
 - الموؤمنون  اأيها   - تحاوروا  وال   

اإال  والن�صارى  اليهود  تخا�صموا  وال 
المثلى  والطريقة  االأح�صن  باالأ�صلوب 
والحجج  بالموعظة  الدعوة  وهي 
بالعناد  منهم  الذين ظلموا  اإال  البينة، 
عليكم،  الحرب  واأعلنوا  والمكابرة، 
يعطوا  اأو  ي�صلموا  حتى  فقاتلوهم 
وقولوا  يد وهم �صاغرون،  الجزية عن 
اأنزل  بالذي  اآمنا  والن�صارى:  لليهود 
بالذي  واآمنا  القراآن،  من  اإلينا  اهلل 
واالإنجيل،  التوراة  من  اإليكم  اأنزل 
له  �صريك  ال  واحد  واإلـــهكم  واإلــهنا 
في األوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له 

وحده منقادون متذللون.
مـــن  علـــى  الكتـــب  اأنزلنـــا  وكمـــا   

قبلـــك اأنزلنـــا عليـــك القـــراآن، فبع�ـــض 
هـــوؤالء الذيـــن يقـــروؤون التـــوراة - مثـــل 
عبـــد اهلل بـــن �صــــام - يوؤمنـــون بـــه؛ لمـــا 
يجدونه من َنْعِته في كتبهم، ومن هوؤالء 
الم�صـــركين مـــن يوؤمـــن بـــه، ومـــا يكفـــر 
باآياتنا اإال الكافرون الذين داأبهم الكفر 

والجحـــود للحـــق مـــع ظهـــوره.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - كنـــت  ومـــا   

تقـــراأ قبـــل القـــراآن اأي كتـــاب، ومـــا كنـــت 
ـــي ال تقراأ  تكتـــب �صـــيًئا بيمينـــك؛ الأنـــك اأُمِّ
وال تكتـــب، ولـــو كنـــت تقـــراأ وتكتـــب ل�صـــّك 
الجهلة من النا�ـــض فـــي نبوتك، وتذّرعوا 
باأنـــك كنـــت تكتـــب عـــن الكتـــب ال�صـــابقة.

 بـــل القـــراآن المنـــزل عليـــك اآيات 

وا�صحـــات فـــي �صـــدور الذيـــن اأعطوا 
العلم من الموؤمنين، وما يجحد باآياتنا 
اإال الظالمـــون الأنف�صـــهم بالكفـــر باهلل 

وال�صـــرك به.
 وقال الم�صـــركون: هـــَاّ اأنزل على 

محمد اآيات من ربـــه مثل ما اأنزل على 
الر�صـــل من قبله، قل - اأيها الر�سول - 
لهوؤالء المقترحين: اإنما االآيات بيد اهلل �صبحانه، ينزلها متى �صاء، ولي�ض اإلّي اإنزالها، واإنما اأنا نذير لكم من عقاب اهلل، وا�صح النذارة.

 اأولـــم يكـــف هـــوؤالء المقترحين لاآيات اأنا اأنزلنا عليك - اأيها الر�س���ول - القراآن يقراأ عليهم، اإن فـــي القراآن المنزل عليهم لرحمة 

وعظة لقوم يوؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما اأنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما اأنزل على الر�صـــل �صـــابًقا.
 قل - اأيها الر�س���ول - كفى باهلل �صـــبحانه �صـــاهًدا على �صدقي فيما جئت به، وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في ال�صـــماوات ويعلم ما في 

االأر�ض، ال يخفى عليه �صيء فيهما، والذين اآمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون اهلل، وكفروا باهلل الم�صتحق وحده للعبادة، اأولئك هم 
الخا�صرون؛ ال�صتبدالهم الكفر باالإيمان.

   مجادلة اأهل الكتاب تكون بالتي هي اأح�صن.
   االإيمان بجميع الر�صل والكتب دون تفريق �صرط ل�صحة االإيمان.

.    القراآن الكريم االآية الخالدة والحجة الدائمة على �صدق النبي 



 - ال���ر�س��ول  اأيه���ا   - ي�صــتـعجـلك   

اأنذرتهم  الذي  بالعذاب  الم�صركون 
اإياه، ولوال اأن اهلل قّدر لعذابهم وقًتا ال 
يتقدم عنه وال يتاأخر لجاءهم ما طلبوا 
ال  وهم  فجاأة  ولياأتيّنهم  العذاب،  من 

يتوقعونه.
 ي�صتعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم 

اهلل  وعدها  التي  جهنم  واإن  اإياه، 
ي�صتطيعون  ال  بهم،  لمحيطة  الكافرين 

الفرار من عذابها.
يهم العـــذاب من فوقهم،   يـــوم ُيَغطِّ

ويكون فرا�ًصـــا لهم من تحـــت اأرجلهم، 
ويقـــول لهـــم اهلل توبيًخـــا لهـــم: ذوقوا 
جـــزاء مـــا كنتـــم تعملـــون من ال�صـــرك 

