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�إثبات الر�سالة وبيان وحدة غاية
الأنبياء وعناية اهلل بهم.
َ ق ُرب للنا�س ح�سابهم على �أعمالهم
يوم القيامة ،وهم في غفلة معر�ضون
عن الآخرة؛ الن�شغالهم بالدنيا عنها.
 م ��ا ي�أتيه ��م م ��ن ق ��ر�آن م ��ن ربه ��م
�ماعا غير
حديث النزول �إال ا�س��تمعوه �س� ً
ناف��ع ،ب��ل �س��ماع لع��ب غي��ر مبالي��ن بم��ا
فيه.
 ا�س ��تمعوه وقلوبه ��م غافل ��ة عن ��ه،
و�أخف ��ى الظالم ��ون بالكف � ِ�ر الحدي � َ�ث
الذي يتناجون به قائلين :هل هذا الذي
ي َّدعي �أنه ر�سول �إال ب�شر مثلكم ،ال ميزة
له عنكم؟! وما جاء به �سحر� ،أفتتبعونه
و�أنت��م تدرك��ون �أن��ه ب�ش��ر مثلك��م ،و�أن ما
ج��اء به �س��حر؟!
 قــال الر�ســـول  :ربي يعلم ما
�أخفيتم من الحديث ،فهو يعلم كل قول
�صادر من قائله في ال�سماوات وفي
الأر�ض ،وهو ال�سميع لأقوال عباده،
العليم ب�أعمالهم ،و�سيجازيهم عليها.
 ب ��ل ت ��رددوا ب�ش� ��أن م ��ا ج ��اء ب ��ه
محم ��د  ،فت ��ارة قال ��وا� :أح�ل�ام
مختلط��ة ال ت�أوي��ل له��ا ،وقال��وا ت��ارة :ال،
ب��ل اختلق��ه م��ن غي��ر �أن يك��ون ل��ه �أ�ص��ل،
وقال ��وا ت ��ارة :ه ��و �ش ��اعر ،و�إن كان
�صاد ًق��ا ف��ي دعواه فليجئنا بمعجزة مثل
الأوليــ ��ن م ��ن الــر�ســ ��ل ،فقـــ ��د جــ ��ا�ؤوا
بالمعــ ��جزات ،مــ ��ثل ع�صــ ��ا مو�س ��ى،
وناق ��ة �صال ��ح.
 ما �آمنـت قبل هــ�ؤالء المقـترحين
قرية اقترحوا نزول الآيات ف�أُعطُ وها كما اقـــترحوها ،بل كــذبوا بها ف�أهلــكناهم� ،أفي�ؤمن ه�ؤالء؟!
 وم��ا بعثن��ا قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -إال رج� ً�ال م��ن الب�ش��ر نوح��ي �إليه��م ،ول��م نبعثه��م مالئكة ،فا�س��ألوا �أه��ل الكتاب من قبلك��م �إن كنتم
ال تعلمون ذلك.
 وما جعلنا الر�سل الذين نر�سلهم ذوي ج�سد ال ي�أكلون الطعام ،بل ي�أكلون كما ي�أكل غيرهم ،وما كانوا باقين في الدنيا ال يموتون.
 ث��م حققن��ا لر�س��لنا م��ا وعدناه��م ب��ه حيث �أنقذناهم و�أنقذنا من ن�ش��اء من الم�ؤمنين من اله�ل�اك ،و�أهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم
باهلل ،وارتكابهم المعا�صي.
 لق��د �أنزلن��ا �إليك��م الق��ر�آن في��ه �ش��رفكم وفخرك��م �إن �ص ّدقت��م ب��ه ،وعملت��م بم��ا في��ه� ،أف�ل�ا تعقل��ون ذل��ك ،فت�س��ارعوا �إل��ى الإيم��ان ب��ه،
والعم��ل بم��ا ت�ضمنه؟!
ُق� ْ�رب القيام��ة مم��ا ي�س��توجب اال�س��تعداد له��ا .ان�ش��غال القل��وب بالله��و ي�صرفه��ا ع��ن الحق� .إحاطة عل��م اهلل بما ي�صدر من عباده
م��ن ق��ول �أو فع��ل .اخت�ل�اف الم�ش��ركين ف��ي الموق��ف م��ن النب��ي ي��دل عل��ى تخبطه��م وا�ضطرابه��م� .أن اهلل م��ع ر�س��له والم�ؤمني��ن
بالت�أيي��د والع��ون عل��ى الأع��داء .القر�آن �ش��رف وع��ز لمن �آمن به وعمل به.

 وما �أكثَـ َر القرى التي �أهلكناها
ب�سبـب ظلمها بالكفر ،وخلقنا بعدها
قوما �آخرين!
ً
 فلم ��ا �ش ��اهد المه َلـ ��كون عذابن ��ا
ال ُم ْ�س َتـ� �� ِأ�صل� ،إذا هـ ��م مـ ��ن قريتــ ��هم
ي�س ��رعون هر ًب ��ا م ��ن اله�ل�اك.
 فيــنا َدون علــــى وجــــه ال�سخـــرية:
ال تهــــربوا ،وارجــعــــوا �إلى ما كنــــتم
فيـــه مـــن التــــنعم بملــــذاتكم ،و�إلى
م�ساكنكم؛ لعلكم ُت�س�ألون من دنياكم
�شيئًا.
 قـــال هـــ�ؤالء الظـــالمون معترفين
بذنبهم :يا هـــالكنا وخ�ســـراننا� ،إنا
كنا ظالمين ِ
لكفرنا باهلل.
 فمـــ ��ا زال اعتـــرافـــ ��هم بذنبه ��م
ودعـــ��ا�ؤهم علـــ��ى �أنف�ســـ��هم بالـــ��هالك
دعــــــوتهـــ ��م التـــ ��ي يكـــررونـــ ��ها حـــ ��تى
�ص َّيرناهـــ��م مثــــــ��ل الـــ��زرع المح�ص��ود،
اك به��م.
ميتي��ن ال َح� َر َ
 وم ��ا خلقن ��ا ال�س ��ماء والأر� ��ض وم ��ا
بينهما لع ًبا وعبثًا ،بل خلقناهما للداللة
على قدرتنا.
 ل ��و �أردن ��ا اتخـــ ��اذ �صاحب ��ة �أو
ول��د التخـــ��ذناه مم��ا عنــــــ��دنا ،ومـــ��ا كنا
فاعلي ��ن ذل ��ك لتنزهن ��ا عن ��ه.
 ب ��ل نرم ��ي بالح ��ق ال ��ذي نوح ��ي
ب��ه �إل��ى ر�س��ولنا عل��ى باط��ل �أه��ل الكف��ر
َف َي ْد َح ُ�ض��ه ،فــــ��إذا باطله��م ذاهب زائل،
ولك��م � -أيه��ا القائلون باتخاذه �صاحبة
وول � ًدا  -الهــــ�ل�اك لو�صــ ��فكم ل ��ه بم ��ا
ال يلي��ق به.
ولم ��ا كان اتخ ��اذ ال�صاحب ��ة والول ��د
منبــــ �ئًا عــــــ ��ن االفتــ ��قار؛ ب ّي ��ن �أن ��ه
مال��ك ه��ذا الكـ��ون ،فق��ال:
 ولـــ ��ه �سبـــحــــــ ��انه وحــــــ ��ده ملـــ ��ك
ال�سماوات وملك الأر�ض ،ومن عنده من
المالئكة ال يتك ّبرون عن عبادته ،وال يتعبون منها.
 يواظبون على ت�سبيح اهلل دائ ًما ،ال يملّون منه.
عاجزا عن ذلك؟!
يعبدون
فكيف
الموتى،
يحيون
 بل اتخذ الم�شركون �آلهة من دون اهلل ،ال
ً
 ل��و كان ف��ي ال�س��ماوات والأر���ض معب��ودات متع��ددة �س��وى اهلل لف�س��دتا بتن��ازع المعب��ودات ف��ي ال ُم ْل��ك ،والواق��ع خالف ذل��كَ ،ف َتن َّزه اهلل
رب العر���ش عما ي�صفه به الم�ش��ركون كذ ًبا من �أن له �ش��ركاء.
 واهلل هو المتفرد في ملكه وق�ضائه ،ال ي�س�أله �أحد عما ق َّدره وق�ضى به ،وهو ي�س�أل عباده عن �أعمالهم ،ويجازيهم عليها.
 ب��ل اتخ��ذوا م��ن دون اهلل معب��ودات ،ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين :هات��وا حجتك��م عل��ى ا�س��تحقاقها للعبادة ،فه��ذا الكتاب
المن��زل عل��ي ،والكت��ب المنزل��ة عل��ى الر�س��ل ال حج��ة لك��م فيه��ا ،بل معظم الم�ش��ركين ال ي�س��تندون �إال �إل��ى الجهل والتقلي��د ،فهم معر�ضون
ع��ن قبول الحق.
الظلم �سبب في الهالك على م�ستوى الأفراد والجماعات.
ما خلق اهلل �شيئًا عبثًا؛ لأنه �سبحانه ُم َن َّزه عن العبث.
غلبة الحق ،ودحر الباطل ُ�س َّنة �إلـهية.
�إبطال عقيدة ال�شرك بدليل ال َّت َمانُع.

 وم�ا بعثن�ا م�ن قبل�ك � -أيه�ا
الر�س�ول  -ر�س ً
�ول �إال نوح�ي �إلي�ه �أن�ه ال
معب�ود بح�ق �إال �أن�ا فاعبدون�ي وح�دي،
وال ت�ش�ركوا ب�ي �ش�يئًا.
 وقــ ��ال المــ�شـ ��ركون :اتــخــــ ��ذ اهلل
المالئك��ة بن��اتَ ،ت َن َّزه �س��بحانه و َت َق َّد���س
عم��ا يقولون��ه م��ن الك��ذب ،ب��ل المالئك��ة
عب��اد هلل ،مكرم��ون من��ه ،مقرب��ون �إليه.
 ال يتق ّدم ��ون ربه ��م بق ��ول ،ف�ل�ا
ينطق��ون ب��ه حت��ى ي�أمره��م ،وه��م ب�أمره
يعمل��ون ،ف�ل�ا يخالف��ون ل��ه �أم� ًرا.
 يعل ��م �س ��ابق �أعماله ��م والحقه ��ا،
وال ي�س� ��ألون ال�ش ��فاعة �إال ب�إذن ��ه لم ��ن
ارت�ضى ال�شـــ��فاعة له ،وهـــم من خــوفه
�سبحانه حذرون ،فال يخالفونه في �أمر
وال نه��ي.
 وم ��ن يق ��ل م ��ن المالئك ��ة م ��ن
ب ��اب االفترا� ��ض� :إن ��ي معب ��ود م ��ن دون
اهلل ،ف�إنن ��ا نجزي ��ه عل ��ى قول ��ه بع ��ذاب
جهن��م ي��وم القيام��ة خال� ً�دا فيه��ا ،ومث��ل
ه��ذا الج��زاء نج��زي الظالمي��ن بالكف��ر
وال�ش ��رك ب ��اهلل.
� أَ َولــ ��م يعلــــ ��م الـــ ��ذين كفـــ ��روا
ب ��اهلل �أن ال�س ��ماوات والأر� ��ض كانت ��ا
ُمل ِ
ْت�صقتي��ن ،ال ف��راغ بينهم��ا فينزل منه
المط��ر ،فف�صلن��ا بينهم��ا ،وجعلن��ا م��ن
الماء النازل من ال�سماء �إلى الأر�ض كل
�شيء من حيوان �أو نبات� ،أفال يعتبرون
بذل��ك ،وي�ؤمن��ون ب��اهلل وح��ده؟!
ً
 وخلقن ��ا ف ��ي الأر� ��ض جب ��ال ثابت ��ة
حت��ى ال ت�ضط��رب بم��ن عليه��ا ،وجعلن��ا
فيه ��ا م�س ��الك وطر ًق ��ا وا�س ��عة لع ّله ��م
يهت��دون في �أ�س��فارهم �إل��ى مقا�صدهم.
 وجعلنا ال�سماء �سق ًفا محفوظً ا من
ال�سقــوط مــن غيــر َع َمد ،ومحفوظً ا
ا�س ِتــــراق ال�ســـمع ،والم�شـركون
من ْ

