 وال تحاوروا � -أيها الم�ؤمنون -
وال تخا�صموا اليهود والن�صارى �إال
بالأ�سلوب الأح�سن والطريقة المثلى
وهي الدعوة بالموعظة والحجج
البينة� ،إال الذين ظلموا منهم بالعناد
والمكابرة ،و�أعلنوا الحرب عليكم،
فقاتلوهم حتى ي�سلموا �أو يعطوا
الجزية عن يد وهم �صاغرون ،وقولوا
لليهود والن�صارى� :آمنا بالذي �أنزل
اهلل �إلينا من القر�آن ،و�آمنا بالذي
�أنزل �إليكم من التوراة والإنجيل،
و�إلــهنا و�إل ــهكم واحد ال �شريك له
في �ألوهيته وربوبيته وكماله ،ونحن له
وحده منقادون متذللون.
 وكم���ا �أنزلن���ا الكت���ب عل���ى م���ن
قبل���ك �أنزلن���ا علي���ك الق���ر�آن ،فبع����ض
ه����ؤالء الذي���ن يق���ر�ؤون الت���وراة  -مث���ل
عب���د اهلل ب���ن �سـ�ل�ام  -ي�ؤمن���ون ب���ه؛ لم���ا
يجدونه من َن ْع ِته في كتبهم ،ومن ه�ؤالء
الم�ش���ركين م���ن ي�ؤم���ن ب���ه ،وم���ا يكف���ر
ب�آياتنا �إال الكافرون الذين د�أبهم الكفر
والجح���ود للح���ق م���ع ظه���وره.
 وم���ا كن���ت � -أيه ��ا الر�س ��ول -
تق���ر�أ قب���ل الق���ر�آن �أي كت���اب ،وم���ا كن���ت
تكت���ب �ش���يئًا بيمين���ك؛ لأن���ك �أُ ِّم���ي ال تقر�أ
وال تكت���ب ،ول���و كن���ت تق���ر�أ وتكت���ب ل�ش���كّ
الجهلة من النا����س ف���ي نبوتك ،وتذ ّرعوا
ب�أن���ك كن���ت تكت���ب ع���ن الكت���ب ال�س���ابقة.
 ب���ل الق���ر�آن المن���زل علي���ك �آيات
وا�ضح���ات ف���ي �ص���دور الذي���ن �أعطوا
العلم من الم�ؤمنين ،وما يجحد ب�آياتنا
�إال الظالم���ون لأنف�س���هم بالكف���ر باهلل
وال�ش���رك به.
�ل�ا �أنزل على
 وقال الم�ش���ركون :ه َّ
محمد �آيات من رب���ه مثل ما �أنزل على
الر�س���ل من قبله ،قل � -أيها الر�سول -
له�ؤالء المقترحين� :إنما الآيات بيد اهلل �سبحانه ،ينزلها متى �شاء ،ولي�س � ّإلي �إنزالها ،و�إنما �أنا نذير لكم من عقاب اهلل ،وا�ضح النذارة.
� أول���م يك���ف ه����ؤالء المقترحين للآيات �أنا �أنزلنا عليك � -أيها الر�س ��ول  -القر�آن يقر�أ عليهم� ،إن ف���ي القر�آن المنزل عليهم لرحمة
وعظة لقوم ي�ؤمنون ،فهم الذين ينتفعون بما فيه ،فما �أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما �أنزل على الر�س���ل �س���اب ًقا.
�ش���اهدا على �صدقي فيما جئت به ،وعلى تكذيبكم به ،يعلم ما في ال�س���ماوات ويعلم ما في
 قل � -أيها الر�س ��ول  -كفى باهلل �س���بحانه
ً
الأر�ض ،ال يخفى عليه �شيء فيهما ،والذين �آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون اهلل ،وكفروا باهلل الم�ستحق وحده للعبادة� ،أولئك هم
الخا�سرون؛ ال�ستبدالهم الكفر بالإيمان.
مجادلة �أهل الكتاب تكون بالتي هي �أح�سن.
الإيمان بجميع الر�سل والكتب دون تفريق �شرط ل�صحة الإيمان.
القر�آن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على �صدق النبي .

 ي�س ـتـعجـلك � -أيهـــا الـــر�ســول -
الم�شركون بالعذاب الذي �أنذرتهم
�إياه ،ولوال �أن اهلل ق ّدر لعذابهم وق ًتا ال
يتقدم عنه وال يت�أخر لجاءهم ما طلبوا
من العذاب ،ولي�أتي ّنهم فج�أة وهم ال
يتوقعونه.
 ي�ستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم
�إياه ،و�إن جهنم التي وعدها اهلل
الكافرين لمحيطة بهم ،ال ي�ستطيعون
الفرار من عذابها.
 ي���وم ُي َغطِّ يهم الع���ذاب من فوقهم،
ويكون فرا�شً ���ا لهم من تح���ت �أرجلهم،
توبيخ���ا له���م :ذوقوا
ويق���ول له���م اهلل ً
ج���زاء م���ا كنت���م تعمل���ون من ال�ش���رك
والمعا�صي.
ِ
 يا عبادي الذين �آمنوا بي ،هاج ُروا
من �أر�ض ال تتمكنون فيها من عبادتي،
�إن �أر�ضي وا�سعة فاعبدوني وحدي ،وال
أحدا.
ت�شركوا بي � ً
 وال يمنعكم من الهجرة خوف
الموت ،كل نف�س ذائقة الموت ،ثم �إلينا
وحدنا ترجعون يوم القيامة للح�ساب
والجزاء.
 والذي���ن �آمن���وا ب���اهلل وعمل���وا
الأعم���ال ال�صالح���ات التي تق���رب �إليه
لن�س���كننهم من���ازل عالي���ة ف���ي الجن���ة
تج���ري من تحتها الأنه���ار ماكثين فيها
� ًأبدا ،ال يلحقهم فيه���ا فناءِ ،ن ْعم جزاء
العاملي���ن بطاع���ة اهلل ه���ذا الجزاء.
ِ ن ْع���م ج���زاء العاملي���ن بطاع���ة
اهلل الذي���ن �صب���روا عل���ى طاعته وعن
مع�صيت���ه ،وعلى ربهم وح���ده يعتمدون
ف���ي جمي���ع �أمورهم.
 كل ال���دواب  -على كثرته���ا  -التي
هلل
ال ت�س���تطيع جم���ع رزقه���ا وال حمله ا ُ
يرزقه���ا ويرزقك���م ،ف�ل�ا ع���ذر لكم في
ت���رك الهج���رة خو ًفا من الج���وع ،وهو ال�س���ميع لأقوالكم ،العليم بنياتك���م و�أفعالكم ،ال يخفى عليه من ذلك �ش���يء ،و�س���يجازيكم عليه.
 ولئن �س�ألت � -أيها الر�سول  -ه�ؤالء الم�شركين :من خلق ال�سماوات؟ ومن خلق الأر�ض؟ ومن �سخر ال�شم�س والقمر وهما يتعاقبان؟
ت�ضر؟
َل َيقُول َُّن :خلقهن اهلل ،فكيف ُي ْ�ص َرفون عن الإيمان باهلل وحده ،ويعبدون من دونه �آلهة ال تنفع وال ّ
 اهلل يو�س���ع الرزق على من ي�ش���اء من عباده ،وي�ضيقه على من ي�شاء؛ لحكمة يعلمها هو� ،إن اهلل بكل �شيء عليم ،ال يخفى عليه �شيء،
فال يخفى عليه ما ي�صلح لعباده من تدبير.
ليقولن� :أنزل المطر
 ولئن �س����ألت � -أيها الر�س ��ول  -الم�ش���ركين :من ن ّزل من ال�س���ماء ماء ف�أنبت ب���ه الأر�ض بعد �أن كانت قاحل���ة؟
ّ
من ال�سماء و�أنبت به الأر�ض اهلل ،قل � -أيها الر�سول  :-الحمد هلل الذي �أظهر الحجة عليكم ،بل الحا�صل �أن معظمهم ال يعقلون؛ �إذ لو
ت�ضر.
كانوا يعقلون لما �أ�ش���ركوا مع اهلل � ً
أ�صناما ال تنفع وال ّ
ا�ستعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه.
باب الهجرة من �أجل �سالمة الدين مفتوح.
ف�ضل ال�صبر والتوكل على اهلل.
الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية ال يحقق ل�صاحبه النجاة والإيمان.

ولأمثالهم.
والهداي���ة.



 وم���ا ه���ذه الحي���اة الدني���ا  -بم���ا
فيه���ا م���ن ال�ش���هوات والمت���اع � -إال َل ْه��� ٌو
لقل���وب المتعلقي���ن به���ا ولع���ب ،م���ا يلب���ث
�أن ينته���ي ب�س���رعة ،و�إن ال���دار الآخ���رة
له���ي الحي���اة الحقيقية لبقائها ،لو كانوا
يعلم���ون َل َم���ا ق ّدم���وا م���ا يفن���ى عل���ى م���ا
ولم���ا �س���جل اهلل على الم�ش���ركين
يبق���ىَّ .
تناق�ضه���م؛ ب�إيمانه���م بربوبي���ة اهلل
عندم���ا ُي ْ�س����ألون عم���ن خل���ق ال�س���ماوات
والأر����ض ،وكفره���م ب�ألوهيـ ـ���ته عندم���ا
���اق�ضا
يعبدون غيره�َ ،س َّجل عليـ ـ ـ���هم تنـ ـ ً
�آخـ ـ ـ���ر ه���و �إخـ ـ ـ�ل�ا�صهم التوحي���د عن���د
الخ���وف م���ن الغ���رق وعودته���م لل�ش���رك
عن���د �أمنه���م من���ه ،فق���ال  :و�إذا رك���ب
الم�ش���ركون ف���ي ال�س���فن في البح���ر دعوا
اهلل وح���ده مخل�صي���ن ل���ه الدع���اء �أن
ينجيه���م م���ن الغ���رق ،فلم���ا نجاه���م م���ن
الغ���رق انقلب���وا م�ش���ركين يدع���ون مع���ه
�آلهته���م  .انقلب���وا م�ش���ركين ليكف���روا
بم���ا �أعطيناه���م م���ن النع���م ،وليتمتع���وا
بم���ا �أُعطُ ���وا م���ن زه���رة الحي���اة الدني���ا،
ف�س���وف يعلمون عاقبتهم ال�س���يئة عندما
يموت���ون�  .أَ َول���م ير ه����ؤالء الجاحدون
٦٠
٣٠
لنعم���ة اهلل عليه���م حي���ن نجاه���م اهلل
م���ن الغ���رق نعم���ة �أخ���رى؛ ه���ي �أن���ا جعلن���ا
حرم���ا ي�أمن���ون في���ه عل���ى دمائه���م
له���م ً
و�أمواله���م ،عل���ى حي���ن �أن غيره���م ُت َ�ش ّ���ن
عليه���م الغ���ارات ،ف ُي ْقتل���ون و ُي�ؤْ�س���رون
و ُت ْ�س���بى ن�س���ا�ؤهم وذراريه���م ،و ُت ْنه���ب
�أمواله���م� ،أفبالباط���ل م���ن �آلهته���م
المزعوم���ة ي�ؤمن���ون ،وبنعم���ة اهلل عليه���م
يكف���رون ،ف�ل�ا ي�ش���كروها هلل؟!
 ال �أح���د �أظل���م مم���ن اختل���ق عل���ى
اهلل كذ ًب���ا ب����أن ن�س���ب �إلي���ه �ش���ريكًا� ،أو
ك���ذب بالح���ق ال���ذي ج���اء ب���ه ر�س���وله ،ال
�ش���ك �أن ف���ي جهن���م م�س���كنًا للكافري���ن
والذين جاهدوا �أنف�س���هم ابتغاء مر�ضاتنا لنوفقنهم لإ�صابة الطريق الم�س���تقيم ،و�إن اهلل مع المح�س���نين بالعون والن�صر

