
غاية  وحدة  وبيان  الر�سالة  اإثبات 
الأنبياء وعناية اهلل بهم.

 َقُرب للنا�س ح�سابهم على اأعمالهم 

معر�سون  غفلة  في  وهم  القيامة،  يوم 
عن الآخرة؛ لن�سغالهم بالدنيا عنها.

 م���ا ياأتيه���م م���ن ق���راآن م���ن ربه���م 

حديث النزول اإل ا�س���تمعوه �س���ماًعا غير 
ناف���ع، ب���ل �س���ماع لع���ب غي���ر مبالي���ن بم���ا 

فيه.
 ا�س���تمعوه وقلوبه���م غافل���ة عن���ه، 

واأخف���ى الظالم���ون بالكف���ِر الحدي���َث 
الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي 
عي اأنه ر�سول اإل ب�سر مثلكم، ل ميزة  يدَّ
له عنكم؟! وما جاء به �سحر، اأفتتبعونه 
واأنت���م تدرك���ون اأن���ه ب�س���ر مثلك���م، واأن ما 

ج���اء به �س���حر؟!
ما  يعلم  ربي   : الر�س���ول  ق��ال   

اأخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول 
وفي  ال�سماوات  في  قائله  من  �سادر 
عباده،  لأقوال  ال�سميع  وهو  الأر�س، 

العليم باأعمالهم، و�سيجازيهم عليها.
 ب���ل ت���رددوا ب�س���اأن م���ا ج���اء ب���ه 

اأح���ام  قال���وا:  فت���ارة   ، محم���د  
مختلط���ة ل تاأوي���ل له���ا، وقال���وا ت���ارة: ل، 
ب���ل اختلق���ه م���ن غي���ر اأن يك���ون ل���ه اأ�س���ل، 
كان  واإن  �س���اعر،  ه���و  ت���ارة:  وقال���وا 
�سادًق���ا ف���ي دعواه فليجئنا بمعجزة مثل 
الأولي�����ن م���ن ال��ر�س�����ل، فق������د ج�����اوؤوا 
بالمع�����جزات، م�����ثل ع�س�����ا مو�س���ى، 

وناق���ة �سال���ح.
المق�ترحين  ه��وؤلء  قبل  اآمن�ت  ما   

قرية اقترحوا نزول الآيات فاأُعُطوها كما اق���ترحوها، بل ك��ذبوا بها فاأهل��كناهم، اأفيوؤمن هوؤلء؟!
 وم���ا بعثن���ا قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - اإل رج���اًل م���ن الب�س���ر نوح���ي اإليه���م، ول���م نبعثه���م مائكة، فا�س���األوا اأه���ل الكتاب من قبلك���م اإن كنتم 

ل تعلمون ذلك.
 وما جعلنا الر�سل الذين نر�سلهم ذوي ج�سد ل ياأكلون الطعام، بل ياأكلون كما ياأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا ل يموتون.

 ث���م حققن���ا لر�س���لنا م���ا وعدناه���م ب���ه حيث اأنقذناهم واأنقذنا من ن�س���اء من الموؤمنين من اله���اك، واأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم 

باهلل، وارتكابهم المعا�سي.
 لق���د اأنزلن���ا اإليك���م الق���راآن في���ه �س���رفكم وفخرك���م اإن �سّدقت���م ب���ه، وعملت���م بم���ا في���ه، اأف���ا تعقل���ون ذل���ك، فت�س���ارعوا اإل���ى الإيم���ان ب���ه، 

والعم���ل بم���ا ت�سمنه؟!
 

   ُق���ْرب القيام���ة مم���ا ي�س���توجب ال�س���تعداد له���ا.    ان�س���غال القل���وب بالله���و ي�سرفه���ا ع���ن الحق.    اإحاطة عل���م اهلل بما ي�سدر من عباده 
م���ن ق���ول اأو فع���ل.    اخت���اف الم�س���ركين ف���ي الموق���ف م���ن النب���ي  ي���دل عل���ى تخبطه���م وا�سطرابه���م.    اأن اهلل م���ع ر�س���له والموؤمني���ن 

بالتاأيي���د والع���ون عل���ى الأع���داء.    القراآن �س���رف وع���ز لمن اآمن به وعمل به.

٢١١١٢



اأهلكناها  التي  القرى  اأكَث�َر  وما   

بعدها  وخلقنا  بالكفر،  ظلمها  ب�سب�ب 
قوًما اآخرين!

عذابن���ا  المهَل����كون  �س���اهد  فلم���ا   

ل، اإذا ه����م م����ن قريت�����هم  الُم�ْسَت����اأ�سِ
ي�س���رعون هرًب���ا م���ن اله���اك.

ال�سخ���رية:  وج����ه  عل����ى  في��ناَدون   

كن����تم  ما  اإلى  وارج��ع����وا  ته����ربوا،  ل 
واإلى  بمل����ذاتكم،  الت����نعم  م���ن  في���ه 
دنياكم  من  ُت�ساألون  لعلكم  م�ساكنكم؛ 

�سيًئا.
معترفين  الظ���المون  ه���وؤلء  ق���ال   

اإنا  وخ�س���راننا،  ه���اكنا  يا  بذنبهم: 
كنا ظالمين لكفِرنا باهلل.

بذنبه���م  اعت���راف������هم  زال  فم������ا   

ودع������اوؤهم عل������ى اأنف�س������هم بال������هاك 
دع������وته������م الت������ي يك���ررون������ها ح������تى 
�سيَّرناه������م مث���������ل ال������زرع المح�س���ود، 

ميتي���ن ل َح���َراَك به���م.
 وم���ا خلقن���ا ال�س���ماء والأر����س وم���ا 

بينهما لعًبا وعبًثا، بل خلقناهما للدللة 
على قدرتنا.

اأو  �ساحب���ة  اتخ������اذ  اأردن���ا  ل���و   

ول���د لتخ������ذناه مم���ا عن���������دنا، وم������ا كنا 
فاعلي���ن ذل���ك لتنزهن���ا عن���ه.

نوح���ي  ال���ذي  بالح���ق  نرم���ي  ب���ل   

ب���ه اإل���ى ر�س���ولنا عل���ى باط���ل اأه���ل الكف���ر 
���ه، ف�������اإذا باطله���م ذاهب زائل،  َفَيْدَح�سُ
ولك���م - اأيه���ا القائلون باتخاذه �ساحبة 
وول���ًدا - اله�������اك لو�س�����فكم ل���ه بم���ا 

ل يلي���ق به.
والول���د  ال�ساحب���ة  اتخ���اذ  كان  ولم���ا 
منب�������ًئا ع���������ن الفت�����قار؛ بّي���ن  اأن���ه 

مال���ك ه���ذا الك����ون، فق���ال:
 ول������ه �سب���ح���������انه وح���������ده مل������ك 

ال�سماوات وملك الأر�س، ومن عنده من 
المائكة ل يتكّبرون عن عبادته، ول يتعبون منها.
 يواظبون على ت�سبيح اهلل دائًما، ل يمّلون منه.

 بل اتخذ الم�سركون اآلهة من دون اهلل، ل يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجًزا عن ذلك؟!

ه اهلل   ل���و كان ف���ي ال�س���ماوات والأر����س معب���ودات متع���ددة �س���وى اهلل لف�س���دتا بتن���ازع المعب���ودات ف���ي الُمْل���ك، والواق���ع خاف ذل���ك، َفَتنزَّ

رب العر����س عما ي�سفه به الم�س���ركون كذًبا من اأن له �س���ركاء.
ره وق�سى به، وهو ي�ساأل عباده عن اأعمالهم، ويجازيهم عليها.  واهلل هو المتفرد في ملكه وق�سائه، ل ي�ساأله اأحد عما قدَّ

 ب���ل اتخ���ذوا م���ن دون اهلل معب���ودات، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���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 ل حج���ة لك���م فيه���ا، بل معظم الم�س���ركين ل ي�س���تندون اإل اإل���ى الجهل والتقلي���د، فهم معر�سون 
ع���ن قبول الحق.

 
   الظلم �سبب في الهاك على م�ستوى الأفراد والجماعات. 

ه عن العبث.    ما خلق اهلل �سيًئا عبًثا؛ لأنه �سبحانه ُمَنزَّ
ة اإل�هية.    غلبة الحق، ودحر الباطل �ُسنَّ
َماُنع.    اإبطال عقيدة ال�سرك بدليل التَّ



اأيه�ا   - قبل�ك  م�ن  بعثن�ا  وم�ا   

الر�س�ول - ر�س�وًل اإل نوح�ي اإلي�ه اأن�ه ل 
معب�ود بح�ق اإل اأن�ا فاعبدون�ي وح�دي، 

�س�يًئا. ب�ي  ت�س�ركوا  ول 
 وق�����ال الم���س����ركون: ات��خ�������ذ اهلل 

����س  ه �س���بحانه وَتَقدَّ المائك���ة بن���ات، َتَنزَّ
عم���ا يقولون���ه م���ن الك���ذب، ب���ل المائك���ة 
عب���اد هلل، مكرم���ون من���ه، مقرب���ون اإليه.

ف���ا  بق���ول،  ربه���م  يتقّدم���ون  ل   

ينطق���ون ب���ه حت���ى ياأمره���م، وه���م باأمره 
يعمل���ون، ف���ا يخالف���ون ل���ه اأم���ًرا.

 يعل���م �س���ابق اأعماله���م ولحقه���ا، 

ول ي�س���األون ال�س���فاعة اإل باإذن���ه لم���ن 
ارت�سى ال�س������فاعة له، وه���م من خ��وفه 
�سبحانه حذرون، فا يخالفونه في اأمر 

ول نه���ي.
م���ن  المائك���ة  م���ن  يق���ل  وم���ن   

ب���اب الفترا����س: اإن���ي معب���ود م���ن دون 
اهلل، فاإنن���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�س���رك ب���اهلل.
كف������روا  ال������ذين  يعل�������م  اأََول�����م   

كانت���ا  والأر����س  ال�س���ماوات  اأن  ب���اهلل 
قتي���ن، ل ف���راغ بينهم���ا فينزل منه  ُمْلت�سِ
المط���ر، فف�سلن���ا بينهم���ا، وجعلن���ا م���ن 
الماء النازل من ال�سماء اإلى الأر�س كل 
�سيء من حيوان اأو نبات، اأفا يعتبرون 

بذل���ك، ويوؤمن���ون ب���اهلل وح���ده؟!
 وخلقن���ا ف���ي الأر����س جب���اًل ثابت���ة 

حت���ى ل ت�سط���رب بم���ن عليه���ا، وجعلن���ا 
فيه���ا م�س���الك وطرًق���ا وا�س���عة لعّله���م 
يهت���دون في اأ�س���فارهم اإل���ى مقا�سدهم.
 وجعلنا ال�سماء �سقًفا محفوًظا من 

ومحفوًظا  َعَمد،  غي��ر  م��ن  ال�سق��وط 
والم�س�ركون  ال�س���مع،  ا�ْسِت����راق  من 

عما في ال�سم���اء من الآيات - كال�سم�س والقمر - معر�سون ل يعتبرون.
 واهلل وح���ده ه���و ال���ذي خل���ق اللي���ل للراح���ة، وخل���ق النهار لك�س���ب المعا����س، وخلق ال�سم����س عامة عل���ى النهار، والقمر عام���ة على الليل، 

كل من ال�سم�س والقمر يجري في مداره الخا�س به، ل ينحرف عنه ول يميل.
 وم���ا جعلن���ا لأح���د م���ن الب�س���ر قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - البق���اء ف���ي هذه الحياة؟ اأف���اإن انق�سى اأجلك في هذه الحياة وم���ّت فهوؤلء باقون 

بعدك؟! كا.
 كل نف����س موؤمن���ة اأو كاف���رة ذائق���ة الم���وت ف���ي الدني���ا، ونختبرك���م - اأيه���ا النا����س - ف���ي الحي���اة الدني���ا بالتكاليف والنع���م والنقم، ثم بعد 

موتكم اإلينا ل اإلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على اأعمالكم.
 