عما في ال�سمـــاء من الآيات  -كال�شم�س والقمر  -معر�ضون ال يعتبرون.
 واهلل وح��ده ه��و ال��ذي خل��ق اللي��ل للراح��ة ،وخل��ق النهار لك�س��ب المعا���ش ،وخلق ال�شم���س عالمة عل��ى النهار ،والقمر عالم��ة على الليل،
كل من ال�شم�س والقمر يجري في مداره الخا�ص به ،ال ينحرف عنه وال يميل.
 وم��ا جعلن��ا لأح��د م��ن الب�ش��ر قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -البق��اء ف��ي هذه الحياة؟ �أف��إن انق�ضى �أجلك في هذه الحياة وم� ّ�ت فه�ؤالء باقون
بعدك؟! كال.
 كل نف���س م�ؤمن��ة �أو كاف��رة ذائق��ة الم��وت ف��ي الدني��ا ،ونختبرك��م � -أيه��ا النا���س  -ف��ي الحي��اة الدني��ا بالتكاليف والنع��م والنقم ،ثم بعد
موتكم �إلينا ال �إلى غيرنا ترجعون ،فنجازيكم على �أعمالكم.
تنزيه اهلل عن الولد.
منزلة المالئكة عند اهلل �أنهم عباد خلقهم لطاعته ،ال يو�صفون بالذكورة وال الأنوثة ،بل عباد مكرمون.
ُخ ِلقت ال�سماوات والأر�ض وفق ُ�س َّنة التدرج ،فقد ُخ ِلقتا ُمل ِْتزقتين ،ثم ُف ِ�صل بينهما.
االبتالء كما يكون بال�شر يكون بالخير.

 و�إذا ر�آك � -أيــها الر�ســـول  -هــــ�ؤالء
الم�شــــركون ال يتخـــذونك �إال �سخـــرية
من ّفرين �أتباعهم بقولهم� :أهذا هو
ي�سب �آلهتكم التي تعبدونها؟!
الذي ّ
وهم مع ال�سخـرية بك جاحدون بما
�أنزل اهلل عليــهم من القـــر�آن وبما
�أعطاهم من النعم كافرون؛ فهم �أولى
بالعيب لجمعهم كل �سوء.
 طُ ِب ��ع الإن�س ��ان عل ��ى العجل ��ة،
فه��و ي�ستــــ��عجل الأ�شـــ��ياء قب��ل وقـ��وعها،
وم ��ن ذل ��ك ا�ستــعـــ ��جال الم�شــركـــ ��ين
للعــــذاب� ،س�أريكم � -أيها الم�ستعجلون
لعذاب ��ي  -م ��ا ا�س ��تعجلتموه من ��ه ،ف�ل�ا
تطلب ��وا تعجيل ��ه.
 ويق ��ول الكف ��ار المنك ��رون للبع ��ث
عل ��ى وج ��ه اال�س ��تعجال :مت ��ى يك ��ون م ��ا
َت ِع ُدونن ��ا ب ��ه � -أيه ��ا الم�س ��لمون  -م ��ن
البع��ث �إن كنت��م �صادقي��ن فيم��ا ت ّدعون��ه
م��ن وقوع��ه؟!
 ل ��و يعل ��م ه���ؤالء الكف ��ار المنك ��رون
للبعث حين ال ير ُّدون النار عن وجوههم
وال ع ��ن ظهوره ��م ،و�أن ال نا�ص ��ر
ين�صره ��م بدف ��ع الع ��ذاب عنه ��م ،ل ��و
تي ّقن ��وا ذل ��ك لم ��ا ا�س ��تعجلوا الع ��ذاب.
 ال ت�أتيه��م ه��ذه الن��ار الت��ي ُي َع َّذب��ون
به��ا ع��ن عل��م منه��م ،ب��ل ت�أتيه��م فج��أة،
ف�ل�ا يق��درون عل��ى رده��ا عنه��م ،وال ه��م
ُي�ؤَ َّخ��رون حت��ى يتوب��وا فتناله��م الرحم��ة.
م ��ن
ولم ��ا عان ��ى ر�س ��ول اهلل
ا�س��تهزاء قوم��ه ب��ه وتكذيبه��م ل��ه� ،س�ل ّ�اه
اهلل بقول ��ه:
 ولئ ��ن �س ��خر ب ��ك قوم ��ك فل�س ��ت
ِب ْد ًعا في ذلك ،فقد ا�ستهزئ بر�سل من
قبلك � -أيها الر�سول  -ف�أحاط بالكفار
�ذاب
الذي ��ن كان ��وا ي�س ��خرون منه ��م الع � ُ
ال ��ذي كان ��وا ي�س ��تهزئون ب ��ه ف ��ي الدني ��ا
عندم��ا تخ ّوفه��م ر�س��لهم ب��ه.
 ق��ل � -أيه��ا الــــ��ر�سول  -له ��ؤالء الم�س��تعجلين بالع��ذاب :م��ن يحفظك��م باللي��ل والنه��ار مم��ا يري��د بك��م الرحم��ن م��ن �إن��زال الع��ذاب
واله�ل�اك بك��م؟ ب��ل ه��م ع��ن ذك��ر مواع��ظ ربه��م وحجج��ه معر�ض��ون ،ال يتد ّب��رون �ش��يئًا منه��ا جه�ل ً�ا و�س��ف ًها.
� أم ه��ل له��م �آله��ة تمنعه��م م��ن عذابن��ا؟ ال ي�س��تطيعون ن�ص��ر �أنف�س��هم بدف��ع �ض��ر عنه��ا ،وال بجل��ب نف��ع له��ا ،ومن ال ين�صر نف�س��ه فكيف
ين�ص��ر غي��ره؟! وال هم ُي َجارون من عذابنا.
�تدراجا له��م ،حت��ى َتطَ ��ا َول به��م الزم��ن فاغت��روا بذل��ك،
 ب��ل م ّتعن��ا ه��ؤالء الكف��ار ،وم ّتعن��ا �آباءه��م بم��ا ب�س��طنا عليه��م م��ن نعمن��ا؛ ا�س� ً
المغترون بنعمنا الم�ستعجلون بعذابنا �أنا ن�أتي الأر�ض ننق�صها من جوانبها بقهرنا لأهلها ،وغلبتنا
و�أقاموا على كفرهم� ،أفال يرى ه�ؤالء
ّ
له��م ،فيعتب��روا بذل��ك حت��ى ال يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فلي���س ه��ؤالء غالبين ،بل هم مغلوبون.
بيان كفر من ي�ستهزئ بالر�سول� ،سواء بالقول �أو الفعل �أو الإ�شارة.
من طبع الإن�سان اال�ستعجال ,والأناة خلق فا�ضل.
ال يحفظ من عذاب اهلل �إال اهلل.
م�آل الباطل الزوال ،وم�آل الحق البقاء.

 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إنم��ا
�أخ ّوفــ��كم � -أيه��ا النا���س  -م��ن ع��ذاب
اهلل بالوحي الــذي يوحـــيه � ّإلي ربي ،وال
ي�ســمع ال�صــم عن الحق ما يدعون �إليه
�س��ماع قب��ول �إذا ُخ ِّوف��وا م��ن عذاب اهلل.
 ولئ ��ن م� � ّ�س ه� ��ؤالء الم�س ��تعجلين
بالعذاب ن�صيب من عذاب ربك � -أيها
الر�س��ول  -ليقو ُل� ّ�ن عندئ��ذ :ي��ا هالكن��ا
وخ�س��راننا� ،إن��ا كن��ا ظالمي��ن بال�ش��رك
باهلل والتكذيب بما جاء به محمد .
 و َن ْن ِ�ص ��ب الموازي ��ن العادل ��ة لأه ��ل
القيام��ة لت��وزن بها �أعماله��م ،فال ُتظْ لَم
في ذلك اليوم نف�س بنق�ص ح�سناتها �أو
زيادة �س��يئاتها ،و�إن كان الموزون ً
قليل
مثل ما تزنه حبة َخ ْر َدل جئنا به ،وكفى
بن��ا ُم ْح ِ�صين نح�صي �أعمال عبادنا.
 ولق ��د �أعطين ��ا مو�س ��ى وه ��ارون
الت��وراة فارق��ة بي��ن الح��ق والباطل
والح�ل�ال والح��رام ،وهداي��ة لم��ن �آمن��وا
به��ا ،وتذكي� ًرا للمتقي��ن لربه��م.
 الذي ��ن يخاف ��ون عق ��اب ربه ��م
الذي ي�ؤمنون به مع �أنهم لم ي�ش��اهدوه،
وه��م م��ن ال�س��اعة خائف��ون.
 وه ��ذا الق ��ر�آن المن� � َّزل عل ��ى
محم��د ِذ ْك��ر لم��ن �أراد �أن يتذك��ر ب��ه
وموعظ��ة ،كثي��ر النف��ع والخي��ر� ،أف�أنت��م
مقرين بما
ل��ه م��ع ذل��ك منكرون؟! غي��ر ّ
في��ه ،وال عاملي��ن ب��ه؟!
 ولق ��د �أعطين ��ا �إبراهي ��م الحج ��ة
عل��ى قوم��ه ف��ي �صغ��ره وك ّنا ب��ه عالمين،
ف�أعطين��اه م��ا ي�س��تح ّقه ف��ي علمن��ا م��ن
الحج��ة عل��ى قوم��ه.
� إذ ق ��ال لأبي ��ه �آزر ولقوم ��ه :م ��ا
هذه الأ�صنام التي �صنعتموها ب�أيديكم،
والت��ي �أنت��م مقيم��ون عل��ى عبادته��ا؟
 ق ��ال ل ��ه قوم ��ه :وجدن ��ا �آباءن ��ا

يعبدونه ��ا ،فعبدناه ��ا ت� ِّأ�س� � ًيا به ��م.
 قال لهم �إبراهيم :لقد كنتم � -أيها التابعون � -أنتم و�آبا�ؤكم المتبوعون في �ضالل وا�ضح عن طريق الحق.
 قال له قومه� :أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت� ،أم �أنت من الهازلين؟
رب ال�س��ماوات والأر���ض ال��ذي خلقه��ن عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،و�أن��ا عل��ى �أن��ه
 ق��ال �إبراهي��م :ب��ل جئتك��م بالج��د ال باله��زل ،فر ّبك��م ه��و ّ
ربك��م ورب ال�س��ماوات والأر���ض م��ن ال�ش��اهدين ،ولي���س لأ�صنامكم ح��ظ من ذلك.
أدبرن لأ�صنامكم ما تكرهون بعد �أن تذهبوا عنها �إلى عيدكم.
 وقال �إبراهيم بحيث ال ي�سمعه قومه :واهلل ل ّ
َن ْفع الإقرار بالذنب م�شروط بم�صاحبة التوبة قبل فوات �أوانها.
�إثبات العدل هلل ،ونفي الظلم عنه.
�أهمية قوة الحجة في الدعوة �إلى اهلل.
�ضرر التقليد الأعمى.
الت��درج ف��ي تغيي��ر المنك��ر ،والب��دء بالأ�س��هل فالأ�س��هل ،فق��د ب��د�أ �إبراهي��م بتغيي��ر منك��ر قوم��ه بالق��ول وال�ص��دع بالحج��ة ،ث��م انتق��ل �إل��ى
التغيي��ر بالفعل.