والمعا�صي.
 يا عبادي الذين اآمنوا بي، هاِجُروا 

من اأر�ض ال تتمكنون فيها من عبادتي، 
اإن اأر�صي وا�صعة فاعبدوني وحدي، وال 

ت�صركوا بي اأحًدا.
خوف  الهجرة  من  يمنعكم  وال   

الموت، كل نف�ض ذائقة الموت، ثم اإلينا 
للح�صاب  القيامة  يوم  ترجعون  وحدنا 

والجزاء.
وعملـــوا  بـــاهلل  اآمنـــوا  والذيـــن   

االأعمـــال ال�صالحـــات التي تقـــرب اإليه 
لن�صـــكننهم منـــازل عاليـــة فـــي الجنـــة 
تجـــري من تحتها االأنهـــار ماكثين فيها 
اأبًدا، ال يلحقهم فيهـــا فناء، ِنْعم جزاء 

العامليـــن بطاعـــة اهلل هـــذا الجزاء.
بطاعـــة  العامليـــن  جـــزاء  ِنْعـــم   

اهلل الذيـــن �صبـــروا علـــى طاعته وعن 
مع�صيتـــه، وعلى ربهم وحـــده يعتمدون 

فـــي جميـــع اأمورهم.
 كل الـــدواب - على كثرتهـــا - التي 

ال ت�صـــتطيع جمـــع رزقهـــا وال حمله اهلُل 
يرزقهـــا ويرزقكـــم، فـــا عـــذر لكم في 

تـــرك الهجـــرة خوًفا من الجـــوع، وهو ال�صـــميع الأقوالكم، العليم بنياتكـــم واأفعالكم، ال يخفى عليه من ذلك �صـــيء، و�صـــيجازيكم عليه.
 ولئن �صاألت - اأيها الر�سول - هوؤالء الم�صركين: من خلق ال�صماوات؟ ومن خلق االأر�ض؟ ومن �صخر ال�صم�ض والقمر وهما يتعاقبان؟ 

َرفون عن االإيمان باهلل وحده، ويعبدون من دونه اآلهة ال تنفع وال ت�صّر؟ : خلقهن اهلل، فكيف ُي�صْ َلَيقُوُلنَّ
 اهلل يو�صـــع الرزق على من ي�صـــاء من عباده، وي�صيقه على من ي�صاء؛ لحكمة يعلمها هو، اإن اهلل بكل �صيء عليم، ال يخفى عليه �صيء، 

فا يخفى عليه ما ي�صلح لعباده من تدبير.
 ولئن �صـــاألت - اأيها الر�س���ول - الم�صـــركين: من نّزل من ال�صـــماء ماء فاأنبت بـــه االأر�ض بعد اأن كانت قاحلـــة؟ ليقولّن: اأنزل المطر 

من ال�صماء واأنبت به االأر�ض اهلل، قل - اأيها الر�سول -: الحمد هلل الذي اأظهر الحجة عليكم، بل الحا�صل اأن معظمهم ال يعقلون؛ اإذ لو 
كانوا يعقلون لما اأ�صـــركوا مع اهلل اأ�صناًما ال تنفع وال ت�صّر.

   ا�صتعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه.

   باب الهجرة من اأجل �صامة الدين مفتوح.
   ف�صل ال�صبر والتوكل على اهلل.

   االإقرار بالربوبية دون االإقرار باالألوهية ال يحقق ل�صاحبه النجاة واالإيمان.



 ومـــا هـــذه الحيـــاة الدنيـــا - بمـــا 

ـــٌو  ـــاع - اإال َلْه ـــهوات والمت ـــن ال�ص ـــا م فيه
لقلـــوب المتعلقيـــن بهـــا ولعـــب، مـــا يلبـــث 
اأن ينتهـــي ب�صـــرعة، واإن الـــدار االآخـــرة 
لهـــي الحيـــاة الحقيقية لبقائها، لو كانوا 
ـــى مـــا  ـــى عل ـــا قّدمـــوا مـــا يفن يعلمـــون َلَم
ـــا �صـــجل اهلل على الم�صـــركين  يبقـــى. ولمَّ
اهلل  بربوبيـــة  باإيمانهـــم  تناق�صهـــم؛ 
ـــق ال�صـــماوات  ـــاألون عمـــن خل عندمـــا ُي�ْص
واالأر�ـــض، وكفرهـــم باألوهيــــــته عندمـــا 
ا  ل عليــــــــهم تنــــــاق�صً يعبدون غيره، �َصجَّ
اآخــــــــر هـــو اإخــــــــا�صهم التوحيـــد عنـــد 
ـــرك  الخـــوف مـــن الغـــرق وعودتهـــم لل�ص
 واإذا ركـــب  عنـــد اأمنهـــم منـــه، فقـــال: 
الم�صـــركون فـــي ال�صـــفن في البحـــر دعوا 
اهلل وحـــده مخل�صيـــن لـــه الدعـــاء اأن 
ينجيهـــم مـــن الغـــرق، فلمـــا نجاهـــم مـــن 
الغـــرق انقلبـــوا م�صـــركين يدعـــون معـــه 
 انقلبـــوا م�صـــركين ليكفـــروا  اآلهتهـــم. 
ـــوا  بمـــا اأعطيناهـــم مـــن النعـــم، وليتمتع
بمـــا اأُعُطـــوا مـــن زهـــرة الحيـــاة الدنيـــا، 
ف�صـــوف يعلمون عاقبتهم ال�صـــيئة عندما 
 اأََولـــم ير هـــوؤالء الجاحدون  يموتـــون. 
لنعمـــة اهلل عليهـــم حيـــن نجاهـــم اهلل 
مـــن الغـــرق نعمـــة اأخـــرى؛ هـــي اأنـــا جعلنـــا 
ـــى دمائهـــم  ـــا ياأمنـــون فيـــه عل لهـــم حرًم
واأموالهـــم، علـــى حيـــن اأن غيرهـــم ُت�َصـــّن 
عليهـــم الغـــارات، فُيْقتلـــون وُيوؤْ�صـــرون 
وُت�ْصـــبى ن�صـــاوؤهم وذراريهـــم، وُتْنهـــب 
اآلهتهـــم  مـــن  اأفبالباطـــل  اأموالهـــم، 
المزعومـــة يوؤمنـــون، وبنعمـــة اهلل عليهـــم 