   تنزيه اهلل عن الولد.
   منزلة المائكة عند اهلل اأنهم عباد خلقهم لطاعته، ل يو�سفون بالذكورة ول الأنوثة، بل عباد مكرمون.

ل بينهما. ة التدرج، فقد ُخِلقتا ُمْلتِزقتين، ثم ُف�سِ    ُخِلقت ال�سماوات والأر�س وفق �ُسنَّ
   البتاء كما يكون بال�سر يكون بالخير.



 واإذا راآك - اأي��ها الر�س���ول - ه����وؤلء 

الم�س����ركون ل يتخ���ذونك اإل �سخ���رية 
هو  اأهذا  بقولهم:  اأتباعهم  منّفرين 
تعبدونها؟!  التي  اآلهتكم  ي�سّب  الذي 
بما  جاحدون  بك  ال�سخ�رية  مع  وهم 
وبما  الق���راآن  من  علي��هم  اهلل  اأنزل 
اأعطاهم من النعم كافرون؛ فهم اأولى 

بالعيب لجمعهم كل �سوء.
العجل���ة،  عل���ى  الإن�س���ان  ُطِب���ع   

فه���و ي�ست�������عجل الأ�س������ياء قب���ل وق����وعها، 
وم���ن ذل���ك ا�ست��ع������جال الم�س��رك������ين 
للع����ذاب، �ساأريكم - اأيها الم�ستعجلون 
لعذاب���ي - م���ا ا�س���تعجلتموه من���ه، ف���ا 

تطلب���وا تعجيل���ه.
 ويق���ول الكف���ار المنك���رون للبع���ث 

عل���ى وج���ه ال�س���تعجال: مت���ى يك���ون م���ا 
َتِعُدونن���ا ب���ه - اأيه���ا الم�س���لمون - م���ن 
البع���ث اإن كنت���م �سادقي���ن فيم���ا تّدعون���ه 

م���ن وقوع���ه؟!
 ل���و يعل���م ه���وؤلء الكف���ار المنك���رون 

ون النار عن وجوههم  للبعث حين ل يردُّ
نا�س���ر  ل  واأن  ظهوره���م،  ع���ن  ول 
ين�سره���م بدف���ع الع���ذاب عنه���م، ل���و 
تيّقن���وا ذل���ك لم���ا ا�س���تعجلوا الع���ذاب.

ب���ون   ل تاأتيه���م ه���ذه الن���ار الت���ي ُيَعذَّ

به���ا ع���ن عل���م منه���م، ب���ل تاأتيه���م فج���اأة، 
ف���ا يق���درون عل���ى رده���ا عنه���م، ول ه���م 
���رون حت���ى يتوب���وا فتناله���م الرحم���ة. ُيوؤَخَّ

م���ن  اهلل   ر�س���ول  عان���ى  ولم���ا 
ا�س���تهزاء قوم���ه ب���ه وتكذيبه���م ل���ه، �س���ّاه 

اهلل بقول���ه:
 ولئ���ن �س���خر ب���ك قوم���ك فل�س���ت 

ِبْدًعا في ذلك، فقد ا�ستهزئ بر�سل من 
قبلك - اأيها الر�سول - فاأحاط بالكفار 
الذي���ن كان���وا ي�س���خرون منه���م الع���ذاُب 
ال���ذي كان���وا ي�س���تهزئون ب���ه ف���ي الدني���ا 

عندم���ا تخّوفه���م ر�س���لهم ب���ه.
 ق���ل - اأيه���ا ال�������ر�سول - له���وؤلء الم�س���تعجلين بالع���ذاب: م���ن يحفظك���م باللي���ل والنه���ار مم���ا يري���د بك���م الرحم���ن م���ن اإن���زال الع���ذاب 

واله���اك بك���م؟ ب���ل ه���م ع���ن ذك���ر مواع���ظ ربه���م وحجج���ه معر�س���ون، ل يتدّب���رون �س���يًئا منه���ا جه���ًا و�س���فًها.
 اأم ه���ل له���م اآله���ة تمنعه���م م���ن عذابن���ا؟ ل ي�س���تطيعون ن�س���ر اأنف�س���هم بدف���ع �س���ر عنه���ا، ول بجل���ب نف���ع له���ا، ومن ل ين�سر نف�س���ه فكيف 

ين�س���ر غي���ره؟! ول هم ُيَجارون من عذابنا.
 ب���ل مّتعن���ا ه���وؤلء الكف���ار، ومّتعن���ا اآباءه���م بم���ا ب�س���طنا عليه���م م���ن نعمن���ا؛ ا�س���تدراًجا له���م، حت���ى َتَط���اَول به���م الزم���ن فاغت���روا بذل���ك، 

واأقاموا على كفرهم، اأفا يرى هوؤلء المغتّرون بنعمنا الم�ستعجلون بعذابنا اأنا ناأتي الأر�س ننق�سها من جوانبها بقهرنا لأهلها، وغلبتنا 
له���م، فيعتب���روا بذل���ك حت���ى ل يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فلي����س ه���وؤلء غالبين، بل هم مغلوبون.

 
   بيان كفر من ي�ستهزئ بالر�سول، �سواء بالقول اأو الفعل اأو الإ�سارة.

   من طبع الإن�سان ال�ستعجال، والأناة خلق فا�سل.
   ل يحفظ من عذاب اهلل اإل اهلل.

   ماآل الباطل الزوال، وماآل الحق البقاء.



اإنم��ا   :- الر�س��ول  اأيه��ا   - ق��ل   

اأخّوف����كم - اأيه��ا النا���س - م��ن ع��ذاب 
اهلل بالوحي ال��ذي يوح���يه اإلّي ربي، ول 
ي�س��مع ال�س��م عن الحق ما يدعون اإليه 
ف��وا م��ن عذاب اهلل. �س��ماع قب��ول اإذا ُخوِّ
 ولئ���ن م����سّ ه���وؤلء الم�س���تعجلين 

بالعذاب ن�سيب من عذاب ربك - اأيها 
الر�س���ول - ليقوُل���ّن عندئ���ذ: ي���ا هاكن���ا 
وخ�س���راننا، اإن���ا كن���ا ظالمي���ن بال�س���رك 
باهلل والتكذيب بما جاء به محمد   .
���ب الموازي���ن العادل���ة لأه���ل   وَنْن�سِ

القيام���ة لت���وزن بها اأعماله���م، فا ُتْظَلم 
في ذلك اليوم نف�س بنق�س ح�سناتها اأو 
زيادة �س���يئاتها، واإن كان الموزون قليًا 
مثل ما تزنه حبة َخْرَدل جئنا به، وكفى 

ين نح�سي اأعمال عبادنا. بن���ا ُمْح�سِ
وه���ارون  مو�س���ى  اأعطين���ا  ولق���د   

 الت���وراة فارق���ة بي���ن الح���ق والباطل 
والح���ال والح���رام، وهداي���ة لم���ن اآمن���وا 

به���ا، وتذكي���ًرا للمتقي���ن لربه���م.
ربه���م  عق���اب  يخاف���ون  الذي���ن   

الذي يوؤمنون به مع اأنهم لم ي�س���اهدوه، 
وه���م م���ن ال�س���اعة خائف���ون.

عل���ى  ل  المن���زَّ الق���راآن  وه���ذا   

محم���د  ِذْك���ر لم���ن اأراد اأن يتذك���ر ب���ه 
وموعظ���ة، كثي���ر النف���ع والخي���ر، اأفاأنت���م 
ل���ه م���ع ذل���ك منكرون؟! غي���ر مقّرين بما 

في���ه، ول عاملي���ن ب���ه؟!
 ولق���د اأعطين���ا اإبراهي���م الحج���ة 

عل���ى قوم���ه ف���ي �سغ���ره وكّنا ب���ه عالمين، 
فاأعطين���اه م���ا ي�س���تحّقه ف���ي علمن���ا م���ن 

الحج���ة عل���ى قوم���ه.
م���ا  ولقوم���ه:  اآزر  لأبي���ه  ق���ال  اإذ   

هذه الأ�سنام التي �سنعتموها باأيديكم، 
والت���ي اأنت���م مقيم���ون عل���ى عبادته���ا؟

اآباءن���ا  وجدن���ا  قوم���ه:  ل���ه  ق���ال   

���ًيا به���م. يعبدونه���ا، فعبدناه���ا تاأ�سِّ
 قال لهم اإبراهيم: لقد كنتم - اأيها التابعون - اأنتم واآباوؤكم المتبوعون في �سال وا�سح عن طريق الحق.

 قال له قومه: اأجئتنا بالجد حين قلت ما قلت، اأم اأنت من الهازلين؟

 ق���ال اإبراهي���م: ب���ل جئتك���م بالج���د ل باله���زل، فرّبك���م ه���و رّب ال�س���ماوات والأر����س ال���ذي خلقه���ن عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، واأن���ا عل���ى اأن���ه 

ربك���م ورب ال�س���ماوات والأر����س م���ن ال�س���اهدين، ولي����س لأ�سنامكم ح���ظ من ذلك.
 وقال اإبراهيم بحيث ل ي�سمعه قومه: واهلل لأدبرّن لأ�سنامكم ما تكرهون بعد اأن تذهبوا عنها اإلى عيدكم.

 
   َنْفع الإقرار بالذنب م�سروط بم�ساحبة التوبة قبل فوات اأوانها.

   اإثبات العدل هلل، ونفي الظلم عنه.
   اأهمية قوة الحجة في الدعوة اإلى اهلل.

