم��ة الكف��ر؛ لغف��ور له��م ،رحي��م به��م؛ لأنهم م��ا نطقوا بكلم��ة الكف��ر �إال ُم ْك َرهين.
الترخي�ص لل ُمك َره بالنطق بالكفر ظاه ًرا مع اطمئنان القلب بالإيمان.
المرت��دون ا�س��توجبوا غ�ض��ب اهلل وعذاب��ه؛ لأنه��م ا�س��تحبوا الحي��اة الدني��ا على الآخرة ،وحرموا م��ن هداية اهلل ،وطبع اهلل على قلوبهم
و�سمعهم و�أب�صارهم ،وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب ال�شديد يوم القيامة.
َك َت َب اهلل المغفرة والرحمة للذين �آمنوا ،وهاجروا من بعد ما فتنوا ،و�صبروا على الجهاد.

 واذكر � -أيها الر�سول  -يوم ي�أتي
حاج عن نف�سه ،ال ُيحاج عن
كل �إن�سان ُي ّ
غيرها لعظم الموقف ،و ُتو َّفى كل نف�س
جزاء ما عملت من خير و�شر ،وهم ال
ُيظْ لمون بنق�ص ح�سناتهم ،وال بزيادة
�سيئاتهم.
 و�ضـــرب اهلل ً
مثــــل قــــري ًة  -وهــي
مكة -كــانت �آمنـــة ال يخــــاف �أهلها،
م�ستقرة والنا�س من حولها ُي َت َخطَّ فون،
يجيئها رزقها هنيئًا ً
�سهل من كل
مكان ،فكفر �أهلها بما �أنعم اهلل عليهم
من النعم ولم ي�شكروه ،فجازاهم اهلل
بالجوع والخوف ال�شديد الظاهر على
ً
وهزال ،حتى �صارا
فزعا
�أج�سامهم ً
كاللبا�س لهم ب�سبب ما كانوا يعملون
من الكفر والتكذيب.
 ولق��د ج��اء �أه��ل مك��ة ر�س��ول منه��م
يعرفون��ه بالأمانة وال�صدق ،وهو محمد
 ،فكذب ��وه فيم ��ا �أنزل ��ه علي ��ه رب ��ه،
فنزل بهم عذاب اهلل بالجوع والخوف،
وهم ظالمون لأنف�س��هم ب�إيرادها موارد
اله�ل�اك حي ��ن �أ�ش ��ركوا ب ��اهلل ،وكذب ��وا
ر�سوله.
 فكلوا � -أيها العباد  -مما رزقكم
اهلل �سبحانه ما كان ً
حالل من جن�س ما
ُي ْ�ستطاب �أكله ،وا�شكروا نعمة اهلل التي
�أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم
هلل و�صرفها في مر�ضاته� ،إن كنتم
تعبدونه وحده وال ت�شركون به.
َ ح � َّ�رم اهلل عليك ��م م ��ن الم�أك ��والت
م��ا م��ات دون ذكاة مم��ا ُي َذ َّك��ى ،وال��دم
ال َم ْ�س��فوح ،والخنزي��ر بجمي��ع �أجزائ��ه،
وم ��ا ذبح ��ه ذابح ��ه قربا ًن ��ا لغي ��ر اهلل،
وه ��ذا التحري ��م �إنم ��ا ه ��و ف ��ي حال ��ة
االختي��ار ،فم��ن �ألج�أت��ه ال�ض��رورة �إل��ى
�أكل المذك��ورات ،ف��أكل منها غير راغب
ف��ي المح��رم لذات��ه ،وال متج��اوز لح��د الحاج��ة؛ ف�ل�ا �إث��م عليه ،ف�إن اهلل غفور ،يغفر له م��ا �أكل ،رحيم به حين �أباح له ذلك عند ال�ضرورة.
 وال تقول��وا � -أيه���ا الم�ش���ركون  -لم��ا ت�صف��ه �أل�س��نتكم م��ن الك��ذب عل��ى اهلل :ه��ذا ال�ش��يء ح�ل�ال ،وه��ذا ال�ش��يء ح��رام؛ بق�ص��د �أن
تختلقوا على اهلل الكذب بتحريم ما لم يحرم� ،أو تحليل ما لم يحلل� ،إن الذين يختلقون على اهلل الكذب ال يفوزون بمطلوب ،وال ينجون
من مرهوب.
 لهم متاع قليل حقير باتباعهم �أهواءهم في الدنيا ،ولهم يوم القيامة عذاب موجع.
ولما ذكر اهلل ما حرمه من الم�أكوالت على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:
 وعل��ى اليه��ود خا�ص��ة حرمن��ا م��ا ق�ص�صن��اه علي��ك  -كم��ا ف��ي الآي��ة ( )١٤٦م��ن �س��ورة الأنع��ام  ،-وم��ا ظلمناه��م بتحري��م ذل��ك ،ولك��ن
كان��وا �أنف�س��هم يظلم��ون حي��ن ارتكبوا �أ�س��باب العقاب ،فجزيناهم ببغيهم ،فحرمن��ا عليهم ذلك عقوبة لهم.
و�س� ْل ُبها ووقعوا في �ش��دة الجوع بعد ال�ش��بع،
الجزاء من جن���س العمل؛ ف�إن �أهل القرية لما بطروا النعمة ُب ِّدلوا بنقي�ضها ،وهو َم ْح ُقها َ
وفي الخوف والهلع بعد الأمن واالطمئنان ،وفي قلة موارد العي�ش بعد الكفاية.