 فحطّ ��م �إبراهي ��م �أ�صنامه ��م حت ��ى
�ص��ارت قط ًع��ا �صغي��رة ،و�أبق��ى كبيره��ا
رج ��اء �أن يرجع ��وا �إلي ��ه لي�س���ألوه عم ��ن
حطّ مه��ا.
 فلم ��ا رجع ��وا ووج ��دوا �أ�صنامه ��م
بع�ض��ا :م��ن
ق��د ُح ِّطم��ت �س ��أل بع�ضه��م ً
َحطَّ ��م معبوداتن ��ا؟ �إن م ��ن حطّ مه ��ا
لم��ن الظالمي��ن ،حي��ث ح ّق��ر م��ا ي�س��تحق
التعظي ��م والتقدي� ��س.
 ق ��ال بع�ضه ��م� :س ��معنا فت ��ى
يذكرهم ب�سوء ويعيبهم ُي ْدعى �إبراهيم،
لعل��ه ه��و ال��ذي حطمه��م.
 ق ��ال �س ��ادتهم :جيئ ��وا ب�إبراهي ��م
عل��ى م�ش��هد م��ن النا���س وم��ر�أى؛ لعله��م
ي�ش��هدون عل��ى �إق��راره بم��ا �صن��ع ،فيكون
�إق��راره حج��ة لك��م عليه.
 فج ��ا�ؤوا ب�إبراهي ��م ف�س� ��ألوه:
�أ�أنت فعلت هذا الفعل ال�شنيع ب�أ�صنامنا
ي��ا �إبراهيم؟!
 ق ��ال �إبراهي ��م ُ -م َته ِّك ًم ��ا به ��م،
مظه� ًرا عج��ز �أ�صنامه��م عل��ى مر�أى من
النا���س  :-م��ا فعل��ت ذلك ،ب��ل فعله كبير
الأ�صن��ام ،فا�س��ألوا �أ�صنامك��م �إن كان��وا
يتكلم��ون.
 فرجــــ��عوا �إل��ى �أنف�ســـ��هم بالتفـــ��كر
والــ ��ت�أمل ،فتب ّي ��ن له ��م �أن �أ�صنامه ��م ال
تنف ��ع وال ت�ضـــ ��ر ،فه ��م ظــ ��المون حي ��ن
عبدوهـ��ا م��ن دون اهلل.
 ثـم عـادوا للعـناد والجحود ،فقالوا:
لــقـــد �أيقــــنت  -يا �إبراهيم � -أن هـــــذه
الأ�صنام ال تنطق ،فكيف ت�أمرنا �أن
ن�س�ألها؟ �أرادوا ذلك حجة لهم ،فكان
حجة عليهم.
 قال �إبراهيم  -منك ًرا عليهم :-
ــاما ال
�أفتعـبــدون من دون اهلل �أ�صـن ً
تنفــعــــكم �شــيــئًا وال ت�ضـــركم ،فـــهي
عاجــزة عن دفــع ال�ضر عن نف�سها� ،أو جلب النفع لها.
ُ ق ْب ًحا لكـــم ،و ُق ْب ًحا لما تعبدونه من دون اهلل من هذه الأ�صنام التي ال تنفع وال ت�ضر� ،أفال تعقلون ذلك ،وتتركون عبادتها؟!
حرق��وا �إبراهيم بالن��ار؛ انت�ص��ا ًرا لأ�صنامكم التي ه ّدمها وك�س��رها �إن
 فلم��ا عج��زوا ع��ن مواجهت��ه بالحج��ة لج��ؤوا �إل��ى الق��وة ،فقال��واّ :
رادعا.
كنتم فاعلين به عقا ًبا ً
و�سالما على �إبراهيم ،فكانت كذلك ،فلم ُي َ�صب ب�أذى.
 ف�أوقدوا نا ًرا ورموه فيها ،فقلنا :يا نار ،كوني بر ًدا
ً
كيدا ب�أن يحرقوه ،ف�أبطلنا كيدهم ،وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.
 و�أراد قوم �إبراهيم به ً
 و�أنقذن��اه و�أنقذن��ا لوطً ��ا ،و�أخرجناهم��ا �إل��ى �أر���ض ال�ش��ام الت��ي باركن��ا فيه��ا؛ بم��ا بعثن��ا فيها م��ن الأنبياء ،وبم��ا بثثناه فيه��ا للمخلوقات
من الخيرات.
 ووهبن��ا ل��ه �إ�س��حاق حي��ن دع��ا رب��ه �أن يرزق��ه ول� ً�دا ،ووهبن��ا ل��ه يعق��وب زي��ادة ،وك ٌّل م��ن �إبراهي��م وابني��ه �إ�س��حاق ويعق��وب َ�ص َّيرناه��م
�صالحي��ن مطيعي��ن هلل.
ج��واز ا�س��تخدام الحيل��ة لإظه��ار الح��ق و�إبط��ال الباط��ل .تع ّل��ق �أه��ل الباط��ل بحج��ج يح�س��بونها له��م ،وه��ي عليه��م .التعني��ف ف��ي
الق��ول و�س��يلة م��ن و�س��ائل التغيي��ر للمنك��ر �إن ل��م يتر ّت��ب علي��ه �ض��رر �أكب��ر .اللج��وء ال�س��تخدام الق��وة بره��ان عل��ى العج��ز ع��ن المواجه��ة
بالحج��ة .ن َْ�ص��ر اهلل لعب��اده الم�ؤمني��ن ،و�إنق��اذه له��م م��ن المح��ن م��ن حيث ال يحت�س��بون.

 و�ص َّيرناه ��م �أئم ��ة يهت ��دي به ��م
النا���س ف��ي الخي��ر ،يدع��ون النا���س �إل��ى
عب ��ادة اهلل وح ��ده ب� ��إذن من ��ه تعال ��ى،
و�أوحين ��ا �إليه ��م �أن افعل ��وا الخي ��رات،
وائت��وا بال�ص�ل�اة عل��ى �أكمل وج��ه ،و�أ ّدوا
ال ��زكاة ،وكان ��وا لن ��ا ُم ْنقادي ��ن.
 ولوطً ��ا �أعطين ��اه ف�ص ��ل الق�ض ��اء
بي ��ن الخ�ص ��وم ،و�أعطين ��اه عل ًم ��ا ب�أم ��ر
دين ��ه ،و�س� �لّمناه م ��ن الع ��ذاب ال ��ذي
(�س� ُدوم) التي كان
�أنزلن��اه عل��ى قريت��ه َ
�أهله��ا ي�أت��ون الفاح�ش��ة� ،إنه��م كانوا قوم
ف�س��اد خارجي��ن ع��ن طاع��ة ربه��م.
 و�أدخلن ��اه ف ��ي رحمتن ��ا �إذ �أنجين ��اه
م��ن الع��ذاب الذي �أ�صاب قومه� ،إنه من
ال�صالحي ��ن الذي ��ن ي�أتم ��رون ب�أمرن ��ا،
وينته��ون بنهينا.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ق�ص ��ة
ن ��وح؛ �إذ ن ��ادى اهلل م ��ن قب � ِ�ل �إبراهي ��م
ولوط ،فا�س��تجبنا له ب�إعطائه ما طلب،
ف�أنقذن��اه و�أنقذن��ا �أهل��ه الم�ؤمني��ن م��ن
ال َغ� ِّ�م العظي��م.
 ونجين ��اه م ��ن مك ��ر الق ��وم الذي ��ن
كذب��وا بم��ا �أ ّيدن��اه ب��ه م��ن الآي��ات الدالة
عل ��ى �صدق ��ه� ،إنه ��م كان ��وا ق ��وم ف�س ��اد
و�ش ��ر ،ف�أهلكناه ��م �أجمعي ��ن بالغ ��رق.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ق�ص ��ة
داود وابنه �سليمان �إذ يحكمان في
ق�ضي��ة ُر ِف َع��ت �إليهم��ا ب�ش ��أن خ�صمي��ن؛
لأحدهم��ا غن��م انت�ش��رت لي�ل ً�ا ف��ي َح ْرث
الآخ ��ر ف�أف�س ��دته ،وك ّن ��ا لحك ��م داود
و�س��ليمان �ش��اهدين ،ل��م يغ��ب عن��ا م��ن
حكمهم��ا �ش��يء.
 فف ّهمن ��ا الق�ضي ��ة �س ��ليمان دون
�أبي ��ه داودًّ ،
وكل م ��ن داود و�س ��ليمان
�أعطين��اه النب� ّوة والعلم ب�أحكام ال�ش��رع،
ل��م نخ���ص ب��ه �س��ليمان وح��ده ،وط ّوعن��ا
م��ع داود الجب��ال ت�س � ّبح بت�س��بيحه ،وط ّوعن��ا ل��ه الطي��ر ،وكن��ا فاعلي��ن لذل��ك التفهي��م و�إعط��اء الحك��م والعل��م والت�س��خير.
 وعلّمن��ا داود دون �س��ليمان �صناع��ة ال��دروع لتحميك��م م��ن فت��ك ال�س�ل�اح ب�أج�س��امكم ،فه��ل �أنت��م � -أيها النا���س � -ش��اكرون له��ذه النعمة
التي �أنعم اهلل بها عليكم؟!
 وط ّوعن��ا ل�س��ليمان الري��ح �ش��ديدة الهب��وب تج��ري ب�أم��ره �إذا �أمره��ا �إلى �أر�ض ال�ش��ام التي باركنا فيها بما بعثن��ا فيها من الأنبياء ،وبما
ب�سط فيها من الخيرات ،وكنا بكل �شيء عالمين ،ال يخفى علينا منه �شيء.
فعل الخير وال�صالة والزكاة ،مما اتفقت عليه ال�شرائع ال�سماوية.
ارتكاب الفواح�ش �سبب في وقوع العذاب الـ ُم ْ�س َتـ�أْ ِ�صل.
ال�صالح �سبب في الدخول في رحمة اهلل.
الدعاء �سبب في النجاة من الكروب.