   �سرر التقليد الأعمى.
 الت���درج ف���ي تغيي���ر المنك���ر، والب���دء بالأ�س���هل فالأ�س���هل، فق���د ب���داأ اإبراهي���م بتغيي���ر منك���ر قوم���ه بالق���ول وال�س���دع بالحج���ة، ث���م انتق���ل اإل���ى 

التغيي���ر بالفعل.



 فحّط���م اإبراهي���م اأ�سنامه���م حت���ى 

�س���ارت قطًع���ا �سغي���رة، واأبق���ى كبيره���ا 
رج���اء اأن يرجع���وا اإلي���ه لي�س���األوه عم���ن 

حّطمه���ا.
 فلم���ا رجع���وا ووج���دوا اأ�سنامه���م 

���ا: م���ن  م���ت �س���األ بع�سه���م بع�سً ق���د ُحطِّ
حّطمه���ا  م���ن  اإن  معبوداتن���ا؟  ���م  َحطَّ
لم���ن الظالمي���ن، حي���ث حّق���ر م���ا ي�س���تحق 

التعظي���م والتقدي����س.
فت���ى  �س���معنا  بع�سه���م:  ق���ال   

يذكرهم ب�سوء ويعيبهم ُيْدعى اإبراهيم، 
لعل���ه ه���و ال���ذي حطمه���م.

 ق���ال �س���ادتهم: جيئ���وا باإبراهي���م 

عل���ى م�س���هد م���ن النا����س وم���راأى؛ لعله���م 
ي�س���هدون عل���ى اإق���راره بم���ا �سن���ع، فيكون 

اإق���راره حج���ة لك���م عليه.
ف�س���األوه:  باإبراهي���م   فج���اوؤوا   

اأاأنت فعلت هذا الفعل ال�سنيع باأ�سنامنا 
ي���ا اإبراهيم؟!

به���م،  ًم���ا  ُمَتهكِّ  - اإبراهي���م  ق���ال   

مظه���ًرا عج���ز اأ�سنامه���م عل���ى مراأى من 
النا����س -: م���ا فعل���ت ذلك، ب���ل فعله كبير 
الأ�سن���ام، فا�س���األوا اأ�سنامك���م اإن كان���وا 

يتكلم���ون.
 فرج�������عوا اإل���ى اأنف�س������هم بالتف������كر 

وال�����تاأمل، فتبّي���ن له���م اأن اأ�سنامه���م ل 
تنف���ع ول ت�س������ر، فه���م ظ�����المون حي���ن 

عبدوه����ا م���ن دون اهلل.
 ث�م ع�ادوا للع�ناد والجحود، فقالوا: 

ل��ق���د اأيق����نت - يا اإبراهيم - اأن ه�����ذه 
اأن  تاأمرنا  فكيف  تنطق،  ل  الأ�سنام 
فكان  لهم،  حجة  ذلك  اأرادوا  ن�ساألها؟ 

حجة عليهم.
 :- عليهم  منكًرا   - اإبراهيم  قال   

ل  اأ�س�ن��اًما  اهلل  دون  من  اأفتع�ب��دون 
ف���هي  ت�س���ركم،  ول  �س��ي��ًئا  تنف��ع����كم 

عاج��زة عن دف��ع ال�سر عن نف�سها، اأو جلب النفع لها.
 ُقْبًحا لك���م، وُقْبًحا لما تعبدونه من دون اهلل من هذه الأ�سنام التي ل تنفع ول ت�سر، اأفا تعقلون ذلك، وتتركون عبادتها؟!

 فلم���ا عج���زوا ع���ن مواجهت���ه بالحج���ة لج���وؤوا اإل���ى الق���وة، فقال���وا: حّرق���وا اإبراهيم بالن���ار؛ انت�س���اًرا لأ�سنامكم التي هّدمها وك�س���رها اإن 

كنتم فاعلين به عقاًبا رادًعا.
ب باأذى.  فاأوقدوا ناًرا ورموه فيها، فقلنا: يا نار، كوني برًدا و�ساًما على اإبراهيم، فكانت كذلك، فلم ُي�سَ

 واأراد قوم اإبراهيم   به كيًدا باأن يحرقوه، فاأبطلنا كيدهم، وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.

 واأنقذن���اه واأنقذن���ا لوًط���ا، واأخرجناهم���ا اإل���ى اأر����س ال�س���ام الت���ي باركن���ا فيه���ا؛ بم���ا بعثن���ا فيها م���ن الأنبياء، وبم���ا بثثناه فيه���ا للمخلوقات 

من الخيرات.
يَّرناه���م   ووهبن���ا ل���ه اإ�س���حاق حي���ن دع���ا رب���ه اأن يرزق���ه ول���ًدا، ووهبن���ا ل���ه يعق���وب زي���ادة، وكلٌّ م���ن اإبراهي���م وابني���ه اإ�س���حاق ويعق���وب �سَ

�سالحي���ن مطيعي���ن هلل.
 

   ج���واز ا�س���تخدام الحيل���ة لإظه���ار الح���ق واإبط���ال الباط���ل.    تعّل���ق اأه���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 اإن ل���م يترّت���ب علي���ه �س���رر اأكب���ر.    اللج���وء ل�س���تخدام الق���وة بره���ان عل���ى العج���ز ع���ن المواجه���ة 

���ر اهلل لعب���اده الموؤمني���ن، واإنق���اذه له���م م���ن المح���ن م���ن حيث ل يحت�س���بون. بالحج���ة.    َن�سْ



به���م  يهت���دي  اأئم���ة  و�سيَّرناه���م   

النا����س ف���ي الخي���ر، يدع���ون النا����س اإل���ى 
عب���ادة اهلل وح���ده ب���اإذن من���ه تعال���ى، 
واأوحين���ا اإليه���م اأن افعل���وا الخي���رات، 
وائت���وا بال�س���اة عل���ى اأكمل وج���ه، واأّدوا 

ال���زكاة، وكان���وا لن���ا ُمْنقادي���ن.
 ولوًط���ا اأعطين���اه ف�س���ل الق�س���اء 

بي���ن الخ�س���وم، واأعطين���اه علًم���ا باأم���ر 
دين���ه، و�س���ّلمناه م���ن الع���ذاب ال���ذي 
اأنزلن���اه عل���ى قريت���ه )�َس���ُدوم( التي كان 
اأهله���ا ياأت���ون الفاح�س���ة، اإنه���م كانوا قوم 

ف�س���اد خارجي���ن ع���ن طاع���ة ربه���م.
 واأدخلن���اه ف���ي رحمتن���ا اإذ اأنجين���اه 

م���ن الع���ذاب الذي اأ�ساب قومه، اإنه من 
ال�سالحي���ن الذي���ن ياأتم���رون باأمرن���ا، 

وينته���ون بنهينا.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

ن���وح؛ اإذ ن���ادى اهلل م���ن قب���ِل اإبراهي���م 
ولوط، فا�س���تجبنا له باإعطائه ما طلب، 
فاأنقذن���اه واأنقذن���ا اأهل���ه الموؤمني���ن م���ن 

الَغ���مِّ العظي���م.
 ونجين���اه م���ن مك���ر الق���وم الذي���ن 

كذب���وا بم���ا اأّيدن���اه ب���ه م���ن الآي���ات الدالة 
عل���ى �سدق���ه، اإنه���م كان���وا ق���وم ف�س���اد 

و�س���ر، فاأهلكناه���م اأجمعي���ن بالغ���رق.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

داود وابنه �سليمان  اإذ يحكمان في 
ق�سي���ة ُرِفَع���ت اإليهم���ا ب�س���اأن خ�سمي���ن؛ 
لأحدهم���ا غن���م انت�س���رت لي���ًا ف���ي َحْرث 
وكّن���ا لحك���م داود  فاأف�س���دته،  الآخ���ر 
و�س���ليمان �س���اهدين، ل���م يغ���ب عن���ا م���ن 

حكمهم���ا �س���يء.
دون  �س���ليمان  الق�سي���ة  ففّهمن���ا   

و�س���ليمان  م���ن داود  اأبي���ه داود، وكاًّ 
اأعطين���اه النب���ّوة والعلم باأحكام ال�س���رع، 
ل���م نخ����س ب���ه �س���ليمان وح���ده، وطّوعن���ا 

م���ع داود الجب���ال ت�س���ّبح بت�س���بيحه، وطّوعن���ا ل���ه الطي���ر، وكن���ا فاعلي���ن لذل���ك التفهي���م واإعط���اء الحك���م والعل���م والت�س���خير.
 وعّلمن���ا داود دون �س���ليمان �سناع���ة ال���دروع لتحميك���م م���ن فت���ك ال�س���اح باأج�س���امكم، فه���ل اأنت���م - اأيها النا����س - �س���اكرون له���ذه النعمة 

التي اأنعم اهلل بها عليكم؟!
 وطّوعن���ا ل�س���ليمان الري���ح �س���ديدة الهب���وب تج���ري باأم���ره اإذا اأمره���ا اإلى اأر�س ال�س���ام التي باركنا فيها بما بعثن���ا فيها من الأنبياء، وبما 

ب�سط فيها من الخيرات، وكنا بكل �سيء عالمين، ل يخفى علينا منه �سيء.
 

   فعل الخير وال�ساة والزكاة، مما اتفقت عليه ال�سرائع ال�سماوية.
ل.    ارتكاب الفواح�س �سبب في وقوع العذاب ال�ُم�ْسَت�اأْ�سِ

   ال�ساح �سبب في الدخول في رحمة اهلل.
   الدعاء �سبب في النجاة من الكروب.