تفرد اهلل �سبحانه بت�صريف الأمور ،وبيان �سنن اهلل في خلقه.
ت�أكيد ّ

���روم  .في �أقرب �أر�ض ال�ش���ام �إلى بالد فار����س،
فار����س ال َ
�س���بق ال���كالم عل���ى نظائره���ا ف���ي بداي���ة �س���ورة البق���رة  .غَ َل َب ْ���ت ُ

والروم من بعد غلبة فار�س لهم �سيغلبونهم .في زمن ال يقل عن ثالث �سنوات ،وال يزيد على ع�شر ،هلل الأمر كله قبل انت�صار الروم
وبع���ده ،وي���وم يغل���ب ال���روم فار����س يف���رح الم�ؤمن���ون  .يفرح���ون بن�صر اهلل للروم لأنهم �أهل كتاب ،ين�صر اهلل من ي�ش���اء على من ي�ش���اء،
وهو العزيز الذي ال ُي َغالَب ،الرحيم بعباده الم�ؤمنين.
لجوء الم�شركين �إلى اهلل في ال�شدة ون�سيانهم لأ�صنامهم ،و�إ�شراكهم به في الرخاء؛ دليل على تخبطهم.
الجهاد في �سبيل اهلل �سبب للتوفيق �إلى الحق� .إخبار القر�آن بالغيبيات دليل على �أنه من عند اهلل.

���دا م���ن
 ه���ذا الن�ص���ر كان وع ً
اهلل تعال���ى ،ال يخل���ف اهلل وعده ذلك،
وبتحقق���ه يزداد الم�ؤمن���ون يقينًا بوعد
اهلل بالن�ص���ر� ،أم���ا �أكث���ر النا����س ف�ل�ا
يفقه���ون ه���ذا لكفرهم.
 ال يعلمون الإيمان و�أحكام ال�ش���رع،
و�إنما يعلم���ون ظاه ًرا من الحياة الدنيا
يتعلق بك�س���ب المعا����ش وبناء الح�ضارة
المادي���ة ،وهم عن الآخرة التي هي دار
الحياة الحقيقي���ة معر�ضون ،ال يلتفتون
�إليها.
� أَ َول���م يتفك���ر ه����ؤالء الم�ش���ركون
المكذب���ون ف���ي �أنف�س���هم كي���ف خلقها
اهلل و�س���واها .م���ا خلق اهلل ال�س���ماوات
وما خل���ق الأر�ض وما بينهما �إال بالحق،
فل���م يخلقهم���ا عبثًا ،وجع���ل لهما � ً
أجل
محد ًدا لبقائهما ف���ي الدنيا ،و�إن كثي ًرا
م���ن النا����س بلقاء ربه���م ي���وم القيامة
لكافرون ،لذلك فهم ال ي�ستعدون للبعث
بالعم���ل ال�صالح المر�ض���ي عند ربهم.
� أَ َول���م ي�س���ر ه����ؤالء ف���ي الأر����ض
ليت�أمل���وا كي���ف كان���ت نهاي���ة الأم���م
المكذب���ة من قبلهم ،كان���ت هذه الأمم
�أ�ش���د منهم قوة ،وقلبوا الأر�ض للزراعة
والتعمي���ر ،وعمروها �أكث���ر مما عمرها
ه����ؤالء ،وجاءته���م ر�س���لهم بالبراهين
والحج���ج الوا�ضح���ة عل���ى توحي���د اهلل
فكذبوا ،فما ظلمهم اهلل حين �أهلكهم،
ولكن كانوا �أنف�س���هم يظلمون ب�إيرادها
م���وارد الهالك ب�س���بب كفرهم.
 ث���م كان���ت نهاي���ة الذي���ن �س���اءت
�أعمالهم بال�شرك باهلل وعمل ال�سيئات،
النهاية البالغة في ال�س���وء؛ لأنهم كذبوا
ب�آي���ات اهلل ،وكان���وا ي�س���تهزئون به���ا،
وي�س���خرون منها.
 اهلل يب���د�أ الخل���ق عل���ى غي���ر مثال
�س���ابق ،ثم يفنيه ،ث���م يعيده ،ثم �إلي���ه وحده ترجعون للح�س���اب والجزاء ي���وم القيامة.
 ويوم تقوم ال�ساعة ييئَ�س المجرمون من رحمة اهلل ،وينقطع �أملهم فيه؛ النقطاع حجتهم على الكفر باهلل.
 ولم يكن لهم من �ش���ركائهم  -الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا  -من ي�ش���فعون لإنقاذهم من العذاب ،وكانوا ب�ش���ركائهم كافرين،
فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة �إليهم لأنهم كلهم �س���واء في الهالك.
ِ
 ويوم تقوم ال�س���اعة في ذلك اليوم يتفرق النا����س في الجزاء ح�سب �أعمالهم في الدنيا ،بين مرفوع �إلى علِّيين ،ومخفو�ض �إلى �أ�سفل
�سافلين.
���رون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي
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ال ينقطع � ًأبدا.
العلم بما ي�صلح الدنيا مع الغفلة عما ي�صلح الآخرة ال ينفع.
�آيات اهلل في الأنف�س وفي الآفاق كافية للداللة على توحيده.
الظلم �سبب هالك الأمم ال�سابقة.
يوم القيامة يرفع اهلل الم�ؤمنين ،ويخف�ض الكافرين.

 و�أم���ا الذي���ن كف���روا ب���اهلل ،وكذب���وا
ب�آياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�س���ولنا ،وكذب���وا
بالبع���ث والح�س���اب ،ف�أولئ���ك الذي���ن
�أُح�ض���روا للع���ذاب فه���م مالزم���ون ل���ه.
 ف�س��� ِّبحوا اهلل حي���ن تدخل���ون
ف���ي وق���ت الم�س���اء؛ وه���و وق���ت �صال َت ِ���ي:
المغ���رب والع�ش���اء ،و�س��� ِّبحوه حي���ن
تدخل���ون ف���ي وق���ت ال�صب���اح ،وه���و وق���ت
�ص�ل�اة الفج���ر.
 ول���ه وح���ده �س���بحانه الثن���اء؛
ف���ي ال�س���ماوات يحم���ده مالئكت���ه ،وف���ي
الأر����ض تحم���ده خالئقه ،و�س��� ِّبحوه حين
تدخل���ون ف���ي الع�ش���ي وه���و وق���ت �ص�ل�اة
الع�ص���ر ،و�س��� ِّبحوه حي���ن تدخل���ون ف���ي
وق���ت الظه���ر.
ُ ي ْخ ِ���رج الح���ي م���ن المي���ت ،مث���ل
�إخراج���ه الإن�س���ان م���ن النطف���ة ،والف���رخ
م���ن البي�ض���ة ،و ُي ْخ ِرج المي���ت من الحي،
مث���ل �إخراج���ه النطف���ة م���ن الإن�س���ان،
والبي�ض���ة من الدجاج���ة ،ويحيي الأر�ض
بع���د جفافه���ا ب�إن���زال المط���ر و�إنباته���ا،
ومث���ل �إحي���اء الأر����ض ب�إنباته���ا تخرج���ون
م���ن قبورك���م للح�س���اب والج���زاء.
 وم���ن �آي���ات اهلل العظيم���ة الدال���ة
عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه� :أن خلقك���م
 �أيه��ا النا���س  -م���ن ت���راب حي���ن خل���ق�أباك���م من���ه ،ث���م �إذا �أنتم ب�ش���ر تتكاثرون
بالتنا�س���ل ،وتنت�ش���رون ف���ي م�ش���ارق
الأر����ض ومغاربه���ا.
 وم���ن �آيات���ه العظيم���ة كذل���ك الدال���ة
عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه �أن خلق لأجلكم
أزواج���ا
 �أيه��ا الرج��ال  -م���ن جن�س���كم � ًلتطمئ���ن �أنف�س���كم �إليه���ن للتجان����س
بينك���مَ ،و َ�ص َّي��� َر بينك���م و َب ْي َن ُه َّ���ن محب���ة
و�ش���فقة� ،إن ف���ي ذل���ك المذكور لبراهين
ودالالت وا�ضح���ة لق���وم يتفك���رون؛ لأنهم

الذي���ن ي�س���تفيدون م���ن �إعم���ال عقوله���م.
 وم���ن �آيات���ه العظيم���ة الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه :خل���ق ال�س���ماوات وخل���ق الأر����ض ،ومنه���ا اخت�ل�اف لغاتك���م ،واخت�ل�اف �ألوانك���م� ،إن
ف���ي ذل���ك المذك���ور لبراهي���ن ودالالت لأه���ل العل���م والب�صي���رة.
 وم���ن �آيات���ه العظيم���ة الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه :نومك���م باللي���ل ،ومنامك���م بالنه���ار لت�س���تريحوا م���ن عن���اء �أعمالك���م ،وم���ن �آيات���ه �أن
جعل لكم النهار لتنت�ش���روا فيه مبتغين الرزق من ربكم� ،إن في ذلك المذكور لبراهين ودالالت لقوم ي�س���معون �س���ماع تدبر و�س���ماع قبول.
 وم���ن �آيات���ه العظيم���ة الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه� :أن يريك���م الب���رق ف���ي ال�س���ماء ،ويجم���ع لك���م في���ه بي���ن الخ���وف م���ن ال�صواع���ق،
والطمع في المطر ،وينزل لكم من ال�سماء ماء المطر ،فيحيي الأر�ض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات� ،إن في ذلك لبراهين ودالالت
وا�ضح���ة لق���وم يعقل���ون ،في�س���تدلون بها على البعث بعد الموت للح�س���اب والجزاء.
�إعمار العبد �أوقاته بال�صالة والت�سبيح عالمة على ح�سن العاقبة.
اال�ستدالل على البعث بتجدد الحياة ،حيث يخلق اهلل الحي من الميت والميت من الحي.
�آيات اهلل في الأنف�س والآفاق ال ي�ستفيد منها �إال من ُي ِعمل و�سائل �إدراكه الح�سية والمعنوية التي �أنعم اهلل بها عليه.