يكفـــرون، فـــا ي�صـــكروها هلل؟!
 ال اأحـــد اأظلـــم ممـــن اختلـــق علـــى 

اهلل كذًبـــا بـــاأن ن�صـــب اإليـــه �صـــريًكا، اأو 
كـــذب بالحـــق الـــذي جـــاء بـــه ر�صـــوله، ال 
�صـــك اأن فـــي جهنـــم م�صـــكًنا للكافريـــن 
 والذين جاهدوا اأنف�صـــهم ابتغاء مر�صاتنا لنوفقنهم الإ�صابة الطريق الم�صـــتقيم، واإن اهلل مع المح�صـــنين بالعون والن�صر  والأمثالهم. 

والهدايـــة.

تاأكيد تفّرد اهلل �صبحانه بت�صريف االأمور، وبيان �صنن اهلل في خلقه.

 في اأقرب اأر�ض ال�صـــام اإلى باد فار�ـــض،   َغَلَبـــْت فار�ـــُض الـــروَم.     �صـــبق الـــكام علـــى نظائرهـــا فـــي بدايـــة �صـــورة البقـــرة.  

 في زمن ال يقل عن ثاث �صنوات، وال يزيد على ع�صر، هلل االأمر كله قبل انت�صار الروم  والروم من بعد غلبة فار�ض لهم �صيغلبونهم.  
 يفرحـــون بن�صر اهلل للروم الأنهم اأهل كتاب، ين�صر اهلل من ي�صـــاء على من ي�صـــاء،  وبعـــده، ويـــوم يغلـــب الـــروم فار�ـــض يفـــرح الموؤمنـــون.  

وهو العزيز الذي ال ُيَغاَلب، الرحيم بعباده الموؤمنين.
    لجوء الم�صركين اإلى اهلل في ال�صدة ون�صيانهم الأ�صنامهم، واإ�صراكهم به في الرخاء؛ دليل على تخبطهم.  

   الجهاد في �صبيل اهلل �صبب للتوفيق اإلى الحق.     اإخبار القراآن بالغيبيات دليل على اأنه من عند اهلل.

٣٠٦٠



مـــن  وعـــًدا  كان  الن�صـــر  هـــذا   

اهلل تعالـــى، ال يخلـــف اهلل وعده ذلك، 
وبتحققـــه يزداد الموؤمنـــون يقيًنا بوعد 
اهلل بالن�صـــر، اأمـــا اأكثـــر النا�ـــض فـــا 

يفقهـــون هـــذا لكفرهم.
 ال يعلمون االإيمان واأحكام ال�صـــرع، 

واإنما يعلمـــون ظاهًرا من الحياة الدنيا 
يتعلق بك�صـــب المعا�ـــض وبناء الح�صارة 
الماديـــة، وهم عن االآخرة التي هي دار 
الحياة الحقيقيـــة معر�صون، ال يلتفتون 

اإليها.
الم�صـــركون  هـــوؤالء  يتفكـــر  اأََولـــم   

المكذبـــون فـــي اأنف�صـــهم كيـــف خلقها 
اهلل و�صـــواها. مـــا خلق اهلل ال�صـــماوات 
وما خلـــق االأر�ض وما بينهما اإال بالحق، 
فلـــم يخلقهمـــا عبًثا، وجعـــل لهما اأجًا 
محدًدا لبقائهما فـــي الدنيا، واإن كثيًرا 
مـــن النا�ـــض بلقاء ربهـــم يـــوم القيامة 
لكافرون، لذلك فهم ال ي�صتعدون للبعث 
بالعمـــل ال�صالح المر�صـــي عند ربهم.