م��ن  ال�س��ياطين  م��ن  و�س��ّخرنا   

يغو�س��ون ل��ه ف��ي البح��ار ي�س��تخرجون 
الاآل��ئ وغيره��ا، ويعمل��ون غي��ر ذل��ك 
م��ن الأعم��ال كالبن��اء، وكن��ا لأعداده��م 
واأعمالهم حافظين، ل يفوتنا �س��يء من 

ذل��ك.
ق�س�ة   - الر�س�ول  اأيه�ا   - واذك�ر   

، اإذ دع�ا رب�ه �س�بحانه حي�ن  اأي�وب 
ْبت  اأ�ساب�ه الب�اء قائًا: يا رب، اإني اأُ�سِ
اأرح���م  واأن�ت  الأه��ل،  وَفْق�ِد  بالمر��س 
الراحم���ين جميًع�ا، فا�س�رف عّن�ي م�ا 

اأ�سابن�ي م�ن ذل�ك.
 فاأجبن���ا دعوت���ه، و�سرفن���ا عن���ه م���ا 

اأ�ساب���ه م���ن �س���ر، واأعطين���اه م���ا َفَقَد من 
اأهل���ه واأولده، واأعطين���اه مثله���م معه���م، 
كل ذل���ك فعلن���اه رحم���ة م���ن عندن���ا، 
بالعب���ادة؛  هلل  منق���اد  ل���كل  وتذكي���ًرا 

لي�سب���ر كم���ا �سب���ر اأي���وب.
 واذكر - اأيها الر�سول - اإ�سماعيل 

واحد  كل   ، الكفل  وذا  واإدري�س 
منهم من ال�سابرين على الباء، وعلى 

القيام بما كّلفهم اهلل به.
 واأدخلناهم في رحمتنا، فجعلناهم 

من  اإنهم  الجنة،  واأدخلناهم  اأنبياء، 
عملوا  الذين  ال�سالحين  اهلل  عباد 
�سرائرهم  و�سلحت  ربهم،  بطاعة 

وعانياتهم.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

، اإذ ذه���ب  �ساح���ب الح���وت يون����س 
قوم���ه  مغا�سًب���ا  رب���ه  م���ن  اإذن  دون 
لتماديه���م ف���ي الع�سي���ان، فظ���ن اأنن���ا ل���ن 
يِّق عليه؛ بعقابه على ذهابه، فابُتِلي  ُن�سَ
ب�س���دة ال�سي���ق والحب����س حي���ن التقم���ه 
الح���وت، فدع���ا ف���ي ظلمات بط���ن الحوت 
ا بذنب���ه تائًب���ا اإل���ى  والبح���ر واللي���ل؛ ُمق���رًّ
اهلل من���ه، فق���ال: ل معب���ود بح���ق غي���رك، 

تنزه���َت وتقد�س���َت، اإن���ي كن���ت م���ن الظالمي���ن.
 فاأجبن���ا دعوت���ه، ونّجين���اه م���ن ك���رب ال�س���دة باإخراج���ه م���ن الظلم���ات، وم���ن بط���ن الح���وت، ومث���ل اإنج���اء يون����س م���ن كرب���ه ه���ذا ننج���ي 

الموؤمني���ن اإذا وقع���وا ف���ي ك���رب ودع���وا اهلل.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة زكري���ا  اإذ دع���ا رب���ه �س���بحانه قائ���ًا: رب، ل تتركن���ي منف���رًدا ل ول���د ل���ي، واأن���ت خي���ر الباقي���ن، 

فارزقن���ي ول���ًدا يبق���ى بعدي.
 فاأجبن���ا ل���ه دعوت���ه، واأعطين���اه يحي���ى ول���ًدا، واأ�سلحن���ا زوج���ه، ف�س���ارت ول���وًدا بع���د اأن كان���ت ل تل���د، اإن زكري���ا وزوج���ه وابن���ه كان���وا 

عين. ي�س���ارعون اإل���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 ُمَت�سرِّ
 

   ال�ساح �سبب للرحمة.
   اللتجاء اإلى اهلل و�سيلة لك�سف الكروب.

   ف�سل طلب الولد ال�سالح ليبقى بعد الإن�سان اإذا مات.
   الإقرار بالذنب، وال�سعور بال�سطرار هلل و�سكوى الحال له، وطاعة اهلل في الرخاء من اأ�سباب اإجابة الدعاء وك�سف ال�سر.



ق�سة   - الر�سول  اأيها   - واذكر   

من  فرجها  �سانت  التي  مريم  
 ، اإليها جبريل  اهلل  فاأر�سل  الزنى، 
، وكانت  فنفخ فيها فحملت بعي�سى 
على  للنا�س  عامة  عي�سى  وابنها  هي 
حيث  �سيء  يعجزه  ل  واأنه  اهلل،  قدرة 

خلقه من غير اأب.
 اإن هذه ملتكم - اأيها النا�س - ملة 

دين  هو  الذي  التوحيد  وهي  واحدة، 
الإ�سام، واأنا ربكم، فاأخل�سوا العبادة 

لي وحدي.
منه���م  ف�س���ار  النا����س،  وتف���ّرق   

الموّح���د والم�س���رك والكاف���ر والموؤم���ن، 
وكل ه���وؤلء المتفرقي���ن اإلين���ا وحدن���ا 
راجع���ون ي���وم القيام���ة، فنجازيه���م عل���ى 

اأعماله���م.
الأعم��ال  منه��م  عم��ل  فم��ن   

ال�سالح��ات وه��و موؤم��ن ب��اهلل ور�س��له 
واليوم الآخر فا جحود لعمله ال�سالح، 
ب��ل ي�س��كر اهلل ل��ه ثواب��ه في�ساعف��ه ل��ه، 
ويجده في كتاب عمله يوم يبعث، في�سّر 

به.
 وم�ستحيل على اأهل قرية اأهلكناها 

الدنيا؛  اإلى  يرجعوا  اأن  كفرها  ب�سبب 
ليتوبوا وُتْقبل توبتهم.

ُفِت���ح  اأب���ًدا حت���ى اإذا   ل يرجع���ون 

�سّد ياأجوج وماأجوج، وهم يومئذ من كل 
مرتفع من الأر�س يخرجون م�س���رعين.
 واق�����تربت الق�������يامة بخ������روجهم، 

ف��اإذا  و�س��دائدها،  اأهواله��ا  وظه��رت 
اأب�س��ار الكف��ار مفتوحة من �س��ّدة هولها 
يقول��ون: ي��ا هاكن��ا، ق��د كن��ا ف��ي الدني��ا 
ف��ي له��و وان�س��غال ع��ن ال�س��تعداد له��ذا 
الي��وم العظي��م، ب��ل كن��ا ظالمي��ن بالكفر 

وارت��كاب المعا�س��ي.
 اإنك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - وم���ا 

تعبدون���ه م���ن دون اهلل م���ن الأ�سن���ام، ومم���ن ير�س���ى بعبادتك���م ل���ه م���ن الإن����س والج���ن - وق���ود جهن���م، اأنت���م ومعبوداتك���م له���ا داخل���ون.
 ل���و كان���ت ه���ذه المعب���ودات اآله����ة ُتْعَب���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 

اأب���ًدا ل يخرجون منها.
 له���م فيه���ا - م���ن �س���دة م���ا ياقون���ه م���ن الآلم - تنف����س �س���ديد، وه���م ف���ي الن���ار ل ي�س���معون الأ�س���وات م���ن �س���دة اله���ول الُمْف���ِزع ال���ذي 

اأ�سابهم.
 ولم���ا ق���ال الم�س���ركون: )اإّن عي�س���ى والمائك���ة الذي���ن ُعِب���دوا �س���يدخلون الن���ار( ق���ال اهلل: اإن الذي���ن �س���بق ف���ي عل���م اهلل اأنه���م م���ن اأه���ل 

ال�س���عادة مثل عي�س���ى  مبعدون عن النار.
 

   التنويه بالعفاف وبيان ف�سله.
   اتفاق الر�سالت ال�سماوية في التوحيد واأ�س�س العبادات.

   َفْتح �سد ياأجوج وماأجوج من عامات ال�ساعة الكبرى.
   الغفلة عن ال�ستعداد ليوم القيامة �سبب لمعاناة اأهوالها.



�سوُت  �َسْمِع��هم  اإلى  ي���سل  ل   
اأنف�سهم  ا�ستهته  في���ما  وهم  جه���نم، 
ل  ماك���ثون،  والمل��ذات  النعيم  من 

ينقطع نعيمهم اأبًدا.
 ل يخيفه���م اله����ول العظ�������يم حي���ن 
تطب�����ق الن���ار عل���ى اأهله���ا، وت�س���تقبلهم 
الم������ائكة بالته������نئة قائل������ين: ه���ذا 
يومك�����م ال���ذي كنت���م توع���دون ب���ه ف���ي 
الدني���ا، وتب�ّس���رون بم���ا تاق������ون في���ه من 

النعي���م.
ط���ّي  مث���ل  ال�س���ماء  نط���وي  ي���وم   
ال�سحيف���ة عل���ى ما فيها، ونح�س���ر الخلق 
عل���ى هيئته���م الت���ي خلق���وا به���ا اأول م���رة، 
وعدن���ا بذل���ك وع���ًدا ل ُخْلف في���ه، اإنا كنا 

منجزي���ن م���ا نع���د به.
 ولقد كت�بنا في الكتب التي اأنزلناها 
على الر�س���ل من بعد ما كتبناه في اللوح 
المحفوظ: اأن الأر�س يرث�ها عب���اد اهلل 
وهم  بطاعته،  العاملون  ال�س��الحون 

. اأمة محمد 
 اإن في�������ما اأنزلن������اه م���ن الوع������ظ 
لمنفع���ة وكفاي���ة لق���وم عابدي���ن ربهم بما 

�س���رعه له���م، فه���م الذي���ن ينتفعون به.
 وم���ا بعثن���اك - ي���ا محم���د - ر�س���وًل 
اإل رحم���ة لجمي���ع الخل���ق؛ لم���ا تت�س���ف 
ب���ه م���ن الحر����س عل���ى هداي���ة النا����س 

واإنقاذه���م م���ن ع���ذاب اهلل.
 ق������ل - اأيه��������ا الر�س���������ول -: اإنم�������ا 
ُيوَح��ى اإلي من رب���ي اأنما معبودكم بحق 
معب���ود واح���د، ل �س���ريك ل���ه وه���و اهلل، 
فانق���ادوا لاإيم���ان به، والعم���ل بطاعته.

 ف���اإن اأعر����س ه���وؤلء عم���ا جئته���م 
ب���ه، فق�������ل - اأيه���ا الر�س�������ول - له�������م: 
اأعلم�������تكم اأنن���ي واإياك�������م ع�������لى اأم���ر 
م�س���تٍو بين���ي وبي������نكم م���ن المفا�س�����لة، 
ول�س���ت اأعلم متى ينزل بكم ما وعد اهلل 

ب���ه م���ن عذاب���ه.
 اإن اهلل يعلم ما اأعلنتم من القول، ويعلم ما تكتمونه منه، ل يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجزيكم عليه.

 ول�ست اأدري لعل اإمهالكم بالعذاب اختبار لكم، وا�ستدراج، وتمتيع لكم اإلى اأمد مقّدر في علم اهلل؛ لتتمادوا في كفركم و�سالكم.
 ق���ال ر�س���ول اهلل  داعًي���ا رب���ه: رب، اف�س���ل بينن���ا وبي���ن قومن���ا الذي���ن اأ�س���ّروا عل���ى الكف���ر بالق�س���اء الح���ق، وبربن���ا الرحم���ن ن�س���تعين 

عل���ى م���ا تقولون من الكف���ر والتكذيب.
 

   ال�ساح �سبب للتمكين في الأر�س.
   بعثة النبي  و�سرعه و�سنته رحمة للعالمين.

   الر�سول  ل يعلم الغيب.
   علم اهلل بما ي�سدر من عباده من قول.

٢٢٧٨



تع�ظ��يم اهلل  و�سع����ائره والت�س����ل��يم 
لأمره.