 و�س� ّ�خرنا م��ن ال�ش��ياطين م��ن
يغو�ص��ون ل��ه ف��ي البح��ار ي�س��تخرجون
اللآل��ئ وغيره��ا ،ويعمل��ون غي��ر ذل��ك
م��ن الأعم��ال كالبن��اء ،وكن��ا لأعداده��م
و�أعمالهم حافظين ،ال يفوتنا �ش��يء من
ذل��ك.
 واذك�ر � -أيه�ا الر�س�ول  -ق�ص�ة
�أي�وب � ،إذ دع�ا رب�ه �س�بحانه حي�ن
قائل :يا رب� ،إني �أُ ِ�ص ْبت
�أ�صاب�ه البلاء ً
بالمر��ض و َف ْق ِ�د الأهـ�ل ،و�أن�ت �أرحــ�م
الراحمــ�ين جمي ًع�ا ،فا�ص�رف ع ّن�ي م�ا
�أ�صابن�ي م�ن ذل�ك.
 ف�أجبن ��ا دعوت ��ه ،و�صرفن ��ا عن ��ه م ��ا
�أ�صاب��ه م��ن �ض��ر ،و�أعطين��اه م��ا َف َق َد من
�أهل��ه و�أوالده ،و�أعطين��اه مثله��م معه��م،
كل ذل ��ك فعلن ��اه رحم ��ة م ��ن عندن ��ا،
وتذكي� � ًرا ل ��كل منق ��اد هلل بالعب ��ادة؛
لي�صب��ر كم��ا �صب��ر �أي��وب.
 واذكر � -أيها الر�سول � -إ�سماعيل
و�إدري�س وذا الكفل  ،كل واحد
منهم من ال�صابرين على البالء ،وعلى
القيام بما كلّفهم اهلل به.
 و�أدخلناهم في رحمتنا ،فجعلناهم
�أنبياء ،و�أدخلناهم الجنة� ،إنهم من
عباد اهلل ال�صالحين الذين عملوا
بطاعة ربهم ،و�صلحت �سرائرهم
وعالنياتهم.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ق�ص ��ة
�صاح ��ب الح ��وت يون� ��س � ،إذ ذه ��ب
دون �إذن م ��ن رب ��ه مغا�ض ًب ��ا قوم ��ه
لتماديه��م ف��ي الع�صي��ان ،فظ��ن �أنن��ا ل��ن
ن َُ�ض ِّيق عليه؛ بعقابه على ذهابه ،فاب ُت ِلي
ب�ش ��دة ال�ضي ��ق والحب� ��س حي ��ن التقم ��ه
الح��وت ،فدع��ا ف��ي ظلمات بط��ن الحوت
والبح��ر واللي��ل؛ ُمق� ًّرا بذنب��ه تائ ًب��ا �إل��ى
اهلل من��ه ،فق��ال :ال معب��ود بح��ق غي��رك،
تنزه� َ�ت وتقد�س� َ�ت� ،إن��ي كن��ت م��ن الظالمي��ن.
ونجين��اه م��ن ك��رب ال�ش��دة ب�إخراج��ه م��ن الظلم��ات ،وم��ن بط��ن الح��وت ،ومث��ل �إنج��اء يون���س م��ن كرب��ه ه��ذا ننج��ي
 ف�أجبن��ا دعوت��هّ ،
الم�ؤمني��ن �إذا وقع��وا ف��ي ك��رب ودع��وا اهلل.
 واذك��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -ق�ص��ة زكري��ا �إذ دع��ا رب��ه �س��بحانه قائ�ل ً�ا :رب ،ال تتركن��ي منف��ر ًدا ال ول��د ل��ي ،و�أن��ت خي��ر الباقي��ن،
فارزقن��ي ول� ً�دا يبق��ى بعدي.
 ف�أجبن��ا ل��ه دعوت��ه ،و�أعطين��اه يحي��ى ول� ً�دا ،و�أ�صلحن��ا زوج��ه ،ف�ص��ارت ول��و ًدا بع��د �أن كان��ت ال تل��د� ،إن زكري��ا وزوج��ه وابن��ه كان��وا
ي�س��ارعون �إل��ى فع��ل الخي��رات ،وكان��وا يدعونن��ا راغبي��ن فيم��ا عندن��ا م��ن الث��واب ،خائفين مما عندن��ا من العق��اب ،وكانوا لن��ا ُم َت�ض ِّرعين.
ال�صالح �سبب للرحمة.
االلتجاء �إلى اهلل و�سيلة لك�شف الكروب.
ف�ضل طلب الولد ال�صالح ليبقى بعد الإن�سان �إذا مات.
الإقرار بالذنب ،وال�شعور باال�ضطرار هلل و�شكوى الحال له ،وطاعة اهلل في الرخاء من �أ�سباب �إجابة الدعاء وك�شف ال�ضر.

 واذكر � -أيها الر�سول  -ق�صة
التي �صانت فرجها من
مريم
الزنى ،ف�أر�سل اهلل �إليها جبريل ،
فنفخ فيها فحملت بعي�سى  ،وكانت
هي وابنها عي�سى عالمة للنا�س على
قدرة اهلل ،و�أنه ال يعجزه �شيء حيث
خلقه من غير �أب.
� إن هذه ملتكم � -أيها النا�س  -ملة
واحدة ،وهي التوحيد الذي هو دين
الإ�سالم ،و�أنا ربكم ،ف�أخل�صوا العبادة
لي وحدي.
 وتف � ّ�رق النا� ��س ،ف�ص ��ار منه ��م
الموح��د والم�ش��رك والكاف��ر والم�ؤم��ن،
ّ
وكل ه� ��ؤالء المتفرقي ��ن �إلين ��ا وحدن ��ا
راجع��ون ي��وم القيام��ة ،فنجازيه��م عل��ى
�أعماله ��م.
 فم��ن عم��ل منه��م الأعم��ال
ال�صالح��ات وه��و م�ؤم��ن ب��اهلل ور�س��له
واليوم الآخر فال جحود لعمله ال�صالح،
ب��ل ي�ش��كر اهلل ل��ه ثواب��ه في�ضاعف��ه ل��ه،
في�سر
ويجده في كتاب عمله يوم يبعثّ ،
به.
 وم�ستحيل على �أهل قرية �أهلكناها
ب�سبب كفرها �أن يرجعوا �إلى الدنيا؛
ليتوبوا و ُت ْقبل توبتهم.
ِ
 ال يرجع ��ون �أب � ً�دا حت ��ى �إذا ُفت ��ح
�س ّد ي�أجوج وم�أجوج ،وهم يومئذ من كل
مرتفع من الأر�ض يخرجون م�س��رعين.
 واقـــ��تربت القـــــ��يامة بخــــ��روجهم،
وظه��رت �أهواله��ا و�ش��دائدها ،ف ��إذا
�أب�ص��ار الكف��ار مفتوحة من �ش� ّدة هولها
يقول��ون :ي��ا هالكن��ا ،ق��د كن��ا ف��ي الدني��ا
ف��ي له��و وان�ش��غال ع��ن اال�س��تعداد له��ذا
الي��وم العظي��م ،ب��ل كن��ا ظالمي��ن بالكفر
وارت��كاب المعا�ص��ي.
� إنك ��م � -أيه ��ا الم�ش ��ركون  -وم ��ا
تعبدون��ه م��ن دون اهلل م��ن الأ�صن��ام ،ومم��ن ير�ض��ى بعبادتك��م ل��ه م��ن الإن���س والج��ن  -وق��ود جهن��م� ،أنت��م ومعبوداتك��م له��ا داخل��ون.
 ل��و كان��ت ه��ذه المعب��ودات �آلهـ��ة ُت ْع َب��د بح��ق م��ا دخل��وا الن��ار م��ع م��ن عبدوه��م ،وكل م��ن العابدي��ن والمعبودي��ن ف��ي الن��ار ،ماكث��ون فيها
�أب� ً�دا ال يخرجون منها.
 له��م فيه��ا  -م��ن �ش��دة م��ا يالقون��ه م��ن الآالم  -تنف���س �ش��ديد ،وه��م ف��ي الن��ار ال ي�س��معون الأ�ص��وات م��ن �ش��دة اله��ول ال ُم ْف� ِ�زع ال��ذي
�أ�صابهم.
 ولم��ا ق��ال الم�ش��ركونّ �( :إن عي�س��ى والمالئك��ة الذي��ن ُع ِب��دوا �س��يدخلون الن��ار) ق��ال اهلل� :إن الذي��ن �س��بق ف��ي عل��م اهلل �أنه��م م��ن �أه��ل
ال�س��عادة مثل عي�س��ى مبعدون عن النار.
التنويه بالعفاف وبيان ف�ضله.
اتفاق الر�ساالت ال�سماوية في التوحيد و�أ�س�س العبادات.
َف ْتح �سد ي�أجوج وم�أجوج من عالمات ال�ساعة الكبرى.
الغفلة عن اال�ستعداد ليوم القيامة �سبب لمعاناة �أهوالها.

�صوت
 ال يــ�صل �إلى َ�س ْم ِعــهم
ُ
جهـــنم ،وهم فيـــما ا�شتهته �أنف�سهم
من النعيم والملــذات ماكـــثون ،ال
ينقطع نعيمهم � ًأبدا.
 ال يخيفه ��م الهـ ��ول العظــــ ��يم حي ��ن
تطبــ ��ق الن ��ار عل ��ى �أهله ��ا ،وت�س ��تقبلهم
المـــ�ل�ائكة بالتهـــ ��نئة قائلـــ ��ين :ه ��ذا
يومكــ ��م ال ��ذي كنت ��م توع ��دون ب ��ه ف ��ي
وتب�ش��رون بم��ا تالقـــ��ون في��ه من
الدني��اّ ،
النعي ��م.
 ي ��وم نط ��وي ال�س ��ماء مث ��ل ط � ّ�ي
ال�صحيف��ة عل��ى ما فيها ،ونح�ش��ر الخلق
عل��ى هيئته��م الت��ي خلق��وا به��ا �أول م��رة،
وعدن��ا بذل��ك وع� ً�دا ال ُخلْف في��ه� ،إنا كنا
منجزي��ن م��ا نع��د به.
 ولقد كتـبنا في الكتب التي �أنزلناها
على الر�ســـل من بعد ما كتبناه في اللوح
المحفوظ� :أن الأر�ض يرثـها عبـــاد اهلل
ال�صــالحون العاملون بطاعته ،وهم
�أمة محمد .
� إن فيــــ ��ما �أنزلنـــ ��اه م ��ن الوعـــ ��ظ
لمنفع��ة وكفاي��ة لق��وم عابدي��ن ربهم بما
�ش��رعه له��م ،فه��م الذي��ن ينتفعون به.
 وم��ا بعثن��اك  -ي��ا محم��د  -ر�س� ً
�ول
�إال رحم ��ة لجمي ��ع الخل ��ق؛ لم ��ا تت�ص ��ف
ب ��ه م ��ن الحر� ��ص عل ��ى هداي ��ة النا� ��س
و�إنقاذه ��م م ��ن ع ��ذاب اهلل.
 قـــ ��ل � -أيهـــــ ��ا الر�ســــــ ��ول � :-إنمــــ ��ا
وحــى �إلي من ربـــي �أنما معبودكم بحق
ُي َ
معب ��ود واح ��د ،ال �ش ��ريك ل ��ه وه ��و اهلل،
فانق��ادوا للإيم��ان به ،والعم��ل بطاعته.
 ف� ��إن �أعر� ��ض ه� ��ؤالء عم ��ا جئته ��م
ب ��ه ،فقــــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســــ ��ول  -لهــــ ��م:
�أعلمــــ ��تكم �أنن ��ي و�إياكــــ ��م عــــ ��لى �أم ��ر
م�س ��ت ٍو بين ��ي وبيـــ ��نكم م ��ن المفا�صــ ��لة،
٧٨
٢٢
ول�س��ت �أعلم متى ينزل بكم ما وعد اهلل
ب��ه م��ن عذاب��ه.
� إن اهلل يعلم ما �أعلنتم من القول ،ويعلم ما تكتمونه منه ،ال يخفى عليه �شيء من ذلك ،و�سيجزيكم عليه.
 ول�ست �أدري لعل �إمهالكم بالعذاب اختبار لكم ،وا�ستدراج ،وتمتيع لكم �إلى �أمد مق ّدر في علم اهلل؛ لتتمادوا في كفركم و�ضاللكم.
 ق��ال ر�س��ول اهلل داع ًي��ا رب��ه :رب ،اف�ص��ل بينن��ا وبي��ن قومن��ا الذي��ن �أ�ص� ّ�روا عل��ى الكف��ر بالق�ض��اء الح��ق ،وبربن��ا الرحم��ن ن�س��تعين
عل��ى م��ا تقولون من الكف��ر والتكذيب.
ال�صالح �سبب للتمكين في الأر�ض.
بعثة النبي و�شرعه و�سنته رحمة للعالمين.
الر�سول ال يعلم الغيب.
علم اهلل بما ي�صدر من عباده من قول.

تعـظــيم اهلل
لأمره.