 وم���ن �آي���ات اهلل الدال���ة عل���ى
قدرت���ه ووحدانيت���ه قي���ام ال�س���ماء دون
�س���قوط ،والأر����ض دون انه���دام؛ ب�أم���ره
�س���بحانه ،ث���م �إذا دعاك���م �س���بحانه دعوة
ال�صور �إذا
م���ن الأر����ض بنف���خ ال َملَك ف���ي ُّ
�أنت���م تخرج���ون م���ن قبورك���م للح�س���اب
والج���زاء.
 ول���ه وح���ده م���ن ف���ي ال�س���ماوات ،ول���ه
من في الأر�ض ملكًا وخل ًقا وتقدي ًرا ،كل
م���ن ف���ي ال�س���ماوات وكل م���ن ف���ي الأر����ض
م���ن مخلوقات���ه منق���ادون ل���ه م�ست�س���لمون
لأمره.
 وه���و �س���بحانه ال���ذي يب���د�أ الخل���ق
عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق ،ث���م يعي���ده بع���د
�إفنائ���ه ،والإع���ادة �أي�س���ر م���ن االبت���داء،
وكالهم���ا �س���هل علي���ه لأن���ه �إذا �أراد �ش���يئًا
ق���ال ل���ه( :ك���ن) فيك���ون ،ول���ه الو�صف
الأعل���ى ف���ي كل م���ا يو�صف به من �صفات
الج�ل�ال والكم���ال ،وه���و العزي���ز ال���ذي ال
ُي َغا َل���ب ،الحكي���م ف���ي خلق���ه وتدبي���ره.
� ضـ ـ ـ ـ ـ���رب اهلل لكـ ـ ـ ـ���م � -أيهــــــــ ��ا
الم�شركونً -
مثل م�أخوذً ا من �أنف�سكم:
هل لكم من عبيدكم ومماليككم �شريك
ي�ش���ارككم ف���ي �أموالك���م بال�س���وية،
تخاف���ون �أن يقت�س���موا �أموالك���م معكم
كما يخ���اف بع�ضكم من �ش���ريكه الحر
�أن يق�س���م مع���ه الم���ال؟ ه���ل تر�ض���ون
لأنف�س���كم م���ن عبيدكم بهذا؟ ال �ش���ك
�أنكم ال تر�ضون بذل���ك ،فاهلل �أولى ب�أال
يكون له �ش���ريك في ملكه من مخلوقاته
وعبيده ،بمثل ذلك م���ن �ضرب الأمثال
وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها
لقوم يعقلون ،لأنهم هم الذين ينتفعون
بذلك.
 لي����س �س���بب �ضالله���م ق�ص���و ًرا
ف���ي الأدل���ة ،وال ع���دم بيان له���ا ،و�إنما هو
اتباع الهوى وتقليد �آبائهمً ،
جهل منهم لحق اهلل عليهم ،فمن يو ِّفق للهداية من �أ�ضله اهلل؟! ال �أحد يو ِّفقه ،وما لهم من نا�صرين يدفعون
عنه���م ع���ذاب اهلل.
وجه���ك اهلل �إلي���ه؛ مائ ً�ل�ا ع���ن جمي���ع الأدي���ان �إلي���ه ،دي���ن الإ�س�ل�ام ال���ذي فط���ر
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النا����س علي���ه ،ال تبدي���ل لخل���ق اهلل ،ذل���ك الدي���ن الم�س���تقيم ال���ذي ال اعوج���اج في���ه ،ولك���ن معظ���م النا����س ال يعلم���ون �أن الدي���ن الح���ق ه���و ه���ذا
الدين.
 وارجع���وا �إلي���ه �س���بحانه بالتوب���ة م���ن ذنوبك���م ،واتق���وه بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهيه ،و�أتم���وا ال�صالة على �أكمل وج���ه ،وال تكونوا من
الم�شركين الذين يناق�ضون الفطرة في�شركون مع اهلل غيره في عبادتهم.
 وال تكون���وا م���ن الم�ش���ركين الذي���ن بدل���وا دينه���م ،و�آمن���وا ببع�ض���ه ،وكف���روا ببع�ض���ه ،وكان���وا ِف َرقً���ا و�أحزا ًبا ،كل حزب منه���م بما هم عليه
من الباطل م�سرورون ،يرون �أنهم وحدهم على الحق ،و�أن غيرهم على الباطل.
خ�ضوع جميع الخلق هلل �سبحانه قه ًرا واختيا ًرا.
داللة الن�ش�أة الأولى على البعث وا�ضحة المعالم.
اتباع الهوى ي�ضل ويطغي.
دين الإ�سالم دين الفطرة ال�سليمة.

 و�إذا �أ�ص���اب الم�ش���ركين �ش���د ٌة
م���ن مر����ض �أو فق���ر �أو قح���ط دع���وا
ربه���م �س���بحانه وح���ده راجعي���ن �إلي���ه
بالت�ض���رع وااللتج���اء �أن ي�ص���رف عنه���م
م���ا �أ�صابه���م ،ث���م �إذا رحمهم بك�ش���ف ما
�أ�صابه���م� ،إذا جماع���ة منه���م يرجع���ون
�إلى �إ�شراكهم مع اهلل غيره في الدعاء.
� إذا كف���روا بنع���م اهلل  -ومنه���ا
نعم���ة ك�ش���ف ال�ض���ر  -وتمتع���وا بم���ا بي���ن
�أيديه���م ف���ي ه���ذه الحي���اة ف�س���وف ي���رون
ي���وم القيام���ة ب�أعينه���م �أنه���م كان���وا ف���ي
�ض�ل�ال وا�ض���ح.
 م���ا ال���ذي دعاه���م �إل���ى ال�ش���رك
ب���اهلل وال حج���ة لهم؟! فم���ا �أنزلنا عليهم
حج���ة م���ن كت���اب يحتج���ون به���ا عل���ى
�ش���ركهم باهلل ،ولي�س معهم كتاب يتكلم
ب�شركهم ،ويقرر لهم �صحة ما هم عليه
م���ن الكفر.
 و�إذا �أذقن���ا النا����س نعم���ة م���ن
نعمن���ا كال�صح���ة والغنى فرحوا بها فرح
بط���ر وتكب���روا ،و�إن ينله���م م���ا ي�س���و�ؤهم
من مر�ض وفقر بما ك�س���بته �أيديهم من
المعا�ص���ي� ،إذا ه���م َي ْيئ َُ�س���ون م���ن رحم���ة
اهلل ،ويقنط���ون م���ن زوال م���ا ي�س���و�ؤهم.
�َ أ َول���م ي���روا �أن اهلل يو�س���ع ال���رزق
لمن ي�ش���اء من عباده امتحانًا له �أي�ش���كر
�أم يكفر؟ وي�ض ّيقه على من ي�ش���اء منهم
ابت�ل�اء ل���ه �أي�صب���ر �أم يت�س���خط؟! �إن ف���ي
تو�س���يع ال���رزق لبع����ض ،وت�ضييق���ه عل���ى
بع����ض ،ل���دالالت للم�ؤمني���ن عل���ى لط���ف
اهلل ورحمت���ه.
 ف�أع���ط � -أيه ��ا الم�س ��لم � -صاح���ب
القراب���ة م���ا ي�س���تحقه م���ن الب���ر وال�صلة،
و�أع���ط المحت���اج م���ا يدف���ع ب���ه حاجت���ه،
و�أعط الغريب الذي انقطعت به ال�سبيل
عن بلده ،ذلك الإعطاء في تلك الوجوه
خي���ر للذي���ن يري���دون ب���ه وج���ه اهلل ،والذي���ن يقدم���ون ه���ذه المعون���ة والحق���وق ه���م الفائ���زون بنيلهم ما يطلبون���ه من الجنة ،وب�س�ل�امتهم مما
يرهبونه م���ن العذاب.
ولما ب َّين ما ُي َتقرب به �إلى اهلل من العمل ب ّين ما ُي َراد به غير وجهه ،و�إنما ُي َراد به مق�صد دنيوي رخي�ص ،فقال:
 وم���ا دفعت���م م���ن �أم���وال �إل���ى �أح���د م���ن النا����س بغي���ة �أن ير ّده���ا �إليك���م بزيادة ف�ل�ا ينمو �أجره عن���د اهلل ،وما �أعطيتم م���ن �أموالكم �إلى من
يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه اهلل ،ال تريدون منزلة وال مثوبة من النا�س ،ف�أولئك هم الذين ُي َ�ض َاعف لهم الأجر عند اهلل.
 اهلل وح���ده ه���و ال���ذي انف���رد بخلقك���م ،ث���م ِر ْز ِقك���م ،ث���م �إماتتكم ثم �إحيائكم للبعث ،هل من �أ�صنامك���م التي تعبدونها من دونه من يفعل
�شيئًا من ذلك؟! تنزه �سبحانه وتقد�س عما يقول ويعتقد الم�شركون.
 ظه���ر الف�س���اد ف���ي الب���ر والبح���ر ،كالج���دب وقل���ة الأمط���ار وكث���رة الأمرا����ض والأوبئ���ة ،ب�س���بب م���ا عمل���وه م���ن المعا�ص���ي ،ظه���ر ذل���ك
ليذيقه���م اهلل ج���زاء بع����ض �أعماله���م ال�س���يئة ف���ي الحي���اة الدني���ا رج���اء �أن يرجع���وا �إلي���ه بالتوب���ة.
فرح البطر عند النعمة ،والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ �صفتان من �صفات الكفار.
�إعطاء الحقوق لأهلها �سبب للفالح.
َم ْح ُق الربا ،وم�ضاعفة �أجر الإنفاق في �سبيل اهلل.
�أثر الذنوب في انت�شار الأوبئة وخراب البيئة م�شاهد.

 ق ـ ـ���ل � -أيهـــ ��ا الر�ســــ ��ول  -لهـ ـ����ؤالء
الم�ش���ركين� :س���يروا في الأر�ض ،فت�أملوا
كي���ف كان���ت نهاي���ة الأم���م المكذب���ة م���ن
قبلك���م؟ فق���د كان���ت عاقب���ة �س���يئة ،كان
معظمه���م م�ش���ركين ب���اهلل ،يعب���دون مع���ه
غي���ره ،ف�أهلك���وا ب�س���بب �إ�ش���راكهم ب���اهلل.
 ف�أق���م � -أيه ��ا الر�س ��ول  -وجه���ك
لدي���ن الإ�س�ل�ام الم�س���تقيم ال���ذي ال
اعوج���اج في���ه م���ن قب���ل �أن ي�أت���ي ي���وم
القيام���ة ال���ذي �إذا ج���اء ال راد ل���ه،
ف���ي ذل���ك الي���وم يتف���رق النا����س :فري���ق
ف���ي الجن���ة ُم َن َّعم���ون ،وفري���ق ف���ي الن���ار
معذب���ون.
 م���ن كف���ر ب���اهلل ف�ض���رر كف���ره -وه���و
الخل���ود ف���ي الن���ار  -عائ���د علي���ه ،وم���ن
�صالح���ا يبتغ���ي ب���ه وج���ه اهلل
عم���ل عم ً�ل�ا ً
فلأنف�سهم ُي َه ِّيئون دخول الجنة والتنعم
بم���ا فيه���ا خالدي���ن فيه���ا � ًأبدا.
 ليج���زي الذي���ن �آمن���وا ب���اهلل،
وعمل���وا الأعم���ال ال�صالح���ات الت���ي
تر�ض���ي ربه���م ،من ف�ضله و�إح�س���انه� ،إنه
�س���بحانه ال يح ّ���ب الكافري���ن به وبر�س���له،
بل يمقتهم �أ�ش ّد المقت ،و�سيعذبهم يوم
القيام���ة.
 وم���ن �آيات���ه العظيم���ة الدال���ة عل���ى
قدرت���ه ووحدانيت���ه� :أن يب ـ���عث الري���اح
تبـ ـ����شر العب���اد بق ـ���رب ن���زول المطـ ـ ـ���ر،
وليذيق ـ ـ���كم � -أيهـــ ��ا الــ ��نا�س  -م���ن
رحمـ ـ ـ���ته بم���ا يح ـ ـ����صل بعـ ـ ـ���د المط���ر
م���ن َخ ْ�ص���ب ورخ���اء ،ولتج���ري ال�س���فن
في البحر بم�شيئته ،ولتطلبوا من ف�ضله
بالتج���ارة ف���ي البح���ر ،ولعلك���م ت�ش���كرون
نع���م اهلل عليك���م فيزيدك���م منه���ا.
 ولقـ ـ���د بعث ـ ـ���نا م���ن قبـ ـ���لك � -أيه ��ا
الر�سول ً -
ر�سل �إلى �أممهم ،فجا�ؤوهم
بالحج���ج والبراهي���ن الدال���ة عل���ى
�صدقهم ،فكذبوا بما جاءتهم به ر�سلهم ،فانتقمنا من الذين ارتكبوا ال�سيئات ،ف�أهلكناهم بعذابنا ،و�أنجينا الر�سل والم�ؤمنين بهم من
اله�ل�اك ،و�إنج���اء الم�ؤمني���ن ون�صره���م ح���ق �أوجبن���اه علين���ا.
 اهلل �س���بحانه ه���و ال���ذي ي�س���وق الري���اح ويبعثه���ا ،فتثي���ر تل���ك الري���اح ال�س���حاب وتحرك���ه ،فيم��� ّده ف���ي ال�س���ماء كيف ي�ش���اء من قل���ة �أو كثرة،
ي�سرون
وي�ص ّيره قطَ ًعا ،فترى � -أيها الناظر  -المطر يخرج من بين ذلك ال�سحاب ،ف�إذا �أ�صاب بالمطر من ي�شاء من عباده �إذا هم به ّ
برحمة اهلل لهم ب�إنزال المطر الذي يعقبه �إنبات الأر�ض بما يحتاجونه لأنف�س���هم ولدوا ّبهم.
 وقد كانوا من قبل �أن ينزل عليهم اهلل المطر لآي�سين من نزوله عليهم.
 فانظ���ر � -أيه��ا الر�س��ول � -إل���ى �آث���ار المط���ر ال���ذي ينزل���ه اهلل رحم���ة لعب���اده ،كي���ف يحي���ي اهلل الأر����ض بم���ا ينبت���ه عليها من �أن���واع النبات
بعد جفافها ويب�سها� ،إن الذي �أحيا تلك الأر�ض الجافة لهو باعث الأموات �أحياء ،وهو على كل �شيء قدير ،ال يعجزه �شيء.
�إر�سال الرياح ،و�إنزال المطر ،وجريان ال�سفن في البحرِ :ن َعم ت�ستدعي �أن ن�شكر اهلل عليها.
�إهالك المجرمين ون�صر الم�ؤمنين ُ�س َّنة �إلهية.
�إنبات الأر�ض بعد جفافها دليل على البعث.