اتق��������وا  الن���������ا�س،  اأيه��������ا  ي���ا   

ربك�����م بامت�ثال ما اأم���ركم به، والك��ّف 
عم���ا نهاك���م عن���ه، اإن م���ا ي�س����احب 
القيام���ة م���ن زلزل���ة الأر����س وغيرها من 
الأهوال اأمر عظيم، يجب ال�ستعداد له 

بالعم���ل بم���ا ير�س���ي اهلل.
كّل  تغف���ل  ت�س���اهدونها  ي���وم   

مر�سع���ة ع���ن ر�س������يعها، وُت�ْس���ِقط كل 
�س�����احبة حم���ل حم������لها م���ن �س������دة 
الخ������وف، وت���رى النا����س م���ن غي���اب 
عقوله���م مث���ل ال�س���كارى م���ن �س���دة ه���ول 
الموق���ف، ولي�س���وا �س���كارى م���ن �س���رب 
الخم���ر، ولك���ن ع���ذاب اهلل �س���ديد، فق���د 

اأفقده���م عقوله���م.
قي���ام  ي�ساح���ب  م���ا  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
ال�س���اعة م���ن اأه���وال رّد عل���ى الذي���ن 

ينك���رون القيام���ة والبع���ث، فق���ال:
 وم���ن النا����س م���ن يخا�س���م ف���ي 

ق���درة اهلل عل���ى بع���ث الأم���وات دون عل���م 
ي�س���تند اإلي���ه، ويّتب���ع ف���ي اعتق���اده وقول���ه 
كل متم���ّرد عل���ى رب���ه م���ن ال�س���ياطين، 

وم���ن اأئم���ة ال�س���ال.
م���ن  المتم���رد  ذل���ك  عل���ى  ُكِت���ب   

�س���ياطين الإن����س والج���ن اأن م���ن اتبع���ه 
و�س���ّدق ب���ه فاإنه ي�سله عن طريق الحق، 
وي�س���وقه اإلى عذاب النار بما يقوده اإليه 

م���ن الكف���ر والمعا�س���ي.
لديك���م  كان  اإن  النا����س،  اأيه���ا  ي���ا   

�سك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت، 
فتاأمل���وا ف���ي خلقك���م؛ فق���د خلقن���ا اأباك���م اآدم م���ن ت���راب، ث���م خلقن���ا ذريت���ه م���ن من���ي يقذف���ه الرج���ل ف���ي رح���م الم���راأة، ث���م يتحول المن���ي دًما 
جامًدا، ثم يتحول الدم الجامد اإلى قطعة لحم ت�سبه قطعة اللحم المم�سوغة، ثم تتحول قطعة اللحم اإما اإلى خلق �سوي يبقى في الرحم 
���ا، واإم���ا اإل���ى خل���ق غي���ر �س���وي ي�س���قطه الرح���م؛ لنبين لك���م قدرتنا بخلقك���م اأطواًرا، ونثب���ت في الأرحام ما ن�س���اء من  حت���ى يخ���رج مول���وًدا حيًّ
الأجن���ة حت���ى يول���د ف���ي اأج���ل مح���دد وهو ت�س���عة اأ�س���هر، ثم نخرجكم من بط���ون اأمهاتكم اأطفاًل، ثم لت�سلوا اإلى كم���ال القوة والعقل، ومنكم 
م���ن يم���وت قب���ل ذل���ك، ومنك���م م���ن يعي����س حت���ى يبلغ �س���ن اله���رم حيث ت�سعف الق���وة وي�سعف العقل، حتى ي�سير اأ�س���واأ حاًل م���ن ال�سبي، ل 
يعلم �سيًئا مما كان يعلمه، وترى الأر�س ياب�سة ل نبات فيها، فاإذا اأنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات، وارتفعت ب�سبب نمّو نباته، 

واأخرج���ت م���ن كل �سن���ف من النب���ات جميل المنظر.
 

   وجوب ال�ستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى.
   �سدة اأهوال القيامة حيث تن�سى المر�سعة طفلها وت�سقط الحامل حملها وتذهب عقول النا�س.

ة اإل���هية.    التدرج في الخلق �ُسنَّ
   دللة الخلق الأول على اإمكان البعث.

   ظاهرة المطر وما يتبعها من اإنبات الأر�س دليل ملمو�س على بعث الأموات.



 ذل���ك ال���ذي ذكرن���ا لك���م - م���ن 

ب���دء خلقك���م واأط���واره واأح���وال م���ن يول���د 
منك���م- لأج���ل اأن توؤمن���وا ب���اأن اهلل ال���ذي 
خلقك���م ه���و الح���ق ال���ذي ل �س���ك في���ه، 
بخ���اف م���ا تعب���دون م���ن اأ�سنامك���م، 
ولتوؤمن���وا باأن���ه يحي���ي الموت���ى، واأن���ه عل���ى 

كل �س���يء قدي���ر، ل يعج���زه �س���يء.
 ولتوؤمن���وا ب���اأن ال�س���اعة اآتي���ة ل �س���ك 

ف���ي اإتيانه���ا، واأن اهلل يبع���ث الموت���ى م���ن 
قبوره���م ليجازيه���م على اأعمالهم.

ولم���ا ذك���ر اهلل �س���بحانه ح���ال ال�س���ال 
ب�سبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال 
�سال روؤو�س الكفر في هذه الآية فقال:

ف���ي  يج���ادل  م���ن  الكف���ار  وم���ن   

توحي���د اهلل، بغي���ر عل���م منهم ي�سلون به 
اإل���ى الح���ق، ول اتب���اع ه���اٍد يدله���م علي���ه، 
ول كت���اب م�س���يٍء من���زل م���ن عن���د اهلل 

يهديه���م اإلي���ه.
لي�س���رف  ���ًرا  تكبُّ عنق���ه  لوًي���ا   

النا����س ع���ن الإيم���ان والدخ���ول ف���ي دي���ن 
ُفه ُذلٌّ في الدنيا بما  اهلل، لم���ن ه���ذا َو�سْ
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�س���ي، واهلل ل يع���ّذب اأح���ًدا م���ن 

خلق���ه اإل بذن���ب.
 وم���ن النا����س م�سط���رب يعب���د اهلل 

عل���ى �س���ك، ف���اإن اأ�ساب���ه خي���ر م���ن �سح���ة 
وغن���ى ا�س���تمّر عل���ى اإيمان���ه وعبادته هلل، 
واإن اأ�ساب���ه ابت���اء بمر����س وفقر ت�س���اءم 
بدين���ه فارت���ّد عن���ه، خ�س���ر دني���اه، فل���ن 
���ا م���ن الدني���ا ل���م يكت���ب  يزي���ده كف���ره حظًّ
ل���ه، وخ�س���ر اآخرت���ه بم���ا يلق���اه م���ن عذاب 

اهلل، ذل���ك ه���و الخ�س���ران الوا�س���ح.
 يعبد من دون اهلل اأ�سناًما ل ت�سّره 

اإن ع�ساها، ول تنفعه اإن اأطاعها، ذلك الدعاء لأ�سنام ل ت�سر ول تنفع هو ال�سال البعيد عن الحق.
 يدع���و ه���ذا الكاف���ر ال���ذي يعب���د الأ�سن���ام م���ن �س���رره المحّقق اأق���رب من نفعه المفقود، َل�َس���اء المعبود الذي �سّره اأقرب من نفعه، �س���اء 

نا�سًرا لمن ي�ستن�سره، و�ساحًبا لمن ي�سحبه.
 اإن اهلل يدخ���ل الذي���ن اآمن���وا ب���ه وعمل���وا الأعم���ال ال�سالح���ات جنات تجري الأنهار من تح���ت ق�سورها، اإن اهلل يفعل ما يريد من رحمة 

م���ن يرحم���ه، وعق���اب م���ن يعاقب���ه، ل ُمك���ره ل���ه �س���بحانه.
 م���ن كان يظ���ن اأن اهلل ل ين�س���ر نبي���ه   ف���ي الدني���ا والآخ���رة فليم���دد بحب���ل اإل���ى �س���قف بيت���ه، ث���م ليختن���ق به بقطع نف�س���ه ع���ن الأر�س، 

ثم لينظر هل يذهبّن ذلك ما يجده في نف�سه من الغيظ، فاهلل نا�سر نبيَّه، �ساء المعاند اأم اأبى.
 

   اأ�سباب الهداية اإما علم يو�سل به اإلى الحق، اأو هاٍد يدلهم اإليه، اأو كتاب يوثق به يهديهم اإليه.
   الكبر ُخُلق يمنع من التوفيق للحق.

   من عدل اهلل اأنه ل يعاقب اإل على ذنب.

   اهلل نا�سٌر نبيَّه ودينه ولو كره الكافرون.



 وكم���ا بّين���ا لك���م الحج���ج الوا�سح���ة 

عل���ى البع���ث اأنزلن���ا عل���ى محم���د   
الق���راآن اآي���ات وا�سح���ة، واأن اهلل يوّف���ق 
الهداي���ة  ل�س���بيل  ي�س���اء  م���ن  بف�سل���ه 

والر�س���اد.
 اإن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل م���ن ه���ذه 

الأم���ة، واليه���ود، وال�سابئي���ن )طائف���ة 
م���ن اأتب���اع بع�س الأنبي���اء(، والن�سارى، 
وعب���دة الن���ار، وعب���دة الأوث���ان - اإن اهلل 
يق�س���ي بينه���م ي���وم القيام���ة فيدخ���ل 
الموؤمنين الجنة، ويدخل غيرهم النار، 
اإن اهلل عل���ى كل �س���يء م���ن اأق���وال عب���اده 
واأعماله���م �س���هيد، ل يخف���ى علي���ه منه���ا 

�س���يء، و�س���يجازيهم عليه���ا.
 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل ي�س���جد ل���ه �س���جود طاع���ة م���ن ف���ي 
ال�س���ماوات م���ن المائك���ة، وم���ن ف���ي 
الأر����س م���ن موؤمن���ي الإن����س والج���ن، 
ل���ه  وي�س���جد  ال�سم����س،  ل���ه  وت�س���جد 
القمر، وت�س���جد له النجوم في ال�س���ماء، 
والجبال وال�س���جر وال���دواب في الأر�س؛ 
�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����س اهلل علي���ه 
بالذل���ة والمهان���ة لكف���ره فلي����س ل���ه اأح���د 
يكرم���ه، اإن اهلل يفع���ل م���ا ي�س���اء، ف���ا 

مك���ره ل���ه �س���بحانه.
ل���ه  ي�س���جد  م���ن  اهلل   ���ن  بيَّ ولم���ا 
طاع���ة وم���ن يمتن���ع، عّق���ب ذل���ك بم�سير 

كل منهم���ا فق���ال:
 ه���ذان فريق���ان متخا�سم���ان ف���ي 

ربه���م اأيه���م الُمِح���ق: فري���ق الإيم���ان، 
وفري���ق الكف���ر؛ ففري���ق الكف���ر تحي���ط 
بهم النار مثل اإحاطة الثياب باب�س���ها، 
الم���اء  روؤو�س���هم  ف���وق  م���ن  ���ّب  وُي�سَ

المتناه���ي ف���ي الح���رارة.
 ُيَذاب به ما في بطونهم من الأح�ساء من �سدة حّره، وي�سل اإلى جلودهم فيذيبها.