االأر�ـــض  فـــي  هـــوؤالء  ي�صـــر  اأََولـــم   

االأمـــم  نهايـــة  كانـــت  كيـــف  ليتاأملـــوا 
المكذبـــة من قبلهم، كانـــت هذه االأمم 
اأ�صـــد منهم قوة، وقلبوا االأر�ض للزراعة 
والتعميـــر، وعمروها اأكثـــر مما عمرها 
هـــوؤالء، وجاءتهـــم ر�صـــلهم بالبراهين 
والحجـــج الوا�صحـــة علـــى توحيـــد اهلل 
فكذبوا، فما ظلمهم اهلل حين اأهلكهم، 
ولكن كانوا اأنف�صـــهم يظلمون باإيرادها 

مـــوارد الهاك ب�صـــبب كفرهم.
 ثـــم كانـــت نهايـــة الذيـــن �صـــاءت 

اأعمالهم بال�صرك باهلل وعمل ال�صيئات، 
النهاية البالغة في ال�صـــوء؛ الأنهم كذبوا 
باآيـــات اهلل، وكانـــوا ي�صـــتهزئون بهـــا، 

وي�صـــخرون منها.
 اهلل يبـــداأ الخلـــق علـــى غيـــر مثال 

�صـــابق، ثم يفنيه، ثـــم يعيده، ثم اإليـــه وحده ترجعون للح�صـــاب والجزاء يـــوم القيامة.
 ويوم تقوم ال�صاعة ييَئ�ض المجرمون من رحمة اهلل، وينقطع اأملهم فيه؛ النقطاع حجتهم على الكفر باهلل.

 ولم يكن لهم من �صـــركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من ي�صـــفعون الإنقاذهم من العذاب، وكانوا ب�صـــركائهم كافرين، 

فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة اإليهم الأنهم كلهم �صـــواء في الهاك.
 ويوم تقوم ال�صـــاعة في ذلك اليوم يتفرق النا�ـــض في الجزاء ح�صب اأعمالهم في الدنيا، بين مرفوع اإلى ِعلِّيين، ومخفو�ض اإلى اأ�صفل 

�صافلين.
 فاأمـــا الذيـــن اآمنوا باهلل وعملوا االأعمال ال�صالحات المر�صية عنده، فهم في جنة ُي�َصـــّرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي 

ال ينقطع اأبًدا.

   العلم بما ي�صلح الدنيا مع الغفلة عما ي�صلح االآخرة ال ينفع.
   اآيات اهلل في االأنف�ض وفي االآفاق كافية للداللة على توحيده.

   الظلم �صبب هاك االأمم ال�صابقة.
   يوم القيامة يرفع اهلل الموؤمنين، ويخف�ض الكافرين.



ـــوا  ـــاهلل، وكذب ـــن كفـــروا ب  واأمـــا الذي

باآياتنـــا المنزلـــة علـــى ر�صـــولنا، وكذبـــوا 
الذيـــن  فاأولئـــك  والح�صـــاب،  بالبعـــث 

اأُح�صـــروا للعـــذاب فهـــم مازمـــون لـــه.
تدخلـــون  حيـــن  اهلل  حوا  ف�صـــبِّ  

فـــي وقـــت الم�صـــاء؛ وهـــو وقـــت �صاَتـــِي: 
حيـــن  حوه  و�صـــبِّ والع�صـــاء،  المغـــرب 
تدخلـــون فـــي وقـــت ال�صبـــاح، وهـــو وقـــت 

�صـــاة الفجـــر.
الثنـــاء؛  �صـــبحانه  وحـــده  ولـــه   

ـــه، وفـــي  ـــماوات يحمـــده مائكت فـــي ال�ص
حوه حين  االأر�ـــض تحمـــده خائقه، و�صـــبِّ
ـــي وهـــو وقـــت �صـــاة  ـــون فـــي الع�ص تدخل
حوه حيـــن تدخلـــون فـــي  الع�صـــر، و�صـــبِّ

وقـــت الظهـــر.
 ُيْخـــِرج الحـــي مـــن الميـــت، مثـــل 

اإخراجـــه االإن�صـــان مـــن النطفـــة، والفـــرخ 
مـــن البي�صـــة، وُيْخِرج الميـــت من الحي، 
ــان،  ــة مـــن االإن�صـ ــه النطفـ ــل اإخراجـ مثـ
والبي�صـــة من الدجاجـــة، ويحيي االأر�ض 
بعـــد جفافهـــا باإنـــزال المطـــر واإنباتهـــا، 
ومثـــل اإحيـــاء االأر�ـــض باإنباتهـــا تخرجـــون 

مـــن قبوركـــم للح�صـــاب والجـــزاء.
 ومـــن اآيـــات اهلل العظيمـــة الدالـــة 

علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: اأن خلقكـــم 
- اأيه���ا النا����س - مـــن تـــراب حيـــن خلـــق 
اأباكـــم منـــه، ثـــم اإذا اأنتم ب�صـــر تتكاثرون 
م�صـــارق  فـــي  وتنت�صـــرون  بالتنا�صـــل، 

االأر�ـــض ومغاربهـــا.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة كذلـــك الدالـــة 

علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه اأن خلق الأجلكم 
- اأيه���ا الرج���ال - مـــن جن�صـــكم اأزواًجـــا 
للتجان�ـــض  اإليهـــن  اأنف�صـــكم  لتطمئـــن 
ـــَر بينكـــم وَبْيَنُهـــنَّ محبـــة  يَّ بينكـــم، َو�صَ
و�صـــفقة، اإن فـــي ذلـــك المذكور لبراهين 
ودالالت وا�صحـــة لقـــوم يتفكـــرون؛ الأنهم 

الذيـــن ي�صـــتفيدون مـــن اإعمـــال عقولهـــم.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: خلـــق ال�صـــماوات وخلـــق االأر�ـــض، ومنهـــا اختـــاف لغاتكـــم، واختـــاف األوانكـــم، اإن 

فـــي ذلـــك المذكـــور لبراهيـــن ودالالت الأهـــل العلـــم والب�صيـــرة.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: نومكـــم بالليـــل، ومنامكـــم بالنهـــار لت�صـــتريحوا مـــن عنـــاء اأعمالكـــم، ومـــن اآياتـــه اأن 

جعل لكم النهار لتنت�صـــروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، اإن في ذلك المذكور لبراهين ودالالت لقوم ي�صـــمعون �صـــماع تدبر و�صـــماع قبول.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: اأن يريكـــم البـــرق فـــي ال�صـــماء، ويجمـــع لكـــم فيـــه بيـــن الخـــوف مـــن ال�صواعـــق، 

والطمع في المطر، وينزل لكم من ال�صماء ماء المطر، فيحيي االأر�ض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات، اإن في ذلك لبراهين ودالالت 
وا�صحـــة لقـــوم يعقلـــون، في�صـــتدلون بها على البعث بعد الموت للح�صـــاب والجزاء.

   اإعمار العبد اأوقاته بال�صاة والت�صبيح عامة على ح�صن العاقبة.
   اال�صتدالل على البعث بتجدد الحياة، حيث يخلق اهلل الحي من الميت والميت من الحي.

   اآيات اهلل في االأنف�ض واالآفاق ال ي�صتفيد منها اإال من ُيعِمل و�صائل اإدراكه الح�صية والمعنوية التي اأنعم اهلل بها عليه.



علـــى  الدالـــة  اهلل  اآيـــات  ومـــن   

ــماء دون  ــام ال�صـ ــه قيـ ــه ووحدانيتـ قدرتـ
�صـــقوط، واالأر�ـــض دون انهـــدام؛ باأمـــره 
�صـــبحانه، ثـــم اإذا دعاكـــم �صـــبحانه دعوة 
ور اإذا  مـــن االأر�ـــض بنفـــخ الَمَلك فـــي ال�صُّ
اأنتـــم تخرجـــون مـــن قبوركـــم للح�صـــاب 

والجـــزاء.
 ولـــه وحـــده مـــن فـــي ال�صـــماوات، ولـــه 

من في االأر�ض ملًكا وخلًقا وتقديًرا، كل 
مـــن فـــي ال�صـــماوات وكل مـــن فـــي االأر�ـــض 
مـــن مخلوقاتـــه منقـــادون لـــه م�صت�صـــلمون 

الأمره.
ــق  ــداأ الخلـ ــذي يبـ ــبحانه الـ ــو �صـ  وهـ

علـــى غيـــر مثـــال �صـــابق، ثـــم يعيـــده بعـــد 
ـــداء،  ـــر مـــن االبت ـــه، واالإعـــادة اأي�ص اإفنائ
وكاهمـــا �صـــهل عليـــه الأنـــه اإذا اأراد �صـــيًئا 
قـــال لـــه: )كـــن( فيكـــون، ولـــه  الو�صف 
االأعلـــى فـــي كل مـــا يو�صف به من �صفات 
الجـــال والكمـــال، وهـــو العزيـــز الـــذي ال 

ُيَغاَلـــب، الحكيـــم فـــي خلقـــه وتدبيـــره.
اأيه�����������ا  لكــــــــــم -   �صــــــــــــرب اهلل 

الم�سركون- مثًا ماأخوًذا من اأنف�صكم: 
هل لكم من عبيدكم ومماليككم �صريك 
بال�صـــوية،  اأموالكـــم  فـــي  ي�صـــارككم 
تخافـــون اأن يقت�صـــموا اأموالكـــم معكم 
كما يخـــاف بع�صكم من �صـــريكه الحر 
اأن يق�صـــم معـــه المـــال؟ هـــل تر�صـــون 
الأنف�صـــكم مـــن عبيدكم بهذا؟ ال �صـــك 
اأنكم ال تر�صون بذلـــك، فاهلل اأولى باأال 
يكون له �صـــريك في ملكه من مخلوقاته 
وعبيده، بمثل ذلك مـــن �صرب االأمثال 
وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها 
لقوم يعقلون، الأنهم هم الذين ينتفعون 