و�شعــــائره والت�ســــلــيم

 ي ��ا �أيهـــــ ��ا النــــــ ��ا�س ،اتقـــــ ��وا
ــف
ربكـــــم بامتـثال ما �أمـــركم به ،والك ّ
عم ��ا نهاك ��م عن ��ه� ،إن م ��ا ي�صـ ��احب
القيام��ة م��ن زلزل��ة الأر���ض وغيرها من
الأهوال �أمر عظيم ،يجب اال�ستعداد له
بالعم��ل بم��ا ير�ض��ي اهلل.
 ي ��وم ت�ش ��اهدونها تغف ��ل ك ّل
مر�ضع ��ة ع ��ن ر�ضـــ ��يعها ،و ُت ْ�س� � ِقط كل
�صــ ��احبة حم ��ل حمـــ ��لها م ��ن �شـــ ��دة
الخـــ ��وف ،وت ��رى النا� ��س م ��ن غي ��اب
عقوله��م مث��ل ال�س��كارى م��ن �ش��دة ه��ول
الموق ��ف ،ولي�س ��وا �س ��كارى م ��ن �ش ��رب
الخم��ر ،ولك��ن ع��ذاب اهلل �ش��ديد ،فق��د
�أفقده ��م عقوله ��م.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل م ��ا ي�صاح ��ب قي ��ام
ال�س ��اعة م ��ن �أه ��وال ر ّد عل ��ى الذي ��ن
ينك ��رون القيام ��ة والبع ��ث ،فق ��ال:
 وم ��ن النا� ��س م ��ن يخا�ص ��م ف ��ي
ق��درة اهلل عل��ى بع��ث الأم��وات دون عل��م
ي�س��تند �إلي��ه ،وي ّتب��ع ف��ي اعتق��اده وقول��ه
كل متم � ّ�رد عل ��ى رب ��ه م ��ن ال�ش ��ياطين،
وم��ن �أئم��ة ال�ض�ل�ال.
ُ ك ِت ��ب عل ��ى ذل ��ك المتم ��رد م ��ن
�ش ��ياطين الإن� ��س والج ��ن �أن م ��ن اتبع ��ه
و�ص� ّدق ب��ه ف�إنه ي�ضله عن طريق الحق،
وي�س��وقه �إلى عذاب النار بما يقوده �إليه
م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي.
 ي ��ا �أيه ��ا النا� ��س� ،إن كان لديك ��م
�شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت،
دما
فت�أمل��وا ف��ي خلقك��م؛ فق��د خلقن��ا �أباك��م �آدم م��ن ت��راب ،ث��م خلقن��ا ذريت��ه م��ن من��ي يقذف��ه الرج��ل ف��ي رح��م الم��ر�أة ،ث��م يتحول المن��ي ً
جامدا ،ثم يتحول الدم الجامد �إلى قطعة لحم ت�شبه قطعة اللحم المم�ضوغة ،ثم تتحول قطعة اللحم �إما �إلى خلق �سوي يبقى في الرحم
ً
حت��ى يخ��رج مول��و ًدا ح ًّي��ا ،و�إم��ا �إل��ى خل��ق غي��ر �س��وي ي�س��قطه الرح��م؛ لنبين لك��م قدرتنا بخلقك��م �أطوا ًرا ،ونثب��ت في الأرحام ما ن�ش��اء من
الأجن��ة حت��ى يول��د ف��ي �أج��ل مح��دد وهو ت�س��عة �أ�ش��هر ،ثم نخرجكم من بط��ون �أمهاتكم � ً
أطفال ،ثم لت�صلوا �إلى كم��ال القوة والعقل ،ومنكم
م��ن يم��وت قب��ل ذل��ك ،ومنك��م م��ن يعي���ش حت��ى يبلغ �س��ن اله��رم حيث ت�ضعف الق��وة وي�ضعف العقل ،حتى ي�صير �أ�س��و�أ ً
حال م��ن ال�صبي ،ال
يعلم �شيئًا مما كان يعلمه ،وترى الأر�ض ياب�سة ال نبات فيها ،ف�إذا �أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات ،وارتفعت ب�سبب نم ّو نباته،
و�أخرج��ت م��ن كل �صن��ف من النب��ات جميل المنظر.
وجوب اال�ستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى.
�شدة �أهوال القيامة حيث تن�سى المر�ضعة طفلها وت�سقط الحامل حملها وتذهب عقول النا�س.
التدرج في الخلق ُ�س َّنة �إلـــهية.
داللة الخلق الأول على �إمكان البعث.
ظاهرة المطر وما يتبعها من �إنبات الأر�ض دليل ملمو�س على بعث الأموات.

 ذل ��ك ال ��ذي ذكرن ��ا لك ��م  -م ��ن
ب��دء خلقك��م و�أط��واره و�أح��وال م��ن يول��د
منك��م -لأج��ل �أن ت�ؤمن��وا ب��أن اهلل ال��ذي
خلقك ��م ه ��و الح ��ق ال ��ذي ال �ش ��ك في ��ه،
بخ�ل�اف م ��ا تعب ��دون م ��ن �أ�صنامك ��م،
ولت�ؤمن��وا ب�أن��ه يحي��ي الموت��ى ،و�أن��ه عل��ى
كل �ش ��يء قدي ��ر ،ال يعج ��زه �ش ��يء.
 ولت�ؤمن��وا ب��أن ال�س��اعة �آتي��ة ال �ش��ك
ف��ي �إتيانه��ا ،و�أن اهلل يبع��ث الموت��ى م��ن
قبوره��م ليجازيه��م على �أعمالهم.
ولم��ا ذك��ر اهلل �س��بحانه ح��ال ال�ض�ل�ال
ب�سبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال
�ضالل ر�ؤو�س الكفر في هذه الآية فقال:
 وم ��ن الكف ��ار م ��ن يج ��ادل ف ��ي
توحي��د اهلل ،بغي��ر عل��م منهم ي�صلون به
�إل��ى الح��ق ،وال اتب��اع ه� ٍ�اد يدله��م علي��ه،
وال كت ��اب م�ض � ٍ
�يء من ��زل م ��ن عن ��د اهلل
يهديه��م �إلي��ه.
 الو ًي ��ا عنق ��ه تك ُّب� � ًرا لي�ص ��رف
النا���س ع��ن الإيم��ان والدخ��ول ف��ي دي��ن
اهلل ،لم��ن ه��ذا َو ْ�ص ُفه ذُ ٌّل في الدنيا بما
يلحق��ه م��ن عق��اب ،ونذيق��ه ف��ي الآخ��رة
ع��ذاب الن��ار المحرق��ة.
 ويق ��ال ل ��ه :ذل ��ك الع ��ذاب ال ��ذي
ذقت ��ه ب�س ��بب م ��ا اكت�س ��بته م ��ن الكف ��ر
والمعا�ص ��ي ،واهلل ال يع� � ّذب �أح � ً�دا م ��ن
خلق ��ه �إال بذن ��ب.
 وم ��ن النا� ��س م�ضط ��رب يعب ��د اهلل
عل��ى �ش��ك ،ف��إن �أ�صاب��ه خي��ر م��ن �صح��ة
�تمر عل��ى �إيمان��ه وعبادته هلل،
وغن��ى ا�س� ّ
و�إن �أ�صاب��ه ابت�ل�اء بمر���ض وفقر ت�ش��اءم
بدين ��ه فارت � ّد عن ��ه ،خ�س ��ر دني ��اه ،فل ��ن
يزي��ده كف��ره حظًّ ��ا م��ن الدني��ا ل��م يكت��ب
ل��ه ،وخ�س��ر �آخرت��ه بم��ا يلق��اه م��ن عذاب
اهلل ،ذل��ك ه��و الخ�س��ران الوا�ض��ح.
ت�ضره
 يعبد من دون اهلل � ً
أ�صناما ال ّ
�إن ع�صاها ،وال تنفعه �إن �أطاعها ،ذلك الدعاء لأ�صنام ال ت�ضر وال تنفع هو ال�ضالل البعيد عن الحق.
�ضره �أقرب من نفعه� ،س��اء
الذي
المعبود
 يدع��و ه��ذا الكاف��ر ال��ذي يعب��د الأ�صن��ام م��ن �ض��رره المح ّقق �أق��رب من نفعه المفقود ،ل ََ�س��اء
ّ
نا�ص ًرا لمن ي�ستن�صره ،و�صاح ًبا لمن ي�صحبه.
� إن اهلل يدخ��ل الذي��ن �آمن��وا ب��ه وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات جنات تجري الأنهار من تح��ت ق�صورها� ،إن اهلل يفعل ما يريد من رحمة
م��ن يرحم��ه ،وعق��اب م��ن يعاقب��ه ،ال ُمك��ره ل��ه �س��بحانه.
 م��ن كان يظ��ن �أن اهلل ال ين�ص��ر نبي��ه ف��ي الدني��ا والآخ��رة فليم��دد بحب��ل �إل��ى �س��قف بيت��ه ،ث��م ليختن��ق به بقطع نف�س��ه ع��ن الأر�ض،
يذهبن ذلك ما يجده في نف�سه من الغيظ ،فاهلل نا�صر نب َّيه� ،شاء المعاند �أم �أبى.
ثم لينظر هل
ّ
�أ�سباب الهداية �إما علم يو�صل به �إلى الحق� ،أو ٍ
هاد يدلهم �إليه� ،أو كتاب يوثق به يهديهم �إليه.
الكبر ُخلُق يمنع من التوفيق للحق.
من عدل اهلل �أنه ال يعاقب �إال على ذنب.
اهلل نا�ص ٌر نب َّيه ودينه ولو كره الكافرون.

 وكم��ا ب ّين��ا لك��م الحج��ج الوا�ضح��ة
عل ��ى البع ��ث �أنزلن ��ا عل ��ى محم ��د
الق ��ر�آن �آي ��ات وا�ضح ��ة ،و�أن اهلل يو ّف ��ق
بف�ضل ��ه م ��ن ي�ش ��اء ل�س ��بيل الهداي ��ة
والر�ش ��اد.
� إن الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل م ��ن ه ��ذه
الأم ��ة ،واليه ��ود ،وال�صابئي ��ن (طائف ��ة
م��ن �أتب��اع بع�ض الأنبي��اء) ،والن�صارى،
وعب��دة الن��ار ،وعب��دة الأوث��ان � -إن اهلل
يق�ض ��ي بينه ��م ي ��وم القيام ��ة فيدخ ��ل
الم�ؤمنين الجنة ،ويدخل غيرهم النار،
�إن اهلل عل��ى كل �ش��يء م��ن �أق��وال عب��اده
و�أعماله��م �ش��هيد ،ال يخف��ى علي��ه منه��ا
�ش��يء ،و�س��يجازيهم عليه��ا.
� أل ��م تعل ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول � -أن
اهلل ي�س ��جد ل ��ه �س ��جود طاع ��ة م ��ن ف ��ي
ال�س ��ماوات م ��ن المالئك ��ة ،وم ��ن ف ��ي
الأر� ��ض م ��ن م�ؤمن ��ي الإن� ��س والج ��ن،
وت�س ��جد ل ��ه ال�شم� ��س ،وي�س ��جد ل ��ه
القمر ،وت�س��جد له النجوم في ال�س��ماء،
والجبال وال�ش��جر وال��دواب في الأر�ض؛
�س ��جود انقي ��اد ،وي�س ��جد ل ��ه كثي ��ر م ��ن
النا���س �س��جود طاع��ة ،وكثي��ر يمتن��ع عن
ال�س��جود ل��ه طاع��ة ،فح� ّ�ق عليه��م عذاب
اهلل لكفره ��م ،وم ��ن يق� ��ض اهلل علي ��ه
بالذل��ة والمهان��ة لكف��ره فلي���س ل��ه �أح��د
يكرم ��ه� ،إن اهلل يفع ��ل م ��ا ي�ش ��اء ،ف�ل�ا
مك��ره ل��ه �س��بحانه.
ولم ��ا ب َّي ��ن اهلل م ��ن ي�س ��جد ل ��ه
طاع��ة وم��ن يمتن��ع ،ع ّق��ب ذل��ك بم�صير
كل منهم ��ا فق ��ال:
 ه ��ذان فريق ��ان متخا�صم ��ان ف ��ي
ربه ��م �أيه ��م ال ُم ِح ��ق :فري ��ق الإيم ��ان،
وفري ��ق الكف ��ر؛ ففري ��ق الكف ��ر تحي ��ط
بهم النار مثل �إحاطة الثياب بالب�س��ها،
و ُي َ�ص � ّ�ب م ��ن ف ��وق ر�ؤو�س ��هم الم ��اء