 ولهم في النار مطارق من حديد ت�سرب المائكة بها روؤو�سهم.

وا اإليها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق.  كلما حاولوا الخروج من النار من �سّدة ما ياقونه فيها من الكرب ُردُّ

 وفري���ق الإيم���ان وه���م الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل���وا الأعم���ال ال�سالح���ات، يدخله���م اهلل ف���ي جن���ات تجري م���ن تحت ق�سورها واأ�س���جارها 

الأنهار، يزينهم اهلل بتحليتهم باأ�س���ورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللوؤلوؤ، ويكون لبا�س���هم فيها الحرير.
 

   الهداية بيد اهلل يمنحها من ي�ساء من عباده.
   رقابة اهلل على كل �سيء من اأعمال عباده واأحوالهم.

   خ�سوع جميع المخلوقات هلل قدًرا، وخ�سوع الموؤمنين له طاعة.
   العذاب نازل باأهل الكفر والع�سيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة.



 واأر�س���دهم اهلل ف���ي الحي���اة الدني���ا 

اإل���ى طي���ب الأق���وال ك�س���هادة اأن ل اإل���ه اإل 
اهلل، والتكبي���ر والتحمي���د، واأر�س���دهم 

اإل���ى طري���ق الإ�س���ام المحم���ود.
وي�سرفون  باهلل،  كفروا  الذين  اإن   

الإ�سام،  في  الدخول  عن  غيرهم 
وي�سدون النا�س عن الم�سجد الحرام، 
الحديبية  عام  الم�سركون  فعل  ما  مثل 
ذلك  الأليم،  العذاب  نذيقهم  ف�سوف 
في  للنا�س  قبلة  جعلناه  الذي  الم�سجد 
الحج  منا�سك  من  ومن�سًكا  �ساتهم 
المقيم  المكي  فيه  ي�ستوي  والعمرة، 
مكة،  اأهل  غير  من  فيه  والطارئ  فيه، 
بالوقوع  الحق  عن  ميًا  فيه  يرد  ومن 
من  نذقه  عامًدا  المعا�سي  من  ب�سيء 

عذاب موؤلم.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ بّين���ا 

لإبراهيم   مكان البيت وحدوده بعد 
اأن كان مجهوًل، واأوحينا اإليه األ ت�سرك 
بعبادت���ي �س���يًئا، ب���ل اعبدن���ي وح���دي، 
وطّه���ر بيت���ي م���ن الأنجا����س الح�س���ية 
والمعنوي���ة للطائفي���ن ب���ه، والم�سّلي���ن 

. فيه
 ون���اِد ف���ي النا����س داعًي���ا اإياه���م اإل���ى 

ح���ج ه���ذا البي���ت ال���ذي اأمرن���اك ببنائ���ه؛ 
ياأت���وك م�س���اة اأو ركباًن���ا عل���ى كل بعي���ر 
مه���زول مم���ا عانى من ال�س���ير، تاأتي بهم 

الإب���ل تحمله���م م���ن كل طري���ق بعي���د.
 ليح�س���روا م���ا يع���ود له���م بالنف���ع 

م���ن مغف���رة الذن���وب، والح�س���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 اأي���ام معلوم���ات ه���ي: عا�س���ر 
ذي الحجة وثاثة اأيام بعده؛ �س���كًرا هلل 
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، 
فكل���وا م���ن ه���ذه الهداي���ا، واأطعم���وا منه���ا 

م���ن كان �س���ديد الفق���ر.
 ث���م ليق�س���وا م���ا بق����ي عليه���م م���ن منا�س���ك حجه���م، ويتحلل���وا بحل���ق روؤو�س���هم وق����س اأظفاره���م واإزال���ة الو�س���خ المتراك���م عليه���م ب�س���بب 

الإح���رام، وليوف���وا بم���ا اأوجب���وا عل���ى اأنف�س���هم م���ن ح���ج اأو عم���رة اأو ه���دي، وليطوف���وا ط���واف الإفا�س���ة بالبي���ت ال���ذي اأعتق���ه اهلل م���ن ت�س���لط 
الجباب���رة عليه.

 ذل���ك ال���ذي اأمرت���م ب���ه - م���ن التحل���ل بحل���ق الراأ����س وق����س الأظف���ار واإزال���ة الأو�س���اخ، والوف���اء بالن���ذر والط���واف بالبيت - هو م���ا اأوجبه 

اهلل عليك���م، فعظم���وا م���ا اأوجب���ه اهلل عليك���م، وم���ن يجتن���ب م���ا اأم���ره اهلل باجتناب���ه ف���ي ح���ال اإحرام���ه؛ تعظيًما من���ه لح���دود اهلل اأن يواقعها، 
وحرمات���ه اأن ي�س���تحلها فه���و خي���ر ل���ه ف���ي الدني���ا والآخ���رة عن���د ربه �س���بحانه، واأبيحت لكم - اأيها النا����س - الأنعام من الإب���ل والبقر والغنم، 
يلًة، فلم يحرم منها اإل ما تجدونه في القراآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا  ْم عليكم منها حامًيا ول َبِحيرًة ول َو�سِ فلم ُيحرِّ

ع���ن الق���ذر ال���ذي ه���و الأوث���ان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على اهلل اأو على خلقه.
 

   حرمة البيت الحرام تقت�سي الحتياط من المعا�سي فيه اأكثر من غيره.
   بيت اهلل الحرام مهوى اأفئدة الموؤمنين في كل زمان ومكان.

   منافع الحج عائدة اإلى النا�س �سواء الدنيوية اأو الأخروية.
   �سكر النعم يقت�سي العطف على ال�سعفاء.



كل  ع���ن  مائلي���ن  ذل���ك  اجتنب���وا   

دي���ن �س���وى دين���ه الُمْرَت�س���ى عن���ده، غي���ر 
م�س���ركين ب���ه ف���ي العب���ادة اأح���ًدا، وم���ن 
ي�س���رك باهلل فكاأنما �س���قط من ال�سماء، 
فاإم���ا اأن تخط���ف الطير لحمه وعظامه، 

اأو تقذف���ه الري���ح ف���ي م���كان بعي���د.
 ذل���ك م���ا اأم���ر اهلل ب���ه م���ن توحي���ده 

والإخا����س ل���ه، واجتن���اب الأوث���ان وقول 
الزور. ومن يعّظم معالم الدين -ومنها 
اله���دي ومنا�س���ك الحج - ف���اإن 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�س���وف 
والن�س���ل واللب���ن، اإل���ى اأج���ل مح���دد بوقت 
ذبحه���ا عن���د الق���رب م���ن بي���ت اهلل الذي 

اأعتق���ه م���ن َت�َس���لُّط الجبابرة.
 ول���كل اأم���ة ما�سي���ة جعلن���ا من�س���ًكا 

لإراق���ة الدم���اء قرباًن���ا هلل؛ رج���اء اأن 
يذك���روا ا�س���م اهلل عل���ى م���ا يذبحونه من 
تل���ك القرابي���ن عن���د الذب���ح؛ �س���كًرا هلل 
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، 
فمعبودك���م بح���ق - اأيها النا����س - معبود 
واح���د ل �س���ريك ل���ه، فل���ه وح���ده انق���ادوا 
بالإذع����ان والط����اع����ة، واأَْخ��ِب������ر - اأيه���ا 
المخل�سي���ن  الخا�س���عين   - الر�س���ول 

بما َي�س���ّرهم.
 الذي���ن اإذا ُذِك���ر اهلل خاف���وا م���ن 

عقاب���ه، فابتع���دوا ع���ن مخالف���ة اأم���ره، 
وي�سب���رون اإن اأ�سابه���م ب���اء، وي���وؤدون 
ال�س���اة تام���ة، وينفق���ون ف���ي وج���وه البر 

مم���ا رزقه���م اهلل.
 والإب���ل والبق���ر الت���ي ُتْه���َدى اإل���ى 

البي���ت جعلناه���ا لك���م م���ن �س���عائر الدين 
ديني���ة  مناف���ع  فيه���ا  لك���م  واأعام���ه، 
ودنيوي���ة، فقول���وا: )ِبا�س���ِم اهلل( عن���د 
نحره���ا بع���د اأن ت�س���ّف قوائمه���ا وه���ي 
قائم���ة ق���د ربط���ت اإح���دى يديه���ا حت���ى ل ت�س���رد، ف���اإذا �س���قطت بعد النحر عل���ى جنبها، فكلوا - اأيه���ا الُمْهدون - منه���ا، واأعطوا منها الفقير 
الذي يتعفف عن ال�سوؤال، والفقير الذي يتعر�س لُيْعَطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت اإلى حيث 

تنحرونه���ا؛ تقرًب���ا هلل لعلك���م ت�س���كرون اهلل عل���ى نعم���ة تذليله���ا لك���م.
 ل���ن ي�س���ل اإل���ى اهلل لح���وم م���ا تقدمون���ه م���ن هداي���ا ول دماوؤه���ا، ول���ن ُتْرَف���ع اإلي���ه، لك���ن يرف���ع اإلي���ه اتقاوؤك���م اهلل فيه���ا؛ ب���اأن تخل�س���وا ل���ه 

ف���ي امتثالك���م للتق���رب به���ا اإلي���ه، كذل���ك ذلله���ا اهلل لك���م لتكب���روا اهلل �س���اكرين اإي���اه عل���ى م���ا وفقك���م له من الح���ق، واأَْخِب���ر - اأيها الر�س���ول - 
المح�س���نين ف���ي عبادته���م لربه���م وف���ي تعاملهم م���ع خلقه، بما ي�س���ّرهم.

 اإن اهلل يدف���ع ع���ن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �س���ر اأعدائه���م، اإن اهلل ل يح���ب كل خ���وان لأمانت���ه، كف���ور لنع���م اهلل، ف���ا ي�س���كر اهلل عليه���ا، ب���ل 

يبغ�سه.
 

ْرب المثل لتقريب ال�سور المعنوية بجعلها في ثوب ح�سي، مق�سد تربوي عظيم.    �سَ
   ف�سل التوا�سع.

   الإح�سان �سبب لل�سعادة.
   الإيمان �سبب لدفاع اهلل عن العبد ورعايته له.