بذلك.
ق�صـــوًرا  �صالهـــم  �صـــبب  لي�ـــض   

فـــي االأدلـــة، وال عـــدم بيان لهـــا، واإنما هو 
قه، وما لهم من نا�صرين يدفعون  ق للهداية من اأ�صله اهلل؟! ال اأحد يوفِّ اتباع الهوى وتقليد اآبائهم، جهًا منهم لحق اهلل عليهم،  فمن يوفِّ

عنهـــم عـــذاب اهلل.
هـــك اهلل اإليـــه؛ مائـــًا عـــن جميـــع االأديـــان اإليـــه، ديـــن االإ�صـــام الـــذي فطـــر  ـــه - اأيه���ا الر�س���ول - اأنـــت ومـــن معـــك للديـــن الـــذي وجَّ  فتوجَّ

النا�ـــض عليـــه، ال تبديـــل لخلـــق اهلل، ذلـــك الديـــن الم�صـــتقيم الـــذي ال اعوجـــاج فيـــه، ولكـــن معظـــم النا�ـــض ال يعلمـــون اأن الديـــن الحـــق هـــو هـــذا 
الدين.

 وارجعـــوا اإليـــه �صـــبحانه بالتوبـــة مـــن ذنوبكـــم، واتقـــوه بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيه، واأتمـــوا ال�صاة على اأكمل وجـــه، وال تكونوا من 

الم�صركين الذين يناق�صون الفطرة في�صركون مع اهلل غيره في عبادتهم.
 وال تكونـــوا مـــن الم�صـــركين الذيـــن بدلـــوا دينهـــم، واآمنـــوا ببع�صـــه، وكفـــروا ببع�صـــه، وكانـــوا ِفَرًقـــا واأحزاًبا، كل حزب منهـــم بما هم عليه 

من الباطل م�صرورون، يرون اأنهم وحدهم على الحق، واأن غيرهم على الباطل.

   خ�صوع جميع الخلق هلل �صبحانه قهًرا واختياًرا.
   داللة الن�صاأة االأولى على البعث وا�صحة المعالم.

   اتباع الهوى ي�صل ويطغي.
   دين االإ�صام دين الفطرة ال�صليمة.



�صـــدٌة  الم�صـــركين  اأ�صـــاب  واإذا   

اأو قحـــط دعـــوا  اأو فقـــر  مـــن مر�ـــض 
ربهـــم �صـــبحانه وحـــده راجعيـــن اإليـــه 
بالت�صـــرع وااللتجـــاء اأن ي�صـــرف عنهـــم 
مـــا اأ�صابهـــم، ثـــم اإذا رحمهم بك�صـــف ما 
اأ�صابهـــم، اإذا جماعـــة منهـــم يرجعـــون 
اإلى اإ�صراكهم مع اهلل غيره في الدعاء.

ومنهـــا   - اهلل  بنعـــم  كفـــروا  اإذا   

نعمـــة ك�صـــف ال�صـــر - وتمتعـــوا بمـــا بيـــن 
اأيديهـــم فـــي هـــذه الحيـــاة ف�صـــوف يـــرون 
يـــوم القيامـــة باأعينهـــم اأنهـــم كانـــوا فـــي 

�صـــال وا�صـــح.
 مـــا الـــذي دعاهـــم اإلـــى ال�صـــرك 

بـــاهلل وال حجـــة لهم؟! فمـــا اأنزلنا عليهم 
ــى  ــا علـ ــون بهـ ــاب يحتجـ ــن كتـ ــة مـ حجـ
�صـــركهم باهلل، ولي�ض معهم كتاب يتكلم 
ب�صركهم، ويقرر لهم �صحة ما هم عليه 

مـــن الكفر.
مـــن  نعمـــة  النا�ـــض  اأذقنـــا  واإذا   

نعمنـــا كال�صحـــة والغنى فرحوا بها فرح 
بطـــر وتكبـــروا، واإن ينلهـــم مـــا ي�صـــووؤهم 
من مر�ض وفقر بما ك�صـــبته اأيديهم من 
المعا�صـــي، اإذا هـــم َيْيَئ�ُصـــون مـــن رحمـــة 
اهلل، ويقنطـــون مـــن زوال مـــا ي�صـــووؤهم.

 اأََولـــم يـــروا اأن اهلل يو�صـــع الـــرزق 

لمن ي�صـــاء من عباده امتحاًنا له اأي�صـــكر 
اأم يكفر؟ وي�صّيقه على من ي�صـــاء منهم 
ابتـــاء لـــه اأي�صبـــر اأم يت�صـــخط؟! اإن فـــي 
ـــى  ـــرزق لبع�ـــض، وت�صييقـــه عل ـــيع ال تو�ص
ـــى لطـــف  بع�ـــض، لـــدالالت للموؤمنيـــن عل