 ولئ���ن بعثن���ا عل���ى زروعه���م ونباته���م
ريح���ا تف�س���ده عليه���م ،ف���ر�أوا زروعه���م
ً
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لظلّوا بعد م�شاهدتهم لها يكفرون بنعم
اهلل ال�س���ابقة عل���ى كثرته���ا.
 فكم���ا �أن���ك ال ت�س���تطيع �إ�س���ماع
الموتى وال ت�س���تطيع �إ�س���ماع ال�صم ،وقد
ابتع���دوا عن���ك ليت�أك���د ع���دم �س���ماعهم،
فكذل���ك ال ت�س���تطيع �أن ته���دي م���ن �أ�ش���به
ه����ؤالء بالإعرا����ض وع���دم االنتف���اع.
 وم���ا �أن���ت بمو ِّف���ق م���ن �ض��� ّل ع���ن
الطري���ق الم�س���تقيم �إل���ى �س���لوك �س���بيل
س���ماعا ُي ْن َتف���ع ب���ه �إال
الر�ش���اد ،ال ُت ْ�س ِ���مع � ً
م���ن ي�ؤم���ن ب�آياتن���ا؛ لأن���ه ه���و ال���ذي ينتفع
بم���ا تقول���ه ،فه���م منق���ادون لأمرن���ا،
خا�ضع���ون ل���ه.
 اهلل ه���و ال���ذي خلـ ـ ـ���قكم � -أيه ��ا
النا���س  -م���ن م���اء َم ِهي���ن ،ث���م جع���ل م���ن
بع���د �ضع���ف طفولتك���م ق���وة الرجول���ة،
ث���م جع���ل م���ن بع���د ق���وة الرجول���ة �ضع���ف
ال�ش���يخوخة والهرم ،يخلق اهلل ما ي�ش���اء
من �ضعف وقوة ،وهو العليم بكل �شيء،
ال يخف���ى علي���ه �ش���يء ،القدي���ر ال���ذي ال
يعج���زه �ش���يء.
 وي�وم تق�وم القيام�ة يحل�ف
المجرم�ون م�ا مكث�وا ف�ي قبوره�م �إال
�س�اعة ،كم�ا ُ�ص ِرف�وا عن معرف�ة قدر ما
لبث�وا ف�ي قبوره�م كان�وا ي�صرف�ون ف�ي
الدني�ا ع�ن الح�ق.
 وق���ال الذي���ن �أعطاه���م اهلل العل���م
م���ن الأنبي���اء والمالئك���ة :لق���د مكثت���م
فيم���ا كتب���ه اهلل ف���ي �س���ابق علم���ه من يوم
خلقك���م �إل���ى يوم بعثكم ال���ذي �أنكرتموه،
فه���ذا ي���وم ُيبع���ث النا����س م���ن قبوره���م،
ولكنك���م كنت���م ال تعلمون �أن البعث واقع،
فكفرت���م به.
 في���وم يبع���ث اهلل الخالئ���ق للح�س���اب والج���زاء ال ينف���ع الظالمي���ن م���ا يختلقون���ه م���ن �أع���ذار ،وال يطلب منه���م �إر�ضاء اهلل بالتوب���ة والإنابة
�إليه؛ لفوات وقت ذلك.
 ولق���د �ضربن���ا للنا����س ف���ي ه���ذا الق���ر�آن  -عناي���ة به���م  -م���ن كل مث���ل؛ ليت�ض���ح له���م الح���ق م���ن الباط���ل ،ولئ���ن جئته���م � -أيه��ا الر�س��ول -
بحج���ة عل���ى �صدق���ك ليقول ّ���ن الذي���ن كفروا باهلل :م���ا �أنتم �إال مبطل���ون فيما جئتم به.
 مث���ل ه���ذا الخت���م عل���ى قل���وب ه����ؤالء الذي���ن �إذا جئته���م ب�آي���ة ال ي�ؤمن���ون به���ا ،يخت���م اهلل عل���ى قل���وب كل الذي���ن ال يعلمون �أن م���ا جئتهم به
حق.
 فا�صب���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -عل���ى تكذي���ب قوم���ك ل���ك� ،إن وع���د اهلل ل���ك بالن�ص���ر والتمكي���ن ثاب���ت ال مري���ة في���ه ،وال يدفع���ك الذي���ن ال
يوقن���ون ب�أنه���م مبعوث���ون� ،إل���ى اال�س���تعجال وت���رك ال�صبر.
ي�أ�س الكافرين من رحمة اهلل عند نزول البالء.
هداية التوفيق بيد اهلل ،ولي�ست بيد الر�سول .
مراحل العمر عبرة لمن يعتبر.
الختم على القلوب �سببه الذنوب.
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الأم���ر باتب���اع الحكم���ة الت���ي ت�ض ّمنه���ا
الق���ر�آن ،والتحذي���ر من الإعرا�ض عنها.

�سبق الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
 ه���ذه الآي���ات المنزل���ة علي���ك �-أيه��ا
الر�س��ول � -آي���ات الكت���اب ال���ذي ينط���ق
بالحكمة.
 وهو هداية ورحمة للذين يح�سنون
العمل ،بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق
عباده.
 الذين ي�ؤدون ال�صالة على �أكمل
وجه ،ويعطون زكاة �أموالهم ،وهم
موقنون بما في الآخرة من بعث
وح�ساب وثواب وعقاب.
� أولئك المت�صفون بتلك ال�صفات
على هدى من ربهم ،و�أولئك هم
الفائزون بنيل ما يطلبونه ،والبعد عما
يرهبونه.
ولم���ا ذك���ر اهلل �صف���ات المح�س���نين
ذك���ر �صف���ات الم�س���يئين فق���ال:
 وم��ن النا���س  -مثـ��ل الن�ض��ر
اب��ن الح��ارث  -م��ن يخت��ار الأحادي��ث
ال ُمل ِْهي��ة لي�ص��رف النا���س �إليه��ا عن دين
اهلل بغي��ر عل��م ،ويتخ��ذ �آي��ات اهلل ه��ز�ؤًا
ي�س��خر منه��ا� ،أولئ��ك المو�صوف��ون بتل��ك
ال�صف��ات له��م ع��ذاب ُم ِ��ذ ٌّل ف��ي الآخرة.
 و�إذا ُت ْقر�أ عليه �آياتنا �أدبر م�ستكب ًرا
عن �سماعها ك�أنه لم ي�سمعها ،ك�أن
في �أذنيه َ�ص َم ًما عن �سماع الأ�صوات،
فب�شره � -أيها الر�سول  -بعذاب موجع
ّ
ينتظره.
� إن الذي���ن �آمن���وا ب���اهلل وعمل���وا
الأعم���ال ال�صالح���ات ،له���م جن���ات النعي���م ،يتنعم���ون فيم���ا �أع��� ّد اهلل له���م فيه���ا.
 ماكثي���ن فيه���ا ،وعده���م اهلل بذل���ك وع ً���دا ح ًّق���ا ال �ش���ك في���ه ،وه���و �س���بحانه العزي���ز ال���ذي ال يغالب���ه �أح���د ،الحكي���م ف���ي خلق���ه وتقدي���ره
و�شرعه.
َ
ِ
 خل���ق اهلل ال�س���ماوات مرفوع���ة بغي���ر �أ ْعم َ���دة ،ون�ص���ب ف���ي الأر����ض جب ً���ال ثواب���ت حت���ى ال ت�ضط���رب بك���م ،وب ّ���ث ف���وق الأر����ض �أن���واع
الحي���وان ،و�أنزلن���ا م���ن ال�س���ماء م���اء المط���ر ،ف�أنبتن���ا ف���ي الأر����ض م���ن كل �صن���ف َب ِهي���ج المنظ���ر ينتف���ع ب���ه النا����س والدواب.
 ه���ذا المذك���ور خل���ق اهلل ،ف�أرون���ي � -أيه��ا الم�ش��ركون  -م���اذا خل���ق الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل؟! ب���ل الظالم���ون ف���ي �ض�ل�ال وا�ض���ح
ع���ن الح���ق ،حي���ث ي�ش���ركون م���ع ربه���م م���ن ال يخل���ق �ش���يئًا وه���م ُي ْخلق���ون.

طاعة اهلل تقود �إلى الفالح في الدنيا والآخرة.
تحريم كل ما ي�صد عن ال�صراط الم�ستقيم من قول �أو فعل.
التكبر مانع من اتباع الحق.
انفراد اهلل بالخلق ،وتحدي الكفار �أن تخلق �آلهتهم �شيئًا.