ع���ن  يداف���ع  اأن���ه  اهلل   ���ن  بيَّ ولم���ا 
الموؤمنين، فاطماأّنت نفو�س���هم اأَِذن لهم 

ف���ي قت���ال الكف���ار، فق���ال:
الذي���ن  للموؤمني���ن  اهلل  اأَِذن   

يقاتله���م الم�س���ركون بالقت���ال؛ لم���ا وق���ع 
عليه���م من ظل���م اأعدائهم لهم، واإن اهلل 
عل���ى ن�س���ر الموؤمني���ن عل���ى عدوهم دون 
قت���ال لقدي���ر، لك���ّن حكمت���ه اقت�س���ت اأن 

يختب���ر الموؤمني���ن بقت���ال الكافري���ن.
م���ن  الكف���ار  اأخرجه���م  الذي���ن   

ديارهم ظلًما، ل لُجْرم ارتكبوه اإل اأنهم 
قال���وا: ربن���ا اهلل، ل رّب لن���ا غي���ره، ول���ول 
م���ا �س���رعه اهلل لاأنبي���اء وللموؤمني���ن م���ن 
قت���ال اأعدائه���م لعت���دوا عل���ى مواط���ن 
العب���ادة، فهدم���وا �سوام���ع الرهب���ان، 
وكنائ����س الن�س���ارى، ومعاب���د اليه���ود، 
ة لل�س���اة،  وم�س���اجد الم�س���لمين الُمَع���دَّ
فيه���ا يذك���ر الم�س���لمون اهلل ذك���ًرا كثيًرا، 
ولين�س���رّن اهلل م���ن ين�س���ر دين���ه ونبّي���ه، 
اإن اهلل لق���وي عل���ى ن�س���ر م���ن ين�س���ر 

دين���ه، عزي���ز ل يغالب���ه اأح���د.
 ه���وؤلء الموع���ودون بالن�س���ر ه���م 

الذي���ن اإن مّكّناه���م ف���ي الأر����س بالن�سر 
وا ال�س���اة عل���ى اأكم���ل  عل���ى اأعدائه���م اأدَّ
وجه، واأعطوا زكاة اأموالهم، واأمروا بما 
اأمر به ال�سرع، ونهوا عما نهى عنه، وهلل 
وح���ده مرج���ع الأم���ور ف���ي الث���واب عليه���ا 

والعقاب.
 - الر�س�ول  اأيه�ا   - يكذب�ك  واإن   

كذب�ه  م�ن  اأول  فل�س�ت  فا�سب�ر  قوم�ك، 
قومه من الر�س�ل، فقد كذب قبل قومك 
قوُم نوح نوًحا، وكذبت عاٌد هوًدا، وثمود 

�سالًح�ا.
اإبراهي�م،  اإبراهي�م  ق�وُم  وك�ذب   

لوًط�ا. ل�وط  ق�وُم  وك�ذب 
اأ�سح���اب مدي���ن �س���عيًبا،   وك���ذب 

���ْرُت ع���ن اأقوامهم العقوبة ا�س���تدراًجا له���م، ثم اأخذتهم بالعذاب، فتاأّمل كي���ف كان اإنكاري عليهم، فقد  وك���ذب فرع���وُن وقوُم���ُه مو�س���ى، َفاأَخَّ
اأهلكته���م ب�س���بب كفرهم.

ل، فدياره���ا مهدم���ة خالي���ة م���ن �س���كانها، وم���ا اأكث���ر الآب���ار   فم���ا اأكث���ر الق���رى الت���ي اأهلكناه���ا - وه���ي ظالم���ة بكفره���ا - بع���ذاب ُم�ْس���َتاأْ�سِ

اده���ا لهاكه���م، وم���ا اأكث���ر الق�س���ور العالية المزخرفة الت���ي لم تح�سن �س���اكنيها من العذاب. الخالي���ة م���ن ُورَّ
 اأفل���م َي�ِس���ْر ه���وؤلء المكذب���ون بم���ا ج���اء ب���ه الر�س���ول  ف���ي الأر����س؛ ليعاين���وا اآث���ار تل���ك الق���رى المهلك���ة، فيتفك���روا بعقوله���م ليعتب���روا، 

وي�س���معوا ق�س�سه���م �س���ماع قب���ول ليتعظ���وا، ف���اإن العم���ى لي����س عم���ى الب�س���ر، بل العم���ى الُمْهِلك الُمْرِدي ه���و عمى الب�سي���رة، بحيث ل يكون 
ل�ساحب���ه اعتب���ار ول اتعاظ.

 
   اإثبات �سفتي القوة والعزة هلل.

   اإثبات م�سروعية الجهاد؛ للحفاظ على مواطن العبادة.
   اإقامة الدين �سبب لن�سر اهلل لعبيده الموؤمنين.

   عمى القلوب مانع من العتبار باآيات اهلل.



 - الر�سول  اأيها   - وي�ستعجلك   

ل في  الكفار من قومك بالعذاب الُمَعجَّ
الآخرة  في  ل  الُموؤَجَّ وبالعذاب  الدنيا 
ما  اهلل  يخلفهم  ولن  بهما،  اأنذروا  لما 
حل  ما  ل  الُمَعجَّ ومن  منه،  به  وعدهم 
بهم يوم بدر، واإن يوًما من العذاب في 
من  تعدون  مما  �سنة  األف  مثل  الآخرة 
�ِسِني الدنيا ب�سبب ما فيه من العذاب.

 وم���ا اأكث���ر الق���رى الت���ي اأمهلته���ا 

بالع���ذاب وه���ي ظالم���ة لكفره���ا، ول���م 
اأعاجله���ا به ا�س���تدراًجا لها، ث���م اأخذتها 
ل، واإلّي وحدي مرجعهم  بعذاب ُم�ْسَتاأْ�سِ
ي���وم القيام���ة، فاأجازيه���م عل���ى كفره���م 

بالع���ذاب الدائ���م.
 ق���ل ي���ا اأيه���ا النا����س، اإنم���ا اأن���ا لك���م 

من���ذر اأبلغك���م م���ا اأر�س���لت ب���ه، وا�سح في 
اإنذاري.

وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  فالذي���ن   

الأعم���ال ال�سالح���ات له���م م���ن ربه���م 
مغف���رة لذنوبه���م، وله���م رزق كري���م ف���ي 

الجن���ة ل ينقط���ع اأب���ًدا.
التكذي���ب  ف���ي  �س���عوا  والذي���ن   

ري���ن اأنه���م �س���يعجزون اهلل  باآياتن���ا ُمَقدِّ
ويفوتون���ه ف���ا يعذبه���م، اأولئ���ك اأ�سحاب 
الجحيم يازمونه كما يازم ال�ساحب 

�ساحب���ه.
اأيه���ا   - قبل���ك  م���ن  بعثن���ا  وم���ا   

الر�س���ول - م���ن ر�س���ول ول نب���ي اإل اإذا 
ق���راأ كت���اب اهلل األق���ى ال�س���يطان ف���ي 
قراءته ما يلب����س به على النا����س اأنه من 
الوح���ي، فيبط���ل اهلل م���ا يلقيه ال�س���يطان 
م���ن اإلقائ���ه، ويثب���ت اآيات���ه، واهلل علي���م 
ب���كل �س���يء، ل يخف���ى عليه �س���يء، حكيم 

ف���ي خلق���ه وتقدي���ره وتدبي���ره.
ق���راءة  ف���ي  ال�س���يطان  ُيْلِق���ي   

النب���ي لي�سّي���ر اهلل م���ا يلقي���ه امتحاًن���ا 
للمنافقي���ن، وللذي���ن ق�س���ت قلوبه���م م���ن الم�س���ركين، واإن الظالمي���ن م���ن المنافقي���ن والم�س���ركين لف���ي ع���داوة هلل ور�س���وله وُبْع���ٍد ع���ن الح���ق 

والر�س���اد.
 وليتيق���ن الذي���ن اأعطاه���م اهلل العل���م اأن الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د  ه���و الح���ق ال���ذي اأوح���ى ب���ه اهلل اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - 

في���زدادوا اإيماًن���ا ب���ه، فتخ�س���ع ل���ه قلوبه���م وتخ�س���ع، واإن اهلل له���ادي الذين اآمنوا به اإلى طريق الحق الم�س���تقيم ال���ذي ل اعوجاج فيه؛ جزاًء 
له���م عل���ى خ�سوعهم له.

 ول ي���زال الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا بر�س���وله ف���ي �س���ك مم���ا اأن���زل اهلل علي���ك م���ن الق���راآن، م�س���تمّرين حت���ى تاأتيهم ال�س���اعة فج���اأة وهم 

عل���ى ذل���ك، اأو ياأتيه���م ع���ذاب ي���وم ل رحم���ة له���م في���ه ول خي���ر، وه���و ي���وم القيام���ة بالن�س���بة له���م.
 

ة اإل�هية.    ا�ستدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه �ُسنَّ
   حفظ اهلل لكتابه من التبديل والتحريف و�سرف مكايد اأعوان ال�سيطان عنه.

   النفاق وق�سوة القلوب مر�سان قاتان.
   الإيمان ثمرة للعلم، والخ�سوع والخ�سوع لأوامر اهلل ثمرة لاإيمان.



 المل���ك ي���وم القيام���ة - ي���وم ياأت���ي 

هوؤلء ما كانوا يوعدون به من العذاب - 
هلل وحده، ل منازع له فيه، هو �س���بحانه 
والكافري���ن،  الموؤمني���ن  بي���ن  يحك���م 
فيحكم لكل منهم بما ي�ستحقه، فالذين 
اآمنوا باهلل وعملوا الأعم����ال ال�سالحات 
له���م ث���واب عظي���م ه���و جن���ات النعي���م 

المقي���م ال���ذي ل ينقط���ع.
وكذب���وا  ب���اهلل  كف���روا  والذي���ن   

باآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�س���ولنا، له���م 
ع���ذاب ُم���ِذلٌّ يذله���م اهلل ب���ه ف���ي جهن���م.

 والذي���ن ترك���وا دياره���م واأوطانه���م 

طلًب���ا لمر�س���اة اهلل واإع���زاًزا لدين���ه، ث���م 
ُقِتل����وا ف���ي الجه���اد ف���ي �س���بيله، اأو مات���وا 
- ليرزقّنه���م اهلل ف���ي الجن���ة رزًقا ح�س���ًنا 
دائًم���ا ل ينقط���ع، واإن اهلل �س���بحانه له���و 

خي���ر الرازقين.
 ليدخلّنه���م اهلل مو�سًع���ا ير�سون���ه 

وه���و الج����نة، واإن اهلل لعلي���م باأفعاله���م 
ونياته���م، حلي���م حي���ث ل���م يعاجله���م 

بالعقوب���ة عل���ى م���ا فرط���وا في���ه.
اإدخ���ال  م���ن  المذك���ور؛  ذل���ك   

المهاجري���ن ف���ي �س���بيل اهلل الجنة، ومن 
الإذن بمقابل���ة المعت���دي بمثل ما اعتدى 
بحي���ث ل اإث���م علي���ه في ذلك، ف���اإذا عاود 
ين�س����ر  ف���اإن اهلل  اعت���داءه  المعت���دي 
الُمْعَت���َدى علي���ه، اإن اهلل عف���و ع���ن ذن���وب 

الموؤمني���ن، غف���ور له���م.
 ذلك الن�سر للُمْعَتَدى عليه لأن اهلل 

قادر عل�ى ما ي�ساء، ومن قدرته اإدخال 
الليل؛  في  والنهار  النهار،  في  الليل 
بزيادة اأحدهما ونق�س الآخر، واأن اهلل 
�سميع لأقوال عباده، عليم باأفعالهم، ل 
و�سيجازيهم  منها،  �سيء  عليه  يخفى 

عليها.
 ذلك المذكور من اإدخال اهلل الليل 

في النهار، والنهار في الليل؛ لأن اهلل هو الحق، فدينه حق، ووعده حق، ون�سره للموؤمنين حق، واأن ما يعبده الم�سركون من دون اهلل 
من الأوثان هو الباطل الذي ل اأ�سا�س له، واأن اهلل هو العلي على خلقه ذاًتا وَقْدًرا وقهًرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجال.