المتناه ��ي ف ��ي الح ��رارة.
حره ،وي�صل �إلى جلودهم فيذيبها.
�شدة
من
أح�شاء
ل
ا
من
بطونهم
ُ ي َذاب به ما في
ّ
 ولهم في النار مطارق من حديد ت�ضرب المالئكة بها ر�ؤو�سهم.
 كلما حاولوا الخروج من النار من �ش ّدة ما يالقونه فيها من الكرب ُر ُّدوا �إليها ،وقيل لهم :ذوقوا عذاب النار المحرق.
 وفري��ق الإيم��ان وه��م الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات ،يدخله��م اهلل ف��ي جن��ات تجري م��ن تحت ق�صورها و�أ�ش��جارها
الأنهار ،يزينهم اهلل بتحليتهم ب�أ�س��ورة من الذهب ،ويزينهم بالتحلية بالل�ؤل�ؤ ،ويكون لبا�س��هم فيها الحرير.
الهداية بيد اهلل يمنحها من ي�شاء من عباده.
رقابة اهلل على كل �شيء من �أعمال عباده و�أحوالهم.
خ�ضوع جميع المخلوقات هلل قد ًرا ،وخ�ضوع الم�ؤمنين له طاعة.
العذاب نازل ب�أهل الكفر والع�صيان ،والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة.

 و�أر�ش ��دهم اهلل ف ��ي الحي ��اة الدني ��ا
�إل��ى طي��ب الأق��وال ك�ش��هادة �أن ال �إل��ه �إال
اهلل ،والتكبي ��ر والتحمي ��د ،و�أر�ش ��دهم
�إل��ى طري��ق الإ�س�ل�ام المحم��ود.
� إن الذين كفروا باهلل ،وي�صرفون
غيرهم عن الدخول في الإ�سالم،
وي�صدون النا�س عن الم�سجد الحرام،
مثل ما فعل الم�شركون عام الحديبية
ف�سوف نذيقهم العذاب الأليم ،ذلك
الم�سجد الذي جعلناه قبلة للنا�س في
�صالتهم ومن�سكًا من منا�سك الحج
والعمرة ،ي�ستوي فيه المكي المقيم
فيه ،والطارئ فيه من غير �أهل مكة،
ومن يرد فيه ً
ميل عن الحق بالوقوع
عامدا نذقه من
المعا�صي
ب�شيء من
ً
عذاب م�ؤلم.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ ب ّين ��ا
لإبراهيم مكان البيت وحدوده بعد
ً
مجهول ،و�أوحينا �إليه �أال ت�شرك
�أن كان
بعبادت ��ي �ش ��يئًا ،ب ��ل اعبدن ��ي وح ��دي،
وط ّه ��ر بيت ��ي م ��ن الأنجا� ��س الح�س ��ية
والمعنوي ��ة للطائفي ��ن ب ��ه ،والم�ص ّلي ��ن
فيه.
 ون��ا ِد ف��ي النا���س داع ًي��ا �إياه��م �إل��ى
ح��ج ه��ذا البي��ت ال��ذي �أمرن��اك ببنائ��ه؛
ي�أت ��وك م�ش ��اة �أو ركبا ًن ��ا عل ��ى كل بعي ��ر
مه��زول مم��ا عانى من ال�س��ير ،ت�أتي بهم
الإب��ل تحمله��م م��ن كل طري��ق بعي��د.
 ليح�ض ��روا م ��ا يع ��ود له ��م بالنف ��ع
م ��ن مغف ��رة الذن ��وب ،والح�ص ��ول عل ��ى
الث ��واب ،وتوحي ��د الكلم ��ة وغي ��ر ذل ��ك،
وليذكروا ا�سم اهلل على ما يذبحونه من
الهداي��ا ف��ي �أي��ام معلوم��ات ه��ي :عا�ش��ر
ذي الحجة وثالثة �أيام بعده؛ �ش��ك ًرا هلل
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم،
فكل��وا م��ن ه��ذه الهداي��ا ،و�أطعم��وا منه��ا
م��ن كان �ش��ديد الفق��ر.
 ث��م ليق�ض��وا م��ا بقـ��ي عليه��م م��ن منا�س��ك حجه��م ،ويتحلل��وا بحل��ق ر�ؤو�س��هم وق���ص �أظفاره��م و�إزال��ة الو�س��خ المتراك��م عليه��م ب�س��بب
الإح��رام ،وليوف��وا بم��ا �أوجب��وا عل��ى �أنف�س��هم م��ن ح��ج �أو عم��رة �أو ه��دي ،وليطوف��وا ط��واف الإفا�ض��ة بالبي��ت ال��ذي �أعتق��ه اهلل م��ن ت�س��لط
الجباب��رة عليه.
 ذل��ك ال��ذي �أمرت��م ب��ه  -م��ن التحل��ل بحل��ق الر�أ���س وق���ص الأظف��ار و�إزال��ة الأو�س��اخ ،والوف��اء بالن��ذر والط��واف بالبيت  -هو م��ا �أوجبه
اهلل عليك��م ،فعظم��وا م��ا �أوجب��ه اهلل عليك��م ،وم��ن يجتن��ب م��ا �أم��ره اهلل باجتناب��ه ف��ي ح��ال �إحرام��ه؛ تعظي ًما من��ه لح��دود اهلل �أن يواقعها،
وحرمات��ه �أن ي�س��تحلها فه��و خي��ر ل��ه ف��ي الدني��ا والآخ��رة عن��د ربه �س��بحانه ،و�أبيحت لكم � -أيها النا���س  -الأنعام من الإب��ل والبقر والغنم،
فلم ُيح ِّر ْم عليكم منها حام ًيا وال َب ِحير ًة وال َو ِ�صيلةً ،فلم يحرم منها �إال ما تجدونه في القر�آن من حرمة الميتة والدم وغيرهما ،فابتعدوا
ع��ن الق��ذر ال��ذي ه��و الأوث��ان ،وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على اهلل �أو على خلقه.
حرمة البيت الحرام تقت�ضي االحتياط من المعا�صي فيه �أكثر من غيره.
بيت اهلل الحرام مهوى �أفئدة الم�ؤمنين في كل زمان ومكان.
منافع الحج عائدة �إلى النا�س �سواء الدنيوية �أو الأخروية.
�شكر النعم يقت�ضي العطف على ال�ضعفاء.

 اجتنب ��وا ذل ��ك مائلي ��ن ع ��ن كل
دي��ن �س��وى دين��ه ال ُم ْر َت�ض��ى عن��ده ،غي��ر
م�ش��ركين ب��ه ف��ي العب��ادة �أح� ً�دا ،وم��ن
ي�ش��رك باهلل فك�أنما �س��قط من ال�سماء،
ف�إم��ا �أن تخط��ف الطير لحمه وعظامه،
�أو تقذف��ه الري��ح ف��ي م��كان بعي��د.
 ذل��ك م��ا �أم��ر اهلل ب��ه م��ن توحي��ده
والإخال���ص ل��ه ،واجتن��اب الأوث��ان وقول
الزور .ومن يعظّ م معالم الدين -ومنها
اله��دي ومنا�س��ك الحج  -ف��إن تعظيمها
من تق��وى القلوب لربها.
 لك ��م ف ��ي الهداي ��ا الت ��ي تنحرونه ��ا
بالبي��ت مناف��ع ،مث��ل الرك��وب وال�ص��وف
والن�س��ل واللب��ن� ،إل��ى �أج��ل مح��دد بوقت
ذبحه��ا عن��د الق��رب م��ن بي��ت اهلل الذي
�أعتق��ه م��ن َت َ�س�لُّط الجبابرة.
 ول ��كل �أم ��ة ما�ضي ��ة جعلن ��ا من�س �كًا
لإراق ��ة الدم ��اء قربا ًن ��ا هلل؛ رج ��اء �أن
يذك��روا ا�س��م اهلل عل��ى م��ا يذبحونه من
تل��ك القرابي��ن عن��د الذب��ح؛ �ش��ك ًرا هلل
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم،
فمعبودك��م بح��ق � -أيها النا���س  -معبود
واح��د ال �ش��ريك ل��ه ،فل��ه وح��ده انق��ادوا
بالإذعـ��ان والطــــاعـ��ة ،و�أَ ْخــ ِبـــ��ر � -أيه��ا
الر�س ��ول  -الخا�ش ��عين المخل�صي ��ن
بما َي�س� ّ�رهم.
 الذي ��ن �إذا ذُ ِك ��ر اهلل خاف ��وا م ��ن
عقاب ��ه ،فابتع ��دوا ع ��ن مخالف ��ة �أم ��ره،
وي�صب ��رون �إن �أ�صابه ��م ب�ل�اء ،وي ��ؤدون
ال�ص�ل�اة تام��ة ،وينفق��ون ف��ي وج��وه البر
مم��ا رزقه��م اهلل.
 والإب ��ل والبق ��ر الت ��ي ُت ْه � َ�دى �إل ��ى
البي��ت جعلناه��ا لك��م م��ن �ش��عائر الدين
و�أعالم ��ه ،لك ��م فيه ��ا مناف ��ع ديني ��ة
ودنيوي ��ة ،فقول ��واِ ( :با�س � ِ�م اهلل) عن ��د
نحره ��ا بع ��د �أن ت�ص � ّ�ف قوائمه ��ا وه ��ي
قائم��ة ق��د ربط��ت �إح��دى يديه��ا حت��ى ال ت�ش��رد ،ف��إذا �س��قطت بعد النحر عل��ى جنبها ،فكلوا � -أيه��ا ال ُم ْهدون  -منه��ا ،و�أعطوا منها الفقير
الذي يتعفف عن ال�س�ؤال ،والفقير الذي يتعر�ض ل ُي ْعطَ ى منها ،كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت �إلى حيث
تنحرونه ��ا؛ تقر ًب ��ا هلل لعلك ��م ت�ش ��كرون اهلل عل ��ى نعم ��ة تذليله ��ا لك ��م.
 ل��ن ي�ص��ل �إل��ى اهلل لح��وم م��ا تقدمون��ه م��ن هداي��ا وال دما�ؤه��ا ،ول��ن ُت ْر َف��ع �إلي��ه ،لك��ن يرف��ع �إلي��ه اتقا�ؤك��م اهلل فيه��ا؛ ب��أن تخل�ص��وا ل��ه
ف��ي امتثالك��م للتق��رب به��ا �إلي��ه ،كذل��ك ذلله��ا اهلل لك��م لتكب��روا اهلل �ش��اكرين �إي��اه عل��ى م��ا وفقك��م له من الح��ق ،و�أَ ْخ ِب��ر � -أيها الر�س��ول -
المح�س��نين ف��ي عبادته��م لربه��م وف��ي تعاملهم م��ع خلقه ،بما ي�س� ّ�رهم.
� إن اهلل يدف��ع ع��ن الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل �ش��ر �أعدائه��م� ،إن اهلل ال يح��ب كل خ��وان لأمانت��ه ،كف��ور لنع��م اهلل ،ف�ل�ا ي�ش��كر اهلل عليه��ا ،ب��ل
يبغ�ضه.
َ�ض ْرب المثل لتقريب ال�صور المعنوية بجعلها في ثوب ح�سي ،مق�صد تربوي عظيم.
ف�ضل التوا�ضع.
الإح�سان �سبب لل�سعادة.
الإيمان �سبب لدفاع اهلل عن العبد ورعايته له.