اهلل ورحمتـــه.
 فاأعـــط - اأيه���ا الم�س���لم - �صاحـــب 

القرابـــة مـــا ي�صـــتحقه مـــن البـــر وال�صلة، 
ـــه،  ـــاج مـــا يدفـــع بـــه حاجت واأعـــط المحت
واأعط الغريب الذي انقطعت به ال�صبيل 
عن بلده، ذلك االإعطاء في تلك الوجوه 
خيـــر للذيـــن يريـــدون بـــه وجـــه اهلل، والذيـــن يقدمـــون هـــذه المعونـــة والحقـــوق هـــم الفائـــزون بنيلهم ما يطلبونـــه من الجنة، وب�صـــامتهم مما 

يرهبونه مـــن العذاب.
ولما بيَّن ما ُيَتقرب به اإلى اهلل من العمل بّين ما ُيَراد به غير وجهه، واإنما ُيَراد به مق�صد دنيوي رخي�ض، فقال:

 ومـــا دفعتـــم مـــن اأمـــوال اإلـــى اأحـــد مـــن النا�ـــض بغيـــة اأن يرّدهـــا اإليكـــم بزيادة فـــا ينمو اأجره عنـــد اهلل، وما اأعطيتم مـــن اأموالكم اإلى من 

اَعف لهم االأجر عند اهلل. يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه اهلل، ال تريدون منزلة وال مثوبة من النا�ض، فاأولئك هم الذين ُي�صَ
 اهلل وحـــده هـــو الـــذي انفـــرد بخلقكـــم، ثـــم ِرْزِقكـــم، ثـــم اإماتتكم ثم اإحيائكم للبعث، هل من اأ�صنامكـــم التي تعبدونها من دونه من يفعل 

�صيًئا من ذلك؟! تنزه �صبحانه وتقد�ض عما يقول ويعتقد الم�صركون.
 ظهـــر الف�صـــاد فـــي البـــر والبحـــر،  كالجـــدب وقلـــة االأمطـــار وكثـــرة االأمرا�ـــض واالأوبئـــة، ب�صـــبب مـــا عملـــوه مـــن المعا�صـــي، ظهـــر ذلـــك 

ليذيقهـــم اهلل جـــزاء بع�ـــض اأعمالهـــم ال�صـــيئة فـــي الحيـــاة الدنيـــا رجـــاء اأن يرجعـــوا اإليـــه بالتوبـــة.

   فرح البطر عند النعمة، والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ �صفتان من �صفات الكفار.
   اإعطاء الحقوق الأهلها �صبب للفاح.

   َمْحُق الربا، وم�صاعفة اأجر االإنفاق في �صبيل اهلل.
   اأثر الذنوب في انت�صار االأوبئة وخراب البيئة م�صاهد.



 قـــــــل - اأيه������ا الر�س�������ول - لهــــــوؤالء 

الم�صـــركين: �صـــيروا في االأر�ض، فتاأملوا 
كيـــف كانـــت نهايـــة االأمـــم المكذبـــة مـــن 
ـــيئة، كان  ـــة �ص قبلكـــم؟ فقـــد كانـــت عاقب
معظمهـــم م�صـــركين بـــاهلل، يعبـــدون معـــه 
غيـــره، فاأهلكـــوا ب�صـــبب اإ�صـــراكهم بـــاهلل.

 فاأقـــم - اأيه���ا الر�س���ول - وجهـــك 

ال  الـــذي  الم�صـــتقيم  االإ�صـــام  لديـــن 
ــوم  ــي يـ ــل اأن ياأتـ ــن قبـ ــه مـ ــاج فيـ اعوجـ
لـــه،  راد  ال  جـــاء  اإذا  الـــذي  القيامـــة 
ـــق  ـــض: فري ـــرق النا� ـــوم يتف ـــك الي ـــي ذل ف
ـــار  ـــق فـــي الن مـــون، وفري ـــة ُمَنعَّ فـــي الجن

معذبـــون.
 مـــن كفـــر بـــاهلل ف�صـــرر كفـــره -وهـــو 

ـــه، ومـــن  ـــد علي ـــار - عائ ـــي الن ـــود ف الخل
عمـــل عمـــًا �صالًحـــا يبتغـــي بـــه وجـــه اهلل 
ئون دخول الجنة والتنعم  فاأنف�صهم ُيَهيِّ

بمـــا فيهـــا خالديـــن فيهـــا اأبًدا.
بـــاهلل،  اآمنـــوا  الذيـــن  ليجـــزي   

التـــي  ال�صالحـــات  االأعمـــال  وعملـــوا 
تر�صـــي ربهـــم،  من ف�صله واإح�صـــانه، اإنه 
�صـــبحانه ال يحـــّب الكافريـــن به وبر�صـــله، 
بل يمقتهم اأ�صّد المقت، و�صيعذبهم يوم 

القيامـــة.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى 

ــاح  ــعث الريـ ــه: اأن يبـــ ــه ووحدانيتـ قدرتـ
ـــ�صر العبـــاد بقـــــرب نـــزول المطــــــــر،  تبـــ
مـــن   - ال�����نا�س  اأيه������ا   - وليذيقـــــــكم 
ـــر  ـــد المط ـــ�صل بعـــــ ـــا يحــــ ـــته بم رحمـــــ
ـــب ورخـــاء، ولتجـــري ال�صـــفن  مـــن َخ�صْ
في البحر بم�صيئته، ولتطلبوا من ف�صله 
بالتجـــارة فـــي البحـــر، ولعلكـــم ت�صـــكرون 