 ولق���د �أعطين���ا لقم���ان الفق���ه ف���ي
الدي���ن والإ�صاب���ة ف���ي الأم���ور ،وقلن���ا ل���ه:
ا�ش���كر  -ي��ا لقم��ان  -لرب���ك م���ا �أنع���م ب���ه
علي���ك من التوفيق لطاعته ،ومن ي�ش���كر
رب���ه ف�إنم���ا نف���ع �ش���كره عائ���د �إل���ى نف�س���ه،
ف���اهلل غني عن �ش���كره ،وم���ن َج َح َد نعمة
اهلل علي���ه فكف���ر به �س���بحانه ف�إنما �ضرر
كف���ره علي���ه وال ي�ضر اهلل �ش���يئًا فهو غني
عن خلقه جمي ًعا ،محمود على كل حال.
 واذكـ ــر � -أيها الر�ســـــول � -إذ
قــال لقمـ ــان البنـ ــه وهو يرغِّ به ف ــي
بني ،ال
الخــير ،ويحذره من ال�شر :يا ّ
تعبد مع اهلل غيره� ،إن عبادة معبود مع
اهلل ظلم عظيم للنف�س بارتكاب �أعظم
ذنب ي�ؤدي �إلى خلودها في النار.
وو�صين���ا الإن�س���ان بطاع���ة �أبوي���ه
ّ 
وبرهم���ا فيم���ا ال مع�صي���ة في���ه هلل،
حملت���ه �أم���ه ف���ي بطنه���ا مالقي���ة م�ش���قة
بع���د م�ش���قة ،وقَطْ ُع���ه ع���ن الر�ضاع���ة ف���ي
عامي���ن ،وقلن���ا ل���ه :ا�ش���كر هلل م���ا �أنع���م
ب���ه علي���ك م���ن ِن َع���م ،ث���م ا�ش���كر لوالدي���ك
م���ا قام���ا ب���ه م���ن تربيت���ك ورعايت���ك،
�إل ّ���ي وح���دي المرج���ع ف�أج���ازي ًّ
كل بم���ا
ي�س���تحقه.
جهدا ل َي ْح ِمالك
الوالدان
بذل
 و�إن
ً
على �أن ت�شرك باهلل غيره تح ُّك ًما
منهما ،فال تطعهما في ذلك؛ لأنه ال
طاعة لمخلوق في مع�صية الخالق،
و�صاحبهما في الدنيا بالبر وال�صلة
والإح�سان ،واتبع طريق من �أناب � ّإلي
بالتوحيد والطاعة ،ثم � ّإلي وحدي يوم
القيامة مرجعكم جمي ًعا ،ف�أخبركم
بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل،
و�أجازيكم عليه.
 ي ��ا بن � ّ�ي� ،إن ال�س���يئة �أو الح�س���نة
مهم���ا كان���ت �صغي���رة مث���ل وزن حب���ة م���ن
َخ ْ���ر َدل وكان���ت ف���ي بط���ن �صخ���رة ال يطّ ل���ع عليه���ا �أح���د� ،أو كان���ت ف���ي �أي مكان في ال�س���ماوات �أو في الأر�ض  -ف�إن اهلل ي�أت���ي بها يوم القيامة،
فيج���ازي العب���د عليه���ا� ،إن اهلل لطي���ف ال تخف���ى علي���ه دقائ���ق الأ�ش���ياء ،خبي���ر بحقائقه���ا ومو�ضعه���ا.
 ي��ا بن� ّ�ي� ،أق���م ال�ص�ل�اة ب�أدائه���ا عل���ى �أكم���ل وج���ه ،و�أْ ُم���ر بالمع���روف ،وا ْن���ه ع���ن المنك���ر ،وا�صبر على م���ا نالك من مكروه ف���ي ذلك� ،إن ما
�أُم���رت ب���ه م���ن ذل���ك مم���ا ع���زم اهلل ب���ه علي���ك �أن تفعل���ه ،ف�ل�ا ِخي���رة ل���ك فيه.
يحب كل ُم ْختال في م�ش���يته ،فخور بما
 وال ُت ْع ِر����ض بوجه���ك ع���ن النا����س تكب��� ًرا ،وال تم����ش ف���وق الأر����ض ً
فرح���ا معج ًب���ا بنف�س���ك� ،إن اهلل ال ّ
�أوتي من نعم يتكبر بها على النا�س وال ي�شكر اهلل عليها.
وتو�س���ط في م�ش���يك بين الإ�س���راع وال َّد ِبيب م�ش��� ًيا يظهر الوقار ،واخف�ض من �صوتك ،ال ترفعه رف ًعا ي�ؤذي� ،إن �أقبح الأ�صوات ل�صوت
ّ 
الحمير الرتفاع �أ�صواتها.
دل على مزيد ّبرها.
ف�صل �سبحانه ما ي�صيب الأم من جهد الحمل والو�ضع ّ
لما َّ
نفع الطاعة و�ضرر المع�صية عائد على العبد.
وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم.
�شمول الآداب في الإ�سالم لل�سلوك الفردي والجماعي.

� أل���م ت���روا وت�ش���اهدوا � -أيه ��ا
النا� ��س � -أن اهلل َي َّ�س��� َر لك���م االنتف���اع
بم���ا ف���ي ال�س���ماوات؛ م���ن �شم����س وقم���ر
أي�ض���ا م���ا ف���ي
وكواك���ب ،و َي َّ�س��� َر لك���م � ً
الأر����ض من دواب و�ش���جر ونبات ،و�أكمل
عليك���م نعم���ه ظاه���رة للعي���ان؛ كجم���ال
ال�ص���ورة وح�س���ن الهيئ���ة ،وباطن���ة خفي���ة
كالعق���ل والعل���م ،وم���ع وج���ود ه���ذه النع���م
فم���ن النا����س م���ن يج���ادل ف���ي توحيد اهلل
بغي���ر عل���م م�س���تند �إل���ى وح���ي م���ن اهلل،
�أو عقل م�س���تنير ،وال كتاب وا�ضح منزل
م���ن اهلل.
 و�إذا قي���ل له����ؤالء المجادلي���ن ف���ي
توحي���د اهلل :اتبع���وا م���ا �أن���زل اهلل عل���ى
ر�س���وله م���ن الوح���ي ،قال���وا :ال نتبع���ه ،ب���ل
نتبع ما وجدنا عليه �أ�س�ل�افنا من عبادة
�آلهتن���ا� ،أيتبع���ون �أ�س�ل�افهم ول���و كان
ال�شيطان يدعوهم  -بما ي�ضلهم به من
عبادة الأوثان � -إلى عذاب ال�س���عير يوم
القيام���ة؟!
مخل�ص���ا ل���ه
 وم���ن ُي ْق ِب���ل عل���ى اهلل
ً
عبادت���ه ومح�س���نًا في عمله ،فقد �أم�س���ك
ب�أوث���ق م���ا يتعل���ق ب���ه م���ن يرج���و النج���اة
حي���ث ال يخ���اف انقط���اع م���ا �أم�س���ك
ب���ه ،و�إل���ى اهلل وح���ده م�صي���ر الأم���ور،
ومرجعه���ا ،فيج���ازي ًّ
كل بم���ا ي�س���تحق.
 وم���ن كف���ر ب���اهلل ف�ل�ا يحزن���ك
 �أيه��ا الر�س��ول  -كف���ره� ،إلين���ا وحدن���امرجعه���م ي���وم القيام���ة ،فنخبره���م بم���ا
عملوا من �س���يئات في الدنيا ،ونجازيهم
عليها� ،إن اهلل عليم بما في ال�صدور ،ال
يخف���ى علي���ه �ش���يء مم���ا فيه���ا.
 نمتعه���م بم���ا نعطيه���م م���ن
المل���ذات ف���ي الدني���ا زمنً���ا قلي ً�ل�ا ،ث���م
نلجئه���م ي���وم القيام���ة �إل���ى عذاب �ش���ديد
ه���و ع���ذاب الن���ار.
خلقهن اهلل ،ق���ل لهم :الحمد هلل
 ولئ���ن �س����ألت � -أيه��ا الر�س��ول  -ه����ؤالء الم�ش���ركينَ :م ْ���ن خل���ق ال�س���ماوات ،وم���ن خلق الأر����ض؟ ليقولن:
ّ
ي�ستحق الحمد لجهلهم.
الذي �أظهر الحجة عليكم ،بل معظمهم ال يعلمون من
ّ
 هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض خل ًق���ا ومل���كًا وتدبي��� ًرا� ،إن اهلل ه���و الغن���ي ع���ن جمي���ع مخلوقات���ه ،المحم���ود ف���ي الدني���ا
والآخ���رة.
وج ِعل البحر حب ًرا لها ولو مده �س���بعة �أبحر ،ما فني���ت كلمات اهلل لعدم تناهيها،
 ول���و �أن م���ا ف���ي الأر����ض م���ن �ش���جر ق ُِط���ع و ُب ِ���ري � ً
أقالم���اُ ،
�إن اهلل عزيز ال يغالبه �أحد ،حكيم في خلقه وتدبيره.
 م���ا َخلْقك���م � -أيه��ا النا���س  -وال َب ْعثك���م ي���وم القيام���ة للح�س���اب والج���زاء� ،إال كخل���ق نف����س واح���دة وبعثه���ا ف���ي ال�س���هولة� ،إن اهلل �س���ميع ال
ي�ش���غله �س���ماع �صوت عن �س���ماع �صوت �آخر ،ب�صير ال ي�ش���غله �إب�صار �ش���يء عن �إب�صار �ش���يء �آخر ،وهكذا ال ي�ش���غله خلق نف����س �أو بعثها عن
خل���ق �أخرى وبعثها.
نع ــم اهلل و�سيلة ل�شكره والإيمان به ،ال و�سيلة للكفر به.
خطر التقليد الأعمى ،وخا�صة في �أمور االعتقاد.
�أهمية اال�ست�سالم هلل واالنقياد له و�إح�سان العمل من �أجل مر�ضاته.
عدم تناهي كلمات اهلل.