َراء بما اأنبتت���ه من نبات، اإن   األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اأن اهلل اأن���زل م���ن ال�س���ماء مط���ًرا، فت�سب���ح الأر����س بع���د نزول المط���ر عليها َخ�سْ

اهلل لطيف بعباده حيث اأنزل لهم المطر، واأنبت لهم الأر�س، خبير بم�سالحهم، ل يخفى عليه �سيء منها.
 ل���ه وح���ده مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات ومل���ك م���ا ف���ي الأر����س، واإن اهلل له���و الغن���ي ال���ذي ل يفتق���ر اإل���ى اأي مخل���وق م���ن مخلوقات���ه، المحم���ود 

ف���ي كل حال.
 

   مكانة الهجرة في الإ�سام وبيان ف�سلها.
   جواز العقاب بالمثل.

   ن�سر اهلل للُمْعَتَدى عليه يكون في الدنيا اأو الآخرة.
   اإثبات ال�سفات الُعَا هلل بما يليق بجاله؛ كالعلم وال�سمع والب�سر والعلو.



اأن   - الر�س��ول  اأيه��ا   - ت��ر  األ��م   

��ل ل��ك وللنا���س م��ا ف��ي الأر���س  اهلل َذلَّ
لمنافعك��م  والجم��ادات  ال��دواب  م��ن 
وحاجاتكم، وَذلَّل لكم ال�س����فن تج������ري 
م��ن  وت�س��خيره  باأم��ره  الب��������حر  ف��ي 
بل��د اإل��ى بل��د، ويم�س��ك ال�س��ماء حت��ى ل 
ت�سق���ط عل��ى الأر�س اإل باإذن��ه، فلو اأذن 
له��ا اأن ت�س��قط عليه��ا ل�س��قطت، اإن اهلل 
بالنا���س لروؤوف رحيم، حيث �س��ّخر لهم 

ه��ذه الأ�س��ياء م��ع م��ا فيه��م م��ن ظل��م.
اأحي�����اكم حي���ث  ال���ذي   واهلل ه���و 

معدومي���ن،  كنت���م  اأن  بع���د  اأوج����دكم 
ث���م يميتك���م اإذا انق�س���ت اأعمارك���م، 
ث���م يحييك���م بع���د موتك���م ليحا�س���بكم 
عل���ى اأعمالك���م، ويجازيك���م عليه���ا، اإن 
اهلل  لنع���م  الجح���د  لكثي���ر  الإن�س���ان 
-م���ع اأنه���ا ظاه���رة - بعبادته معه غيره.

�س���ريعة،  مل���ة جعلن���ا  اأه���ل  ل���كل   

فه���م يعمل���ون ب�س���ريعتهم، ف���ا ُينازَعنَّك 
- اأيه���ا الر�س���ول - الم�س����ركون واأه���ل 
الأدي���ان الأخ���رى ف���ي �س���ريعتك، فاأن���ت 
اأول���ى بالح���ق منه���م؛ لأنه���م اأ�سح���اب 
اإخا����س  اإل���ى  النا����س  وادع  باط���ل، 
التوحيد هلل، اإنك لعلى طريق م�ستقيم، 

ل اعوج���اج في���ه.
 واإن امت���ن������عوا اإل اأن يج��������ادلوك 

بع���د ظه���ور الحج���ة ففو����س اأمره���م اإل���ى 
اهلل قائًا على �سبيل الوعيد: اهلل اأعلم 
بما تعملون من عمل، ل يخفى عليه من 

اأعمالكم �س���يء، و�سيجازيكم عليها.
 اهلل يحك���م بي���ن عب���اده: موؤمنه���م 

وكافره����م ي���وم القيام���ة فيم���ا كان���وا في���ه 
يختلف���ون ف���ي الدني���ا من اأم���ر الدين.

 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل يعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماء، ويعل���م م���ا في 
الأر�س، ل يخفى عليه �سيء مما فيهما، 

ل ف���ي الل���وح المحف���وظ، اإن عل���م ذلك كله على اهلل �س���هل. اإن عل���م ذل���ك ُم�َس���جَّ
 ويعب���د الم�س���ركون م���ن دون اهلل اأ�سناًم���ا ل���م ين���زل اهلل حج���ة عل���ى عبادته���ا في كتبه، ولي����س لهم عليها دليل من علم، واإنما م�س���تندهم 

التقليد الأعمى لآبائهم، ولي�س للظالمين من ن�سير يمنعهم مما يحّل بهم من عذاب اهلل.
 واإذا ُتق���راأ عليه���م اآياتن���ا ف���ي الق���راآن وا�سح���ات تع���رف ف���ي وج���وه الذي���ن كف���روا باهلل اإنكارها من عبو�س���هم عند �س���ماعهم له���ا، يكادون 

من �س���دة الغ�سب يبط�س���ون بالذين يقروؤون عليهم اآياتنا، قل لهم - اأيها الر�س���ول -: اأفاأخبركم بما هو �س���ر من غيظكم وعبو�س���كم؟ هو 
النار التي وعد اهلل الكفار اأن يدخلهم فيها، و�ساء الم�سير الذي ي�سيرون اإليه.

 
   من نعم اهلل على النا�س ت�سخير ما في ال�سماوات وما في الأر�س لهم. 

   اإثبات �سفتي الراأفة والرحمة هلل تعالى.
   اإحاطة علم اهلل بما في ال�سماوات والأر�س وما بينهما.

   التقليد الأعمى هو �سبب تم�سك الم�سركين ب�سركهم باهلل.



مث�ل  �ِرب  �سُ النا��س،  اأيه�ا  ي�ا   

م�ا  اإن  ب�ه،  واعتب�روا  ل�ه،  فا�س�تمعوا 
اأ�سن�ام وغيره�ا م�ن دون  م�ن  تعب�دون 
�سغ�ره  عل�ى  ذباًب�ا  يخلق�وا  ل�ن  اهلل 
اأن  ول�و اجتمع�وا كله�م عل�ى  لعجزه�م، 
الذب�اب  اأخ�ذ  واإذا  خلق�وه،  م�ا  يخلق�وه 
�س�يًئا مم�ا عليه�م م�ن طي�ب وم�ا اأ�س�بهه 
ل�م يق�دروا عل�ى اإنقاذه من�ه، وبعجزهم 
عن خلق الذباب، واإنقاذ اأ�سيائهم منه؛ 
تبي�ن عجزه�م عم�ا ه�و اأكب�ر م�ن ذلك، 
م�ع عجزه�ا - م�ن  تعبدونه�ا -  فكي�ف 
وه�و  الطال�ب  ه�ذا  ُع�َف  �سَ اهلل؟!  دون 
ال�سن�م المعب�ود الذي ل ي�س�تطيع اإنقاذ 
ُع�َف ه�ذا  م�ا ا�س�تلبه الذب�اب من�ه، و�سَ

الذب�اب. ه�و  ال�ذي  المطل�وب 
حين  تعظيمه  حق  اهلل  عظموا  ما   

اهلل  اإن  مخلوقاته،  بع�س  معه  عبدوا 
لقوي، ومن قوته وقدرته خلق ال�سماوات 
يغالبه  ل  عزيز  فيهما،  ومن  والأر�س 
فهي  الم�سركين  اأ�سنام  بخاف  اأحد، 

�سعيفة ذليلة ل تخلق �سيًئا.
 اهلل  يختار من المائكة ر�س�ًا، 

ويختار من النا�س ر�سًا كذلك، فير�سل 
بع�س المائكة اإلى الأنبياء مثل جبريل 
اأر�س�له اإل�ى الر�س�ل م�ن الب�س�ر، وير�س�ل 
الر�س�ل م�ن الب�س�ر اإل�ى النا��س، اإن اهلل 
�س�ميع لم�ا يقول�ه الم�س�ركون ف�ي ر�س�له، 

ب�سي�ر بمن يختاره لر�س�الته.
ر�س���له  علي���ه  م���ا  �س���بحانه  يعل���م   

م���ن المائك���ة والنا����س قب���ل خلقه���م 
وبع���د موته���م، واإل���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.

 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا ب�اهلل وعمل�وا 

ف�ي  وا�س�جدوا  اركع�وا  له�م،  �س�رع  بم�ا 
�ساتك�م هلل وح�ده، وافعل�وا الخي�ر م�ن 

�سدق�ة و�سل�ة وغي�ر ذل�ك؛ رج�اء اأن تف�وزوا بالمطل�وب، وتنج�وا م�ن المره�وب.
���ْمَحة هي ملة  ���ا لوجه���ه، ه���و اختارك���م وجعل دينكم �َس���ْمًحا ل �سيق فيه ول �س���ّدة، هذه الملة ال�سَّ  وجاه���دوا ف���ي �س���بيل اهلل جه���اًدا خال�سً

اكم اهلل الم�سلمين في الكتب ال�سابقة وفي القراآن؛ ليكون الر�سول �سهيًدا عليكم اأنه بلغكم ما اأُِمر بتبليغه،  ، وقد �سمَّ اأبيكم اإبراهيم 
ولتكون���وا اأنت���م �س���هوًدا عل���ى الأم���م ال�س���ابقة اأنَّ ر�س���لها بلََّغته���ا، فا�س���كروا اهلل عل���ى ذل���ك بالإتي���ان بال�س���اة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأعط���وا زكاة 
اأموالكم، والجوؤوا اإلى اهلل، واعتمدوا عليه في اأموركم، فهو �س���بحانه ِنْعم المولى لمن توله من الموؤمنين، وِنْعم الن�سير لمن ا�س���تن�سره 

منهم، فتوّلوه يتولكم، وا�س���تن�سروه ين�سركم.
 

   اأهمية �سرب الأمثال لتو�سيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة.
   عجز الأ�سنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره.

   الإ�سراك باهلل �سببه عدم تعظيم اهلل.
   اإثبات �سفتي القوة والعزة هلل، واأهمية اأن ي�ستح�سر الموؤمن معاني هذه ال�سفات.

١١٨ ٢٣