وج��وب الإيم��ان ب��اهلل وبالر�س��ل ،وعب��ادة اهلل وح��ده ،و�ش��كره عل��ى نعم��ه و�آالئ��ه الكثي��رة ،و�أن الع��ذاب الإله��ي الح� ٌق ب��كل م��ن كف��ر ب��اهلل
وع�ص��اه ،وجح��د نعمة اهلل عليه.
اهلل تعالى لم يحرم علينا �إال الخبائث ً
تف�ضل منه ،و�صيانة عن كل ُم ْ�س َت ْق َذر.

 ثم �إن ربك � -أيها الر�سول -
للذين عملوا ال�سيئات ً
جهل بعاقبتها
و�إن كانوا متعمدين ،ثم تابوا �إلى اهلل
بعد ما عملوا من �سيئات ،و�أ�صلحوا
�أعمالهم التي فيها ف�ساد� ،إن ربك من
بعد التوبة لغفور لذنوبهم ،رحيم بهم.
ولما كان الم�شركون يزعمون �أنهم على
ملة �إبراهيم رد اهلل عليهم دعواهم،
فقال:
� إن �إبراهي ��م
كان جام ًع ��ا
لخ�ص ��ال الخي ��ر ،مدي ًم ��ا لطاع ��ة رب ��ه،
مائ�ل�اً ع ��ن الأدي ��ان كله ��ا �إل ��ى دي ��ن
الإ�س�ل�ام ،ولم يكن من الم�ش��ركين قط.
 وكان �ش ��اك ًرا لنع ��م اهلل الت ��ي �أنع ��م
بها عليه ،اختاره اهلل للنبوة ،وهداه �إلى
دين الإ�سالم القويم.
 و�أعطين ��اه ف ��ي الدني ��ا النب ��وة
والثن��اء الح�س��ن والول��د ال�صال��ح ،و�إن��ه
ف��ي الآخ��رة لمن ال�صالحي��ن الذين �أعد
اهلل له��م الدرج��ات الع�ل�ا م��ن الجن��ة.
 ثم �أوحينا �إليك � -أيها الر�سول� -أن
اتبع ملة �إبراهيم في التوحيد والبراءة
من الم�شركين والدعوة �إلى اهلل والعمل
ب�شريعتهً ،
مائل عن جميع الأديان �إلى
دين الإ�سالم ،وما كان من الم�شركين
قط كما يزعم الم�شركون ،بل كان
موحدا هلل.
ً
ِ
فر�ضا على
� إنما ُجعل تعظيم ال�سبت ً
اليهود الذين اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا
فيه من م�شاغلهم للعبادة بعد �أن �ضلوا
عن يوم الجمعة الذي �أمروا بالتفرغ
فيه ،و�إن ربك � -أيها الر�سول  -ليحكم
بين ه�ؤالء المختلفين يوم القيامة فيما
كانوا فيه يختلفون ،فيجازي ًّ
كل بما
ي�ستحق.
ّ
 ادع � -أيه���ا الر�س���ول � -إل ��ى دي ��ن
الإ�س�ل�ام �أنت ومن اتبعك من الم�ؤمنين
بما تقت�ضيه حال المدعو وفهمه وانقياده ،وبالن�صح الم�ش��تمل على الترغيب والترهيب ،وجادلهم بالطريقة التي هي �أح�س��ن ً
قول وفك ًرا
وتهذي ًبا ،فلي�س عليك هداية النا�س ،و�إنما عليك �إبالغهم� ،إن ربك هو �أعلم بمن �ضل عن دين الإ�سالم ،وهو �أعلم بالمهتدين �إليه ،فال
تذهب نف�س��ك عليهم ح�سرات.
 و�إن �أردت��م معاقب��ة عدوك��م فعاقب��وه بمث��ل م��ا فع��ل بك��م دون زي��ادة ،ولئ��ن �صبرت��م ع��ن معاقبتك��م ل��ه عن��د الق��درة عليه ف��إن ذلك خير
لل�صابري��ن منك��م من االنت�صاف بمعاقبتهم.
 وا�صب��ر � -أيه���ا الر�س���ول  -عل��ى م��ا ي�صيب��ك م��ن �أذاه��م ،وم��ا توفيق��ك لل�صب��ر �إال بتوفي��ق اهلل ل��ك ،وال تح��زن لإعرا���ض الكف��ار عن��ك،
وال ي�ضق �صدرك ب�س��بب ما يقومون به من مكر وكيد.
� إن اهلل مع الذين اتقوه بترك المعا�صي ،والذين هم مح�سنون ب�أداء الطاعات ،وامتثال ما �أمروا به ،فهو معهم بالن�صر والت�أييد.
اقت�ضت رحمة اهلل �أن يقبل توبة عباده الذين يعملون ال�سوء من الكفر والمعا�صي ،ثم يتوبون وي�صلحون �أعمالهم ،فيغفر اهلل لهم.
قدوة له.
يح�سن بالم�سلم �أن يتخذ �إبراهيم
على الدعاة �إلى دين اهلل اتباع هذه الطرق الثالث :الحكمة ،والموعظة الح�سنة ،والمجادلة بالتي هي �أح�سن.
العقاب يكون ِ
بالمثْل دون زيادة ،فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم.