� أل���م ت���ر �أن اهلل ينق����ص م���ن اللي���ل
ليزيد النهار ،وينق�ص من النهار ليزيد
اللي���ل ،وق ّدر م�س���ار ال�شم����س والقم���ر؛ �إ ِْذ
يجري���ان كل ف���ي م���داره �إلى �أَ َم ٍ���د ُم َح َّدد،
و�أن اهلل بم���ا تعمل���ون خبي���ر ،ال يخف���ى
علي���ه �ش���يء م���ن �أعمالك���م ،و�س���يجازيكم
عليها.
 ذل���ك التدبي���ر والتقدي���ر ي�ش���هدان
ب����أن اهلل وح���ده ه���و الح���ق ،فه���و ح���ق ف���ي
ذات���ه و�صفات���ه و�أفعال���ه ،و�أن م���ا يعب���ده
الم�شركون من دونه هو الباطل الذي ال
�أ�سا����س ل���ه ،و�أن اهلل ه���و العل���ي َبذا ِت���ه
َ���د ِره عل���ى جمي���ع مخلوقات���ه،
و َق ْه ِ���ره وق ْ
ال���ذي ال �أعل���ى من���ه ،ال���ذي ه���و �أكب���ر م���ن
كل �ش���يء.
� أل���م ت���ر �أن ال�س���فن تج���ري ف���ي
البحر بلطفه وت�س���خيره؛ ليريكم � -أيها
النا���س  -م���ن �آيات���ه الدال���ة عل���ى قدرت���ه
�س���بحانه ولطف���ه� ،إن ف���ي ذل���ك ل���دالالت
عل���ى قدرت���ه ل���كل َ�ص َّب���ار عل���ى م���ا
ي�صيبه من �ضراء� ،ش���كور لما يناله من
نعم���اء.
 و�إذا �أح���اط به���م م���ن كل جان���ب
م���وج مث���ل الجب���ال والغم���ام ،دع���وا اهلل
وح���ده مخل�صي���ن ل���ه الدع���اء والعب���ادة،
فلم���ا ا�س���تجاب اهلل له���م ،و�أنقذه���م
�إل���ى الب���ر ،و�س���لمهم م���ن الغ���رق ،فمنه���م
مقت�ص���د ل���م يق���م بم���ا وج���ب علي���ه م���ن
ال�شكر على وجه الكمال ،ومنهم جاحد
لنعم���ة اهلل ،وم���ا يجح���د ب�آياتن���ا �إال كل
غَ ��� َّدار  -مث���ل ه���ذا ال���ذي عاه���د اهلل
لئ���ن �أنج���اه ليكون���ن م���ن ال�ش���اكرين
ل���ه  -كف���ور بنع���م اهلل ال ي�ش���كر ربه الذي
�أنع���م به���ا علي���ه.
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 يا �أيها النا�س ،اتقوا ربكم؛ بامتثال
�أوامره واجتناب نواهيه ،وخافوا عذاب
يوم ال يغني فيه والد عن ولده ،وال يغني مولود عن والده �شيئًا� ،إن وعد اهلل بالجزاء يـوم القيامة ثابت وواقع ال محالة ،فال تخدع ّنكم
الحياة الدنيا بما فيها من �شهوات وملهيات ،وال يخدعنكم ال�شيطان بحلـم اهلل عليــكم وت�أخيره العذاب عنكم.
� إن اهلل عن���ده وح���ده عل���م ال�س���اعة؛ فيعل���م مت���ى تق���ع ،وين���زل المط���ر مت���ى �ش���اء ،ويعل���م م���ا ف���ي الأرح���ام �أذك���ر ه���و �أم �أنث���ى؟! �ش���قي �أم
غدا من خير �أو �شر ،وما تعلم نف�س ب�أي �أر�ض تموت ،بل اهلل هو الذي يعلم ذلك كله� ،إن اهلل عليم خبير
�سعيد؟! وما تعلم نف�س ما تك�سب ً
بكل ذلك ،ال يخفى عليه �ش���يء من ذلك.
نق�ص الليل والنهار وزيادتهما وت�سخير ال�شم�س والقمر� :آيات دالة على قدرة اهلل �سبحانه ،ونع ٌم ت�ستحق ال�شكر.
ال�صبر وال�شكر و�سيلتان لالعتبار ب�آيات اهلل.
الخوف من القيامة يقي من االغترار بالدنيا ،ومن الخ�ضوع لو�ساو�س ال�شياطين.
�إحاطة علم اهلل بالغيب كله.

بي���ان حقيق���ة الخل���ق و�أح���وال الإن�س���ان
في الدني���ا والآخرة.

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
 هذا القر�آن الذي جاء به محمد
منزل عليه من رب العالمين ال �شك
في ذلك.
� إن ه����ؤالء الكافري���ن يقول���ون� :إن
محم ً���دا اختلق���ه عل���ى رب���ه ،لي����س الأم���ر
كم���ا قال���وا ،ب���ل ه���و الح���ق ال���ذي ال مري���ة
فيه ،المنزل من ربك � -أيها الر�س��ول-
قوم���ا م���ا جاءه���م ر�س���ول
علي���ك لتخ��� ّوف ً
م���ن قبل���ك يخوفه���م م���ن ع���ذاب اهلل،
لعلهم يهتدون �إلى الحق فيتبعوه ويعملوا
به.
 اهلل هو الذي خلق ال�سماوات،
وخلق الأر�ض ،وخلق ما بينهما في �ستة
�أيام ،وهو قادر على خلقها في �أقل من
طرفة عين ،ثم عال وارتفع على العر�ش
عل ًّوا يل ـيــق بجـ ــاللــه ،ما لـك ــم � -أيها
النا�س  -من دونه من ولي يتولى
�أمركم� ،أو �شفيع ي�شفع لكم عند ربكم،
�أفال تتفكرون ،وتعبدون اهلل الذي
خلقكم وال تعبدون معه غيره؟!
 يدبـر اهلل �أمر جميع المخلوقات
في ال�سماوات وفي الأر�ض ،ثم ي�صعد
�إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره
�ألف �سنة مما تعـ ـ ّدون �أنتم � -أيهـــا
الــــنا�س  -ف ــي الدنيا.
 ذل���ك ال���ذي يدب���ر ذل���ك كل���ه ه���و
عالم ما غاب وما ح�ضر ،ال يخفى عليه
منهم���ا �ش���يء ،العزي���ز ال���ذي ال يغالب���ه
�أح���د ال���ذي ينتق���م م���ن �أعدائ���ه ،الرحي���م بعب���اده الم�ؤمني���ن.
 الذي �أتقن كل �شيء خلقه ،وبد�أ خلق �آدم من طين على غير مثال �سابق.
 ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي ان�س َّل فخرج منه (المني).
 ثم �أتم خلق الإن�س���ان �س���و ًّيا ،ونفخ فيه من روحه ب�أمر ال َملَك الموكل بنفخ الروح ،وجعل لكم � -أيها النا���س  -الأ�س���ماع لت�س���معوا بها،
والأب�صار لتب�صروا بها ،والأفئدة لتعقلوا بهاً ،
قليل ما ت�شكرون هذه النعم هلل التي �أنعم بها عليكم.
 وق���ال الم�ش���ركون المكذب���ون بالبع���ث� :إذا متن���ا وغبن���ا ف���ي الأر����ض ،و�ص���ارت �أج�س���امنا ترا ًب���ا ،فه���ل ُن ْبع���ث �أحي���اء م���ن جدي���د؟! ال يعق���ل
ذل���ك ،ب���ل ه���م ف���ي واقع �أمره���م كافرون بالبع���ث ال ي�ؤمنون به.
 ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له����ؤالء الم�ش���ركين المكذبي���ن بالبع���ث :يتوفاك���م مل���ك الموت ال���ذي ف َّو�ضه اهلل بقب�ض �أرواحك���م ،ثم �إلينا وحدنا
يوم القيامة ترجعون للح�ساب والجزاء.

الحكمة من بعثة الر�سل �أن يهدوا �أقوامهم �إلى ال�صراط الم�ستقيم.
ثبوت �صفة اال�ستواء هلل من غير ت�شبيه وال تمثيل.
ا�ستبعاد الم�شركين للبعث مع و�ضوح الأدلة عليه.

� سـ���وف يظ ـه ـ���ر المج ــرمـ���ون ي���وم
القيام���ة وه���م �أذالء يخف�ض���ون ر�ؤو�س���هم
ب�س���بب كفره���م بالبع���ث ،ي�ش���عرون
بالخ���زي ويقول���ون :ربن���ا �أَ ْب َ�صرن���ا ما كنا
نك���ذب ب���ه م���ن البعث ،و�س���معنا م�صداق
م���ا ج���اءت ب���ه الر�س���ل م���ن عن���دك،
فارجعن���ا �إل���ى الحياة الدني���ا نعمل ً
عمل
�صالح���ا ير�ضي���ك عن���ا� ،إنا موقن���ون الآن
ً
بالبعث وب�صدق ما جاءت به الر�سل ،لو
ر�أي���ت المجرمي���ن على تلك الحال ر�أيت
�أم��� ًرا عظي ًم���ا.
 ولو �شئنا �إعطاء كل نف�س ر�شدها
وتوفيقها لحملناها على هذا ،ولكن
وجب القول مني حكمة ً
وعدل :لأمل ّأن
جهنم يوم القيامة من �أهل الكفر من
الثقلين :الجن والإن�س؛ الختيارهم
طريق الكفر وال�ضالل على طريق
الإيمان واال�ستقامة.
 ويق���ال له���م ي���وم القيام���ة َت ْب ِكي ًت���ا
وتوبيخ���ا :ذوق���وا الع���ذاب ب�س���بب
له���م
ً
غفلتك���م ف���ي الحياة الدنيا عن لقاء اهلل
ي���وم القيام���ة لح�س���ابكم� ،إن���ا تركناك���م
ف���ي الع���ذاب غي���ر مبالي���ن بم���ا تقا�س���ونه
من���ه ،وذوق���وا ع���ذاب الن���ار الدائم الذي
ال ينقط���ع ب�س���بب م���ا كنت���م تعملون���ه ف���ي
الدني���ا م���ن المعا�ص���ي.
ولم���ا ذك���ر اهلل ح���ال المجرمي���ن ذك���ر
ح���ال الم�ؤمنين فقال:
� إنم���ا ي�ؤم���ن ب�آياتن���ا المنزل���ة عل���ى
ر�س���ولنا الذي���ن �إذا وعظ���وا به���ا �س���جدوا
هلل م�سبحين بحمده ،وهم ال ي�ستكبرون
ع���ن عب���ادة اهلل وال ع���ن ال�س���جود له ب�أي
حال.
 تتباع���د جنوبه���م ع���ن ُف ُر ِ�ش���هم
الت���ي كان���وا عليه���ا ف���ي نومه���م يتركونه���ا
ويتوجه���ون �إل���ى اهلل ،يدعون���ه ف���ي
�صالته���م وغيره���ا خو ًف���ا م���ن عذاب���ه ،وطم ًع���ا ف���ي رحمت���ه ،ويبذل���ون الأم���وال الت���ي �أعطيناه���م �إياه���ا ف���ي �س���بيل اهلل.
 ف�ل�ا تعل���م �أي نف����س م���ا �أع��� ّده اهلل له���م مم���ا تق ّ���ر ب���ه �أعينه���م ،ج���زا ًء منه لهم عل���ى ما كانوا يعملونه ف���ي الدنيا من الأعم���ال ال�صالحات،
هلل ل ِعظَ م���ه.
فه���و ج���زاء ال يحي���ط ب���ه �إال ا ُ
 من كان م�ؤمنًا باهلل ً
خارجا عن طاعته؛ ال ي�ستوي الفريقان عند اهلل في الجزاء.
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� أم���ا الذي���ن �آمن���وا ب���اهلل وعمل���وا الأعم���ال ال�صالح���ات ،فجزا�ؤه���م المع��� ّد له���م جنات ي�س���تقرون فيه���ا كرامة من اهلل لهم ،ج���زا ًء على ما
كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال ال�صالحات.
س���تقرهم ال���ذي �أُ ِع��� َّد له���م ي���وم القيام���ة الن���ار ،ماكثي���ن فيه���ا �أب ً���دا،
�
فم
���ي،
ص
المعا�
���كاب
ت
وار
 و�أم���ا الذي���ن خرج���وا ع���ن طاع���ة اهلل بالكف���ر
ّ
كلما �أرادوا �أن يخرجوا منها �أعيدوا فيها ،وقيل لهم َت ْب ِكي ًتا لهم :ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت ر�سلكم
تخ ّوفكم منه.
�إيمان الكفار يوم القيامة ال ينفعهم؛ لأنها دار جزاء ال دار عمل.
خطر الغفلة عن لقاء اهلل يوم القيامة.
ِمن هدي الم�ؤمنين قيام الليل.