ولم ��ا ب َّي ��ن اهلل �أن ��ه يداف ��ع ع ��ن
الم�ؤمنين ،فاطم�أ ّنت نفو�س��هم �أَ ِذن لهم
ف��ي قت��ال الكف��ار ،فق��ال:
� أَ ِذن اهلل للم�ؤمني ��ن الذي ��ن
يقاتله��م الم�ش��ركون بالقت��ال؛ لم��ا وق��ع
عليه��م من ظل��م �أعدائهم لهم ،و�إن اهلل
عل��ى ن�ص��ر الم�ؤمني��ن عل��ى عدوهم دون
قت��ال لقدي��ر ،لك� ّ�ن حكمت��ه اقت�ض��ت �أن
يختب ��ر الم�ؤمني ��ن بقت ��ال الكافري ��ن.
 الذي ��ن �أخرجه ��م الكف ��ار م ��ن
لج ْرم ارتكبوه �إال �أنهم
ديارهم ظل ًما ،ال ُ
رب لن��ا غي��ره ،ول��وال
قال��وا :ربن��ا اهلل ،ال ّ
م��ا �ش��رعه اهلل للأنبي��اء وللم�ؤمني��ن م��ن
قت ��ال �أعدائه ��م العت ��دوا عل ��ى مواط ��ن
العب ��ادة ،فهدم ��وا �صوام ��ع الرهب ��ان،
وكنائ� ��س الن�ص ��ارى ،ومعاب ��د اليه ��ود،
وم�س��اجد الم�س��لمين ال ُم َع � َّدة لل�ص�ل�اة،
فيه��ا يذك��ر الم�س��لمون اهلل ذك� ًرا كثي ًرا،
�رن اهلل م��ن ين�ص��ر دين��ه ونب ّي��ه،
ولين�ص� ّ
�إن اهلل لق ��وي عل ��ى ن�ص ��ر م ��ن ين�ص ��ر
دين��ه ،عزي��ز ال يغالب��ه �أح��د.
 ه� ��ؤالء الموع ��ودون بالن�ص ��ر ه ��م
الذي��ن �إن م ّك ّناه��م ف��ي الأر���ض بالن�صر
عل��ى �أعدائه��م �أ َّدوا ال�ص�ل�اة عل��ى �أكم��ل
وجه ،و�أعطوا زكاة �أموالهم ،و�أمروا بما
�أمر به ال�شرع ،ونهوا عما نهى عنه ،وهلل
وح��ده مرج��ع الأم��ور ف��ي الث��واب عليه��ا
والعقاب.
 و�إن يكذب�ك � -أيه�ا الر�س�ول -
قوم�ك ،فا�صب�ر فل�س�ت �أول م�ن كذب�ه
قومه من الر�س�ل ،فقد كذب قبل قومك
نوحا ،وكذبت عا ٌد هو ًدا ،وثمود
ُ
قوم نوح ً
�صالح�ا.
ً
�وم �إبراهي�م �إبراهي�م،
 وك�ذب ق ُ
�وم ل�وط لوطً �ا.
وك�ذب ق ُ
 وك ��ذب �أ�صح ��اب مدي ��ن �ش ��عي ًبا،
�تدراجا له��م ،ثم �أخذتهم بالعذاب ،فت�أ ّمل كي��ف كان �إنكاري عليهم ،فقد
وك��ذب فرع� ُ
�ون وقو ُم� ُه مو�س��ىَ ،ف�أَ َّخ� ْ�ر ُت ع��ن �أقوامهم العقوبة ا�س� ً
�أهلكته��م ب�س��بب كفرهم.
 فم��ا �أكث��ر الق��رى الت��ي �أهلكناه��ا  -وه��ي ظالم��ة بكفره��ا  -بع��ذاب ُم ْ�س� َت�أْ ِ�صل ،فدياره��ا مهدم��ة خالي��ة م��ن �س��كانها ،وم��ا �أكث��ر الآب��ار
الخالي��ة م��ن ُو َّراده��ا لهالكه��م ،وم��ا �أكث��ر الق�ص��ور العالية المزخرفة الت��ي لم تح�صن �س��اكنيها من العذاب.
� أفل��م َي ِ�س� ْ�ر ه��ؤالء المكذب��ون بم��ا ج��اء ب��ه الر�س��ول ف��ي الأر���ض؛ ليعاين��وا �آث��ار تل��ك الق��رى المهلك��ة ،فيتفك��روا بعقوله��م ليعتب��روا،
وي�س��معوا ق�ص�صه��م �س��ماع قب��ول ليتعظ��وا ،ف��إن العم��ى لي���س عم��ى الب�ص��ر ،بل العم��ى ال ُم ْه ِلك ال ُم ْر ِدي ه��و عمى الب�صي��رة ،بحيث ال يكون
ل�صاحب��ه اعتب��ار وال اتعاظ.
�إثبات �صفتي القوة والعزة هلل.
�إثبات م�شروعية الجهاد؛ للحفاظ على مواطن العبادة.
�إقامة الدين �سبب لن�صر اهلل لعبيده الم�ؤمنين.
عمى القلوب مانع من االعتبار ب�آيات اهلل.

 وي�ستعجلك � -أيها الر�سول -
الكفار من قومك بالعذاب ال ُم َع َّجل في
الدنيا وبالعذاب ال ُم�ؤَ َّجل في الآخرة
لما �أنذروا بهما ،ولن يخلفهم اهلل ما
وعدهم به منه ،ومن ال ُم َع َّجل ما حل
يوما من العذاب في
بهم يوم بدر ،و�إن ً
الآخرة مثل �ألف �سنة مما تعدون من
ِ�س ِني الدنيا ب�سبب ما فيه من العذاب.
 وم ��ا �أكث ��ر الق ��رى الت ��ي �أمهلته ��ا
بالع ��ذاب وه ��ي ظالم ��ة لكفره ��ا ،ول ��م
�تدراجا لها ،ث��م �أخذتها
�أعاجله��ا به ا�س� ً
بعذاب ُم ْ�س َت ْ�أ ِ�صل ،و� ّإلي وحدي مرجعهم
ي��وم القيام��ة ،ف�أجازيه��م عل��ى كفره��م
بالع��ذاب الدائ��م.
 ق ��ل ي��ا �أيه��ا النا���س� ،إنم ��ا �أن ��ا لك ��م
من��ذر �أبلغك��م م��ا �أر�س��لت ب��ه ،وا�ضح في
�إنذاري.
 فالذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل وعمل ��وا
الأعم ��ال ال�صالح ��ات له ��م م ��ن ربه ��م
مغف��رة لذنوبه��م ،وله��م رزق كري��م ف��ي
الجن ��ة ال ينقط ��ع �أب � ً�دا.
 والذي ��ن �س ��عوا ف ��ي التكذي ��ب
ب�آياتن ��ا ُم َق ِّدري ��ن �أنه ��م �س ��يعجزون اهلل
ويفوتون��ه ف�ل�ا يعذبه��م� ،أولئ��ك �أ�صحاب
الجحيم يالزمونه كما يالزم ال�صاحب
�صاحب��ه.
 وم ��ا بعثن ��ا م ��ن قبل ��ك � -أيه ��ا
الر�س ��ول  -م ��ن ر�س ��ول وال نب ��ي �إال �إذا
ق ��ر�أ كت ��اب اهلل �ألق ��ى ال�ش ��يطان ف ��ي
قراءته ما يلب���س به على النا���س �أنه من
الوح��ي ،فيبط��ل اهلل م��ا يلقيه ال�ش��يطان
م ��ن �إلقائ ��ه ،ويثب ��ت �آيات ��ه ،واهلل علي ��م
ب��كل �ش��يء ،ال يخف��ى عليه �ش��يء ،حكيم
ف��ي خلق��ه وتقدي��ره وتدبي��ره.
ُ ي ْل ِق ��ي ال�ش ��يطان ف ��ي ق ��راءة
النب ��ي لي�ص ّي ��ر اهلل م ��ا يلقي ��ه امتحا ًن ��ا
للمنافقي��ن ،وللذي��ن ق�س��ت قلوبه��م م��ن الم�ش��ركين ،و�إن الظالمي��ن م��ن المنافقي��ن والم�ش��ركين لف��ي ع��داوة هلل ور�س��وله و ُب ْع� ٍ�د ع��ن الح��ق
والر�ش ��اد.
 وليتيق��ن الذي��ن �أعطاه��م اهلل العل��م �أن الق��ر�آن المن��زل عل��ى محم��د ه��و الح��ق ال��ذي �أوح��ى ب��ه اهلل �إلي��ك � -أيه��ا الر�س��ول -
في��زدادوا �إيما ًن��ا ب��ه ،فتخ�ض��ع ل��ه قلوبه��م وتخ�ش��ع ،و�إن اهلل له��ادي الذين �آمنوا به �إلى طريق الحق الم�س��تقيم ال��ذي ال اعوجاج فيه؛ جزا ًء
له��م عل��ى خ�ضوعهم له.
�تمرين حت��ى ت�أتيهم ال�س��اعة فج��أة وهم
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 وال ي��زال الذي��ن كف�
ّ
عل��ى ذل��ك� ،أو ي�أتيه��م ع��ذاب ي��وم ال رحم��ة له��م في��ه وال خي��ر ،وه��و ي��وم القيام��ة بالن�س��بة له��م.
ا�ستدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه ُ�س َّنة �إلـهية.
حفظ اهلل لكتابه من التبديل والتحريف و�صرف مكايد �أعوان ال�شيطان عنه.
النفاق وق�سوة القلوب مر�ضان قاتالن.
الإيمان ثمرة للعلم ،والخ�شوع والخ�ضوع لأوامر اهلل ثمرة للإيمان.