���ن ه����ؤالء المكذبي���ن
 ولنذيق ّ
الخارجي���ن ع���ن طاعة ربه���م من المحن
والب�ل�اء ف���ي الدني���ا ،قبل الع���ذاب الأكبر
المع��� ّد له���م ف���ي الآخ���رة �إن ل���م يتوب���وا؛
لعله���م يع���ودون �إل���ى طاع���ة ربه���م.
 وال �أح���د �أظل���م مم���ن ُو ِع���ظ ب�آي���ات
اهلل فل���م يتع���ظ به���ا ،و�أعر����ض عنها غير
ُم ٍ
بال بها� ،إ َّنا من المجرمين  -بارتكاب
الكف���ر والمعا�ص���ي الذي���ن يعر�ض���ون ع���ن
�آي���ات اهلل  -منتقم���ون ال محال���ة.
 ولق���د �أعطين���ا مو�س���ى الت���وراة،
فال تكن � -أيها الر�س��ول  -في �ش���ك من
لقائ���ك مو�س���ى ليل���ة الإ�س���راء والمع���راج،
وجعلن���ا الكت���اب المن���زل عل���ى مو�س���ى
هاد ًي���ا لبن���ي �إ�س���رائيل م���ن ال�ض�ل�ال.
 وجعلن���ا م���ن بن���ي �إ�س���رائيل �أئم���ة
يقت���دي به���م النا����س في الحق ،ير�ش���دون
�إل���ى الح���ق ،ب�إذنن���ا لهم بذل���ك ،وتقويتنا
�إياه���م علي���ه ،لم���ا �صب���روا عل���ى امتث���ال
�أوام���ر اهلل واجتن���اب نواهي���ه ،وعل���ى
الأذى ف���ي �س���بيل الدع���وة ،وكان���وا ب�آي���ات
اهلل المنزلة على ر�سولهم ي�صدقون بها
جازم���ا.
ت�صدي ًق���ا ً
� إن ربك � -أيهـــا الر�ســـول  -هو
الذي يف�صل بينهم يوم القيامة فيما
كانوا يختلفون فيه في الدنيا ،فيب ّين
المحق والمبطل ،ويجازي ًّ
كل بما
ي�ستحقه.
� أَ َع ِم���ي ه����ؤالء فل���م يتبي���ن له���م
ك���م �أهلكن���ا قبله���م م���ن الأمم ال�س���الفة؟!
فهاهم يم�شون في م�ساكنهم التي كانوا
ي�س���كنونها قب���ل �إهالكه���م ،فل���م َيت َّ ِعظُ ���وا
بحاله���م� ،إن فيم���ا ح���دث لتل���ك الأم���م
من الإهالك ب�سبب كفرهم ومعا�صيهم
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دل به���ا عل���ى �ص���دق ر�س���لهم
ل ِع َب��� ًرا ُي ْ�س��� َت ّ
الذي���ن جا�ؤوه���م م���ن عن���د اهلل� ،أف�ل�ا
ي�س���مع ه����ؤالء المكذب���ون ب�آي���ات اهلل �س���ماع قب���ول واتع���اظ؟!
زرع���ا ت�أكل منه
� أَ َول���م ي���ر ه����ؤالء المكذب���ون بالبع���ث �أن���ا نر�س���ل م���اء المط���ر �إل���ى الأر����ض القاحل���ة التي ال نب���ات فيها ،فنخ���رج بذلك الماء ً
�إبلهم وبقرهم وغنمهم ،وي�أكلون هم منه؟! �أفال يب�صرون ذلك ،ويدركون �أن من �أنبت الأر�ض القاحلة قادر على �إحياء الموتى؟!
 ويق���ول المكذب���ون بالبع���ث م�س���تعجلين الع���ذاب :مت���ى ه���ذا الحك���م ال���ذي تزعم���ون �أن���ه �س���يف�صل بينن���ا وبينك���م ي���وم القيام���ة ،فيك���ون
م�صيرن���ا الن���ار وم�صيرك���م الجن���ة؟!
 ق���ل له���م � -أيه��ا الر�س��ول  :-ه���ذا الوع���د ه���و ي���وم القيام���ة� ،إن���ه ي���وم الف�ص���ل بي���ن العب���اد حي���ن ال ينف���ع الذي���ن كف���روا ب���اهلل ف���ي الدني���ا
ت�صديقه���م بع���د معاين���ة ي���وم القيام���ة ،وال ه���م ُي�ؤَ َّخ���رون حت���ى يتوب���وا �إل���ى ربهم وينيب���وا �إليه.
 ف� ِ
أعر ْ�ض � -أيها الر�سول  -عن ه�ؤالء بعد تماديهم في �ضاللهم ،وانتظر ما يح ّل بهم� ،إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب.
عذاب الكافر في الدنيا و�سيلة لتوبته.
ثبوت اللقاء بين نبينا ومو�سى ليلة الإ�سراء والمعراج.
ال�صبر واليقين �صفتا �أهل الإمامة في الدين.

بي���ان عناي���ة اهلل بنبي���ه  ،وحماي���ة
جناب���ه و�أه���ل بيته.
���ت وم���ن مع���ك
 ي ��ا �أيه ��ا النب ��ي ،اث ُب ْ
على تقوى اهلل بامتثال �أوامره واجتناب
وخ ْفه وحده ،وال تطع الكافرين
نواهيهَ ،
والمنافقي���ن فيم���ا ته���وى نفو�س���هم� ،إن
اهلل كان علي ًم���ا بم���ا يكي���ده الكف���ار
والمنافق���ون ،حكي ًم���ا في خلقه وتدبيره.
 وا ّتب���ع م���ا ينزل���ه علي���ك رب���ك م���ن
الوح���ي� ،إن اهلل كان بم���ا تعملون خبي ًرا،
ال يفوت���ه م���ن ذل���ك �ش���يء ،و�س���يجازيكم
عل���ى �أعمالكم.
 واعتم���د عل���ى اهلل وح���ده ف���ي
�أم���ورك كله���ا ،وكفى به �س���بحانه حافظً ا
لم���ن ت���وكل علي���ه م���ن عب���اده.
 ل���م يجع���ل اهلل قلبي���ن ف���ي
�ص���در رج���ل واح ـ���د ،وكذل���ك ل���م يج ـ���عل
الزوج���ات بمنزل���ة الأمه���ات ف���ي
التحري���م ،ول���م يجع���ل كذل���ك الأبن���اء
ال�ص ْل���ب،
بالتبنِّ���ي بمنزل���ة الأبن���اء م���ن ُّ
الظه���ار  -وه���و تحري���م الرج���ل
فـ����إن ِّ
زوجت���ه علي���ه ك� ِّأم���ه و�أخت���ه -وكذل���ك
التبنِّ���ي :م���ن الع���ادات الجاهلي���ة الت���ي
�أبطلها الإ�سالم ،ذلك الظهار والتبنِّي،
ق���ول ترددون���ه ب�أفواهكم ،وال حقيقة له،
فلي�س���ت الزوج���ة �أ ًّم���ا ،وال ال َّد ِع ُّ���ي ابنً���ا
لم���ن ادع���اه ،واهلل �س���بحانه يق���ول الح���ق
ليعم���ل ب���ه عباده ،وهو ير�ش���د �إلى طريق
الح���ق.
 ان�س���بوا م���ن تزعم���ون �أنه���م
�أبنا�ؤك���م �إل���ى �آبائه���م الحقيقيي���ن،
ومحر ُروك���م م���ن ال���رق ،فنا ُدوا
فن�س���بتهم �إليه���م ه���و الع���دل عن���د اهلل ،ف����إن ل���م تعلم���وا له���م �آب���اء تن�س���بونهم �إليه���م فه���م �إخوانك���م ف���ي الدي���ن َّ
�أحدهم بيا �أخي ويا ابن عمي ،وال �إثم عليكم �إذا �أخط�أ �أحدكم فن�سب دع ًّيا �إلى م ّدعيه ،ولكن ت�أثمون عند تعمد النطق بذلك ،وكان اهلل
غف���و ًرا لم���ن ت���اب م���ن عب���اده ،رحي ًم���ا به���م حي���ث ل���م ي�ؤاخذه���م بالخط����أ.
 النب���ي محم���د �أح ّ���ق بالم�ؤمني���ن م���ن �أنف�س���هم ف���ي كل م���ا دعاه���م �إلي���ه ،ول���و كان���ت �أنف�س���هم تمي���ل �إل���ى غي���ره ،وزوجات���ه بمنزل���ة
إحداهن بعد موت���ه  ،وذوو القرابة بع�ضهم �أحق ببع�ض في الإرث في حكم
�أمه���ات لجمي���ع الم�ؤمني���ن ،فيح���رم عل���ى �أي م�ؤم���ن �أن يت���زوج �
ّ
ِ
اهلل م���ن �أه���ل الإيم���ان والهج���رة ف���ي �س���بيل اهلل ،الذي���ن كان���وا يتوارث���ون فيم���ا بينه���م ف���ي �صدر الإ�س�ل�ام ،ثم نُ�س���خ توارثهم بعد ذل���ك� ،إال �أن
تفعل���وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -إل���ى �أوليائك���م م���ن غي���ر الورث���ة معرو ًف���ا م���ن �إي�صاء لهم و�إح�س���ان �إليهم فلكم ذلك ،كان ذل���ك الحكم في اللوح
المحف���وظ م�س���طو ًرا فيج���ب العمل به.
ال �أحد �أكبر من �أن ُي ْ�ؤمر بالمعروف و ُي ْنهى عن المنكر.
رفع الم�ؤاخذة بالخط�أ عن هذه الأمة.
وجوب تقديم مراد النبي على مراد الأنف�س.
نكاحهن من بعده؛ لأنهن �أمهات للم�ؤمنين.
بيان علو مكانة �أزواج النبي  ،وحرمة
َّ

 واذك���ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ
�أخذن���ا م���ن الأنبي���اء عه ً���دا م�ؤك ً���دا �أن
يعبدوا اهلل وحده ،وال ي�ش���ركوا به �ش���يئًا،
و�أن ُي َب ِّلغ���وا م���ا �أن���زل �إليه���م م���ن الوح���ي،
و�أخذن���اه عل���ى وج���ه الخ�صو����ص من���ك،
وم���ن ن���وح و�إبراهي���م ومو�س���ى وعي�س���ى
ؤكدا
اب���ن مري���م؛ و�أخذن���ا منه���م عه ً���دا م� ً
عل���ى الوف���اء بم���ا ائ ُت ِمن���وا علي���ه م���ن تبليغ
ر�س���االت اهلل.
� أخ���ذ اهلل ه���ذا العه���د الم�ؤك���د م���ن
الأنبي���اء لي�س����أل ال�صادقي���ن م���ن الر�س���ل
ع���ن �صدقه���م َت ْب ِكي ًت���ا للكافري���ن ،و�أع��� ّد
اهلل للكافري���ن ب���ه وبر�س���له ي���وم القيام���ة
عذا ًب���ا موج ًع���ا ه���و ن���ار جهن���م.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل،
وعمل���وا بم���ا �ش���رع ،اذك���روا نعم���ة اهلل
عليك���م ،حي���ن ج���اءت المدين��� َة جن���و ُد
الكف���ار متحزبي���ن عل���ى قتالك���م،
و�س���اندهم المنافق���ون واليه���ود ،فبعثن���ا
ال�صب���ا الت���ي
عليه���م ً
ريح���ا ه���ي ري���ح َّ
ن ُِ�ص���ر به���ا النب���ي  ،وبعثن���ا جن���و ًدا
م���ن المالئك���ة ل���م تروه���ا ،فول���ى الكف���ار
هاربي���ن ال يق���درون عل���ى �ش���يء ،وكان
اهلل بم���ا تعمل���ون ب�صي��� ًرا ال يخف���ى
علي���ه �ش���يء م���ن ذلك ،و�س���يجازيكم على
�أعمالك���م.
 وذلك حين جاءكم الكفار من �أعلى
الوادي ومن �أ�سفله من جهتي الم�شرق
والمغرب ،حينها مالت الأب�صار عن
كل �شيء �إال عن نظر عد ّوها ،وو�صلت
القلوب �إلى الحناجر من �شدة الخوف،
وتظنون باهلل الظنون المختلفة؛ فتارة
تظنون الن�صر ،وتارة تظنون الي�أ�س
منه.
 في ذلك الموقف في غزوة الخندق
اخ ُت ِبر الم�ؤمنون بما القوه من تكالب
�شديدا من �شدة الخوف ،وتبين بهذا االختبار الم�ؤمن والمنافق.
�أعدائهم عليهم ،وا�ضطربوا ا�ضطرا ًبا ً
 يومئ ٍ���ذ ق���ال المنافق���ون و�ضع���اف الإيم���ان الذي���ن ف���ي قلوبه���م �ش���ك :م���ا وعدن���ا اهلل ور�س���وله م���ن الن�ص���ر عل���ى عد ّون���ا والتمكي���ن لن���ا ف���ي
الأر����ض �إال باط ً�ل�ا ال �أ�سا����س له.
 واذك���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -حي���ن ق���ال فري���ق م���ن المنافقي���ن لأه���ل المدين���ة :ي���ا �أه���ل يث���رب (ا�س���م المدينة قب���ل الإ�س�ل�ام) ،ال �إقامة لكم
عند �سفح َ�سلْع قرب الخندق فارجعوا �إلى منازلكم ،ويطلب فريق منهم الإذن من النبي �أن ين�صرفوا �إلى بيوتهم بدعوى �أن بيوتهم
مك�ش���وفة للعد ّو ،ولي�س���ت بمك�ش���وفة كما زعموا ،و�إنما يريدون بهذا االعتذار الكاذب الفرار من العد ّو.
 ول���و دخ���ل الع���د ّو عليه���م المدين���ة م���ن جمي���ع نواحيه���ا ،و�س����ألهم الع���ودة �إل���ى الكف���ر وال�ش���رك ب���اهلل لأعط���وا عد ّوه���م ذلك ،وما احتب�س���وا
ع���ن ال���ردة والنكو����ص �إل���ى الكف���ر �إال قلي ً�ل�ا.
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 ولق���د كان ه����ؤالء المنافق���ون عاه���دوا
ّ َّ
ُّ
خو ًفا منهم ،ولكنهم نكثوا ،وكان العبد م�س� ًؤول عما عاهد اهلل عليه ،و�سوف ُيحا�سب عليه.
منزلة �أولي العزم من الر�سل.
ت�أييد اهلل لعباده الم�ؤمنين عند نزول ال�شدائد.
خذالن المنافقين للم�ؤمنين في المحن.