 المل ��ك ي ��وم القيام ��ة  -ي ��وم ي�أت ��ي
ه�ؤالء ما كانوا يوعدون به من العذاب -
هلل وحده ،ال منازع له فيه ،هو �س��بحانه
يحك ��م بي ��ن الم�ؤمني ��ن والكافري ��ن،
فيحكم لكل منهم بما ي�ستحقه ،فالذين
�آمنوا باهلل وعملوا الأعمـ��ال ال�صالحات
له ��م ث ��واب عظي ��م ه ��و جن ��ات النعي ��م
المقي��م ال��ذي ال ينقط��ع.
 والذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل وكذب ��وا
ب�آياتن ��ا المنزل ��ة عل ��ى ر�س ��ولنا ،له ��م
ع��ذاب ُم� ِ�ذ ٌّل يذله��م اهلل ب��ه ف��ي جهن��م.
 والذي ��ن ترك ��وا دياره ��م و�أوطانه ��م
طل ًب��ا لمر�ض��اة اهلل و�إع��زا ًزا لدين��ه ،ث��م
ُق ِتلـ��وا ف��ي الجه��اد ف��ي �س��بيله� ،أو مات��وا
 ليرزق ّنه��م اهلل ف��ي الجن��ة رزقًا ح�س�نًادائ ًم��ا ال ينقط��ع ،و�إن اهلل �س��بحانه له��و
خي��ر الرازقين.
 ليدخل ّنه ��م اهلل مو�ض ًع ��ا ير�ضون ��ه
وه ��و الجـ ��نة ،و�إن اهلل لعلي ��م ب�أفعاله ��م
ونياته ��م ،حلي ��م حي ��ث ل ��م يعاجله ��م
بالعقوب��ة عل��ى م��ا فرط��وا في��ه.
 ذل ��ك المذك ��ور؛ م ��ن �إدخ ��ال
المهاجري��ن ف��ي �س��بيل اهلل الجنة ،ومن
الإذن بمقابل��ة المعت��دي بمثل ما اعتدى
بحي��ث ال �إث��م علي��ه في ذلك ،ف��إذا عاود
المعت ��دي اعت ��داءه ف� ��إن اهلل ين�صـ ��ر
ال ُم ْع َت� َ�دى علي��ه� ،إن اهلل عف��و ع��ن ذن��وب
الم�ؤمني��ن ،غف��ور له��م.
 ذلك الن�صر لل ُم ْع َت َدى عليه لأن اهلل
قادر علـى ما ي�شاء ،ومن قدرته �إدخال
الليل في النهار ،والنهار في الليل؛
بزيادة �أحدهما ونق�ص الآخر ،و�أن اهلل
�سميع لأقوال عباده ،عليم ب�أفعالهم ،ال
يخفى عليه �شيء منها ،و�سيجازيهم
عليها.
 ذلك المذكور من �إدخال اهلل الليل
في النهار ،والنهار في الليل؛ لأن اهلل هو الحق ،فدينه حق ،ووعده حق ،ون�صره للم�ؤمنين حق ،و�أن ما يعبده الم�شركون من دون اهلل
من الأوثان هو الباطل الذي ال �أ�سا�س له ،و�أن اهلل هو العلي على خلقه ذا ًتا وق َْد ًرا وقه ًرا ،الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجالل.
� أل��م ت��ر � -أيه��ا الر�س��ول � -أن اهلل �أن��زل م��ن ال�س��ماء مط� ًرا ،فت�صب��ح الأر���ض بع��د نزول المط��ر عليها َخ ْ�ض َراء بما �أنبتت��ه من نبات� ،إن
اهلل لطيف بعباده حيث �أنزل لهم المطر ،و�أنبت لهم الأر�ض ،خبير بم�صالحهم ،ال يخفى عليه �شيء منها.
 ل��ه وح��ده مل��ك م��ا ف��ي ال�س��ماوات ومل��ك م��ا ف��ي الأر���ض ،و�إن اهلل له��و الغن��ي ال��ذي ال يفتق��ر �إل��ى �أي مخل��وق م��ن مخلوقات��ه ،المحم��ود
ف��ي كل حال.
مكانة الهجرة في الإ�سالم وبيان ف�ضلها.
جواز العقاب بالمثل.
ن�صر اهلل لل ُم ْع َت َدى عليه يكون في الدنيا �أو الآخرة.
�إثبات ال�صفات ال ُع َل هلل بما يليق بجالله؛ كالعلم وال�سمع والب�صر والعلو.

� أل��م ت��ر � -أيه��ا الر�س��ول � -أن
اهلل ذَ َّل��ل ل��ك وللنا���س م��ا ف��ي الأر���ض
م��ن ال��دواب والجم��ادات لمنافعك��م
وحاجاتكم ،وذَ لَّل لكم ال�ســ��فن تجــــ��ري
ف��ي البــــــ��حر ب�أم��ره وت�س��خيره م��ن
بل��د �إل��ى بل��د ،ويم�س��ك ال�س��ماء حت��ى ال
ت�سقـ��ط عل��ى الأر�ض �إال ب�إذن��ه ،فلو �أذن
له��ا �أن ت�س��قط عليه��ا ل�س��قطت� ،إن اهلل
بالنا���س لر�ؤوف رحيم ،حيث �س� ّ�خر لهم
ه��ذه الأ�ش��ياء م��ع م��ا فيه��م م��ن ظل��م.
 واهلل ه ��و ال ��ذي �أحيــ ��اكم حي ��ث
�أوجـ ��دكم بع ��د �أن كنت ��م معدومي ��ن،
ث ��م يميتك ��م �إذا انق�ض ��ت �أعمارك ��م،
ث ��م يحييك ��م بع ��د موتك ��م ليحا�س ��بكم
عل ��ى �أعمالك ��م ،ويجازيك ��م عليه ��ا� ،إن
الإن�س ��ان لكثي ��ر الجح ��د لنع ��م اهلل
م��ع �أنه��ا ظاه��رة  -بعبادته معه غيره. ل ��كل �أه ��ل مل ��ة جعلن ��ا �ش ��ريعة،
نازع َّنك
فه��م يعمل��ون ب�ش��ريعتهم ،ف�ل�ا ُي َ
 �أيه ��ا الر�س ��ول  -الم�شـ ��ركون و�أه ��لالأدي ��ان الأخ ��رى ف ��ي �ش ��ريعتك ،ف�أن ��ت
�أول ��ى بالح ��ق منه ��م؛ لأنه ��م �أ�صح ��اب
باط ��ل ،وادع النا� ��س �إل ��ى �إخال� ��ص
التوحيد هلل� ،إنك لعلى طريق م�ستقيم،
ال اعوج ��اج في ��ه.
 و�إن امتـــنـــ ��عوا �إال �أن يجـــــ ��ادلوك
بع��د ظه��ور الحج��ة ففو���ض �أمره��م �إل��ى
اهلل ً
قائل على �سبيل الوعيد :اهلل �أعلم
بما تعملون من عمل ،ال يخفى عليه من
�أعمالكم �ش��يء ،و�سيجازيكم عليها.
 اهلل يحك ��م بي ��ن عب ��اده :م�ؤمنه ��م
وكافرهـ��م ي��وم القيام��ة فيم��ا كان��وا في��ه
يختلف��ون ف��ي الدني��ا من �أم��ر الدين.
� أل ��م تعل ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول � -أن
اهلل يعل��م م��ا ف��ي ال�س��ماء ،ويعل��م م��ا في
الأر�ض ،ال يخفى عليه �شيء مما فيهما،

�إن عل��م ذل��ك ُم َ�س� َّ�جل ف��ي الل��وح المحف��وظ� ،إن عل��م ذلك كله على اهلل �س��هل.
أ�صنام��ا ل��م ين��زل اهلل حج��ة عل��ى عبادته��ا في كتبه ،ولي���س لهم عليها دليل من علم ،و�إنما م�س��تندهم
 ويعب��د الم�ش��ركون م��ن دون اهلل � ً
التقليد الأعمى لآبائهم ،ولي�س للظالمين من ن�صير يمنعهم مما يح ّل بهم من عذاب اهلل.
 و�إذا ُتق��ر�أ عليه��م �آياتن��ا ف��ي الق��ر�آن وا�ضح��ات تع��رف ف��ي وج��وه الذي��ن كف��روا باهلل �إنكارها من عبو�س��هم عند �س��ماعهم له��ا ،يكادون
من �ش��دة الغ�ضب يبط�ش��ون بالذين يقر�ؤون عليهم �آياتنا ،قل لهم � -أيها الر�س��ول � :-أف�أخبركم بما هو �ش��ر من غيظكم وعبو�س��كم؟ هو
النار التي وعد اهلل الكفار �أن يدخلهم فيها ،و�ساء الم�صير الذي ي�صيرون �إليه.
من نعم اهلل على النا�س ت�سخير ما في ال�سماوات وما في الأر�ض لهم.
�إثبات �صفتي الر�أفة والرحمة هلل تعالى.
�إحاطة علم اهلل بما في ال�سماوات والأر�ض وما بينهما.
التقليد الأعمى هو �سبب تم�سك الم�شركين ب�شركهم باهلل.

 ي�ا �أيه�ا النا��س�ُ ،ض ِ�رب مث�ل
فا�س�تمعوا ل�ه ،واعتب�روا ب�ه� ،إن م�ا
تعب�دون م�ن �أ�صن�ام وغيره�ا م�ن دون
اهلل ل�ن يخلق�وا ذبا ًب�ا عل�ى �صغ�ره
لعجزه�م ،ول�و اجتمع�وا كله�م عل�ى �أن
يخلق�وه م�ا خلق�وه ،و�إذا �أخ�ذ الذب�اب
�ش�يئًا مم�ا عليه�م م�ن طي�ب وم�ا �أ�ش�بهه
ل�م يق�دروا عل�ى �إنقاذه من�ه ،وبعجزهم
عن خلق الذباب ،و�إنقاذ �أ�شيائهم منه؛
تبي�ن عجزه�م عم�ا ه�و �أكب�ر م�ن ذلك،
فكي�ف تعبدونه�ا  -م�ع عجزه�ا  -م�ن
دون اهلل؟! َ�ض ُع َ�ف ه�ذا الطال�ب وه�و
ال�صن�م المعب�ود الذي ال ي�س�تطيع �إنقاذ
و�ض ُع َ�ف ه�ذا
م�ا ا�س�تلبه الذب�اب من�هَ ،
المطل�وب ال�ذي ه�و الذب�اب.
 ما عظموا اهلل حق تعظيمه حين
عبدوا معه بع�ض مخلوقاته� ،إن اهلل
لقوي ،ومن قوته وقدرته خلق ال�سماوات
والأر�ض ومن فيهما ،عزيز ال يغالبه
�أحد ،بخالف �أ�صنام الم�شركين فهي
�ضعيفة ذليلة ال تخلق �شيئًا.
 اهلل يختار من المالئكة ر�سلاً ،
ر�سال كذلك ،فير�سل
ويختار من النا�س ً
بع�ض المالئكة �إلى الأنبياء مثل جبريل
�أر�س�له �إل�ى الر�س�ل م�ن الب�ش�ر ،وير�س�ل
الر�س�ل م�ن الب�ش�ر �إل�ى النا��س� ،إن اهلل
�س�ميع لم�ا يقول�ه الم�ش�ركون ف�ي ر�س�له،
ب�صي�ر بمن يختاره لر�س�الته.
 يعل ��م �س ��بحانه م ��ا علي ��ه ر�س ��له
م ��ن المالئك ��ة والنا� ��س قب ��ل خلقه ��م
وبع ��د موته ��م ،و�إل ��ى اهلل وح ��ده ترج ��ع
الأم��ور ي��وم القيام��ة ،حي��ث يبع��ث عباده
فيجازيه ��م عل ��ى م ��ا قدم ��وا م ��ن عم ��ل.
�وا
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل وعمل
١١٨
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بم�ا �ش�رع له�م ،اركع�وا وا�س�جدوا ف�ي
�صالتك�م هلل وح�ده ،وافعل�وا الخي�ر م�ن
�صدق�ة و�صل�ة وغي�ر ذل�ك؛ رج�اء �أن تف�وزوا بالمطل�وب ،وتنج�وا م�ن المره�وب.
ال�س� ْ�م َحة هي ملة
 وجاه��دوا ف��ي �س��بيل اهلل جه��ا ًدا ً
خال�ص��ا لوجه��ه ،ه��و اختارك��م وجعل دينكم َ�س� ْ�م ًحا ال �ضيق فيه وال �ش� ّدة ،هذه الملة َّ
�شهيدا عليكم �أنه بلغكم ما �أُ ِمر بتبليغه،
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ولتكون��وا �أنت��م �ش��هو ًدا عل��ى الأم��م ال�س��ابقة � َّأن ر�س��لها ب َّل َغته��ا ،فا�ش��كروا اهلل عل��ى ذل��ك بالإتي��ان بال�ص�ل�اة عل��ى �أكم��ل وج��ه ،و�أعط��وا زكاة
�أموالكم ،والج�ؤوا �إلى اهلل ،واعتمدوا عليه في �أموركم ،فهو �س��بحانه ِن ْعم المولى لمن تواله من الم�ؤمنين ،و ِن ْعم الن�صير لمن ا�س��تن�صره
منهم ،فتولّوه يتولكم ،وا�س��تن�صروه ين�صركم.
�أهمية �ضرب الأمثال لتو�ضيح المعاني ،وهي طريقة تربوية جليلة.
عجز الأ�صنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره.
الإ�شراك باهلل �سببه عدم تعظيم اهلل.
�إثبات �صفتي القوة والعزة هلل ،و�أهمية �أن ي�ستح�ضر الم�ؤمن معاني هذه ال�صفات.