 ق���ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -له����ؤالء:
ل���ن ينفعك���م الف���رار �إن فررت���م م���ن
القت���ال خو ًف���ا م���ن الم���وت �أو م���ن القت���ل؛
لأن الآج���ال مق���درة ،و�إذا فررت���م ول���م
َي ِح ْ���ن �أجلك���م ف�إنك���م ال ت�س���تمتعون ف���ي
الحي���اة �إال زمنً���ا قلي ً�ل�ا.
 ق���ل له���م � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-م���ن
ذا ال���ذي يمنعك���م م���ن اهلل �إن �أراد بك���م
ما تكرهونه من الموت �أو القتل� ،أو �أراد
بكم ما ترجونه من ال�سالمة والخير ،ال
�أح���د يمنعك���م م���ن ذل���ك ،وال يج���د ه�ؤالء
المنافق���ون له���م من دون اهلل ول ًّيا يتولى
�أمره���م ،وال ن�صي��� ًرا يمنعه���م من عقاب
اهلل لهم.
� إن اهلل يعـل ـ���م ال ُم َث ِّبـ���طين مـنكـ ـ���م
لغيره���م ع���ن القت���ال م���ع ر�س���ول اهلل
والقائلي���ن لإخوانه���م :تعال���وا �إلين���ا وال
تقاتل���وا مع���ه حت���ى ال ُت ْق َتل���وا ،ف�إنا نخاف
عليك���م القت���ل ،وه����ؤالء ال ُم َخذِّ ل���ون ال
ي�أت���ون الح���رب وال ي�ش���اركون فيه���ا �إال
ن���اد ًرا؛ ليدفع���وا ع���ن �أنف�س���هم الع���ار ،ال
لين�ص���روا اهلل ور�س���وله.
ُ بخالء عليكم  -مع�شر الم�ؤمنين-
ب�أموالهم فال يعينونكم ببذلها ،وبخالء
ب�أنف ــ�سهم فال يقاتلون معكم ،وبخالء
بمودتهم فال يوا ُّدونكم ،ف�إذا جاء
الخوف عند مالقاة العد ّو ر�أيتهم
ينظرون �إليك � -أيها الر�ســــول  -تدور
�أعيـ ــنهم من الجبن مثل دوران عيني
من يعاني �سكرات الموت ،ف�إذا ذهب
عنهم الخوف واطم�أنوا �آذوكم بالكالم
ب�أل�سنة �سليطة� ،أَ ِ�ش َّحة على الغنائم
يبحثون عنها� ،أولئك المت�صفون بهذه
ال�صفات لم ي�ؤمنوا ح ًّقا ،ف�أبطل اهلل
ثواب �أعمالهم ،وكان ذلك الإبطال
ي�سي ًرا على اهلل.
 يظ ّ���ن ه����ؤالء الجبن���اء �أن الأح���زاب ال ُم َت�أَ ِّلب���ة لقت���ال ر�س���ول اهلل وقت���ال الم�ؤمني���ن ل���ن يذهبوا حتى ي�س���ت�أ�صلوا الم�ؤمني���ن ،و�إن ق ّدر �أن
جاء الأحزاب مرة �أخرى يو ّد ه�ؤالء المنافقون �أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب ،ي�س�ألون عن �أخباركم :ماذا حدث لكم بعد قتال
عد ّوك���م لك���م؟ ول���و كان���وا فيك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -م���ا قاتل���وا معك���م �إال قلي ً�ل�ا ،فال تبال���وا بهم ،وال ت�أ�س���وا عليهم.
 لق���د كان لك���م فيم���ا قال���ه ر�س���ول اهلل وق���ام ب���ه وفعل���ه ،ق���دوة ح�س���نة ،فق���د ح�ض���ر بنف�س���ه الكريم���ة ،وبا�ش���ر الح���رب ،فكي���ف تبخل���ون بع���د
ذلك ب�أنف�سكم عن نف�سه؟ وال يت� َّأ�سى بر�سول اهلل �إال من كان يرجو ثواب اهلل ورحمته ،ويرجو اليوم الآخر ،ويعمل له ،وذكر اهلل ذك ًرا
كثي��� ًرا ،و�أم���ا ال���ذي ال يرج���و الي���وم الآخ���ر وال يذك���ر اهلل كثي��� ًرا ف�إن���ه ال يت� َّأ�س���ى بر�س���وله .
 ولم���ا عاي���ن الم�ؤمن���ون الأح���زاب المجتمع���ة لقتاله���م قال���وا :ه���ذا م���ا وعدن���ا اهلل ور�س���وله م���ن االبت�ل�اء والمح���ن والن�ص���ر ،و�ص���دق اهلل
ور�س���وله ف���ي ه���ذا ،فق���د تحق���ق ،وما زادته���م معاينتهم للأح���زاب �إال �إيمانًا ب���اهلل وانقيا ًدا له.
الآجال محددة؛ ال ُي َق ِّر ُبها قتال ،وال ُي ْب ِع ُدها هروب منه.
التثبيط عن الجهاد في �سبيل اهلل �ش�أن المنافقين دائ ًما.
الر�سول قدوة الم�ؤمنين في �أقواله و�أفعاله.
الثقة باهلل واالنقياد له من �صفات الم�ؤمنين.

 م ـ ـ���ن الم�ؤمن ـ���ين رج ـ���ال �ص ــدقـ���وا
اهلل ،فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات
وال�صب���ر عل���ى الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل،
فمنه���م م���ن م���ات �أو قت���ل في �س���بيل اهلل،
ومنه���م م���ن ينتظ���ر ال�ش���هادة في �س���بيله،
وم���ا غ ّي���ر ه����ؤالء الم�ؤمن���ون م���ا عاه���دوا
اهلل علي���ه مث���ل م���ا فعل���ه المنافق���ون
بعهوده���م.
 ليج���زي اهلل ال�صادقي���ن الذي���ن
وف���وا بم���ا عاه���دوا اهلل علي���ه ب�صدقه���م
ووفائه���م بعهوده���م ،ويع���ذب المنافقي���ن
الناق�ضي���ن لعهوده���م �إن �ش���اء ،ب����أن
يميتهم قبل التوبة من كفرهم� ،أو يتوب
عليه���م ب����أن يوفقه���م للتوب���ة ،وكان اهلل
غف���و ًرا لم���ن ت���اب م���ن ذنوب���ه ،رحي ًما به.
 ور ّد اهلل قري�شً ���ا وغطف���ان والذي���ن
معه���م بكربهم وغ ّمهم لفوتهم ما �أملوا،
ل���م يظف���روا بم���ا �أرادوا م���ن ا�س���تئ�صال
الم�ؤمني���ن ،وكف���ى اهلل الم�ؤمني���ن القتال
معه���م؛ بم���ا �أر�س���له م���ن الري���ح و�أنزل���ه
م���ن المالئك���ة ،وكان اهلل قو ًّي���ا عزي��� ًزا ال
يغالب���ه �أح���د �إال غلب���ه وخذل���ه.
 و�أنزل اهلل الذين �أعانوهم من
اليهود من ح�صونهم التي كانوا
يتح�صنون فيها من عدوهم ،و�ألقى
الخوف في نفو�سهم ،فـ ــري ًقا تقـتلونهـم
 �أيها المــــ�ؤمنون  -وفري ًقا ت�أ�سرونهم. وم َّلكَكم اهلل بعد هالكهم �أر�ضهم
بما فيها من زروع ونخيل ،وم َّلكَكم
منازلهم و�أموالهم الأخرى ،وم َّلكَكم
�أر�ض َخ ْيبر التي لم تط�ؤوها بعد،
لكنكم �ستط�ؤونها ،وهذا وعد وب�شرى
للم�ؤمنين ،وكان اهلل على كل �شيء
قدي ًرا ،ال يعجزه �شيء.
 ي��ا �أيه��ا النب��ي ،ق���ل لأزواج���ك حي���ن
طلبن منك التو�سعة في النفقة ولم يكن
أمتعكن بما ُت َم َّتع به المطلقات ،و�أُطَ لِّقكن طالقًا
كنتن ُت ِر ْدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة ،فتعالين � ّإلي � ّ
عندك ما تو�سع به عليهن� :إن ّ
ال �إ�ضرار فيه وال �إيذاء.
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بال�صبر وح�س���ن الع�ش���رة �أج ًرا عظي ًما.
 ي��ا ن�س��اء النب��ي ،م���ن ي����أت منك ّ���ن بمع�صي���ة ظاه���رة ُي َ�ض َاع���ف له���ا الع���ذاب ي���وم القيام���ة �ضعفي���ن لمكانته���ا ومنزلته���ا ،ول�صيان���ة جن���اب
النب���ي  .وكان���ت تل���ك الم�ضاعفة على اهلل �س���هلة.
تزكية اهلل لأ�صحاب ر�سول اهلل  ،وهو �شرف عظيم لهم.
عون اهلل ون�صره لعباده من حيث ال يحت�سبون �إذا اتقوا اهلل.
�سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين �ساعدوا الأحزاب.
إيمانهن.
اختيار �أزواج النبي ر�ضا اهلل ور�سوله دليل على قوة �
ّ