ـــا. نعـــم اهلل عليكـــم فيزيدكـــم منه
 ولقــــــد بعثـــــــنا مـــن قبــــــلك - اأيه���ا 

الر�سول - ر�صًا اإلى اأممهم، فجاوؤوهم 
علـــى  الدالـــة  والبراهيـــن  بالحجـــج 

�صدقهم، فكذبوا بما جاءتهم به ر�صلهم، فانتقمنا من الذين ارتكبوا ال�صيئات، فاأهلكناهم بعذابنا، واأنجينا الر�صل والموؤمنين بهم من 
الهـــاك، واإنجـــاء الموؤمنيـــن ون�صرهـــم حـــق اأوجبنـــاه علينـــا.

 اهلل �صـــبحانه هـــو الـــذي ي�صـــوق الريـــاح ويبعثهـــا، فتثيـــر تلـــك الريـــاح ال�صـــحاب وتحركـــه، فيمـــّده فـــي ال�صـــماء كيف ي�صـــاء من قلـــة اأو كثرة، 

وي�صّيره قَطًعا، فترى - اأيها الناظر - المطر يخرج من بين ذلك ال�صحاب، فاإذا اأ�صاب بالمطر من ي�صاء من عباده اإذا هم به ي�صّرون 
برحمة اهلل لهم باإنزال المطر الذي يعقبه اإنبات االأر�ض بما يحتاجونه الأنف�صـــهم ولدواّبهم.

 وقد كانوا من قبل اأن ينزل عليهم اهلل المطر الآي�صين من نزوله عليهم.

 فانظـــر - اأيه���ا الر�س���ول - اإلـــى اآثـــار المطـــر الـــذي ينزلـــه اهلل رحمـــة لعبـــاده، كيـــف يحيـــي اهلل االأر�ـــض بمـــا ينبتـــه عليها من اأنـــواع النبات 

بعد جفافها ويب�صها، اإن الذي اأحيا تلك االأر�ض الجافة لهو باعث االأموات اأحياء، وهو على كل �صيء قدير، ال يعجزه �صيء.

   اإر�صال الرياح، واإنزال المطر، وجريان ال�صفن في البحر: ِنَعم ت�صتدعي اأن ن�صكر اهلل عليها.
ة اإلهية.    اإهاك المجرمين ون�صر الموؤمنين �ُصَنّ

   اإنبات االأر�ض بعد جفافها دليل على البعث.



 ولئـــن بعثنـــا علـــى زروعهـــم ونباتهـــم 

ريًحـــا تف�صـــده عليهـــم، فـــراأوا زروعهـــم 
فـــّرة االألوان بعـــد اأن كانت ُمْخ�صّرة  ُم�صْ
لظّلوا بعد م�صاهدتهم لها يكفرون بنعم 

اهلل ال�صـــابقة علـــى كثرتهـــا.
اإ�صـــماع  ت�صـــتطيع  ال  اأنـــك  فكمـــا   

الموتى وال ت�صـــتطيع اإ�صـــماع ال�صم، وقد 
ابتعـــدوا عنـــك ليتاأكـــد عـــدم �صـــماعهم، 
فكذلـــك ال ت�صـــتطيع اأن تهـــدي مـــن اأ�صـــبه 

هـــوؤالء باالإعرا�ـــض وعـــدم االنتفـــاع.
ـــق مـــن �صـــّل عـــن   ومـــا اأنـــت بموفِّ

ـــبيل  ـــلوك �ص ـــى �ص ـــتقيم اإل ـــق الم�ص الطري
الر�صـــاد، ال ُت�ْصـــِمع �صـــماًعا ُيْنَتفـــع بـــه اإال 
مـــن يوؤمـــن باآياتنـــا؛ الأنـــه هـــو الـــذي ينتفع 
بمـــا تقولـــه، فهـــم منقـــادون الأمرنـــا، 

ـــه. خا�صعـــون ل
 اهلل هـــو الـــذي خلــــــــقكم - اأيه���ا 

النا����س - مـــن مـــاء َمِهيـــن، ثـــم جعـــل مـــن 
بعـــد �صعـــف طفولتكـــم قـــوة الرجولـــة، 
ثـــم جعـــل مـــن بعـــد قـــوة الرجولـــة �صعـــف 
ال�صـــيخوخة والهرم، يخلق اهلل ما ي�صـــاء 
من �صعف وقوة، وهو العليم بكل �صيء، 
ـــر الـــذي ال  ـــه �صـــيء، القدي ال يخفـــى علي

يعجـــزه �صـــيء.
يحلـف  القيامـة  تقـوم  ويـوم   

اإال  قبورهـم  فـي  مكثـوا  مـا  المجرمـون 
ِرفـوا عن معرفـة قدر ما  �صـاعة، كمـا �صُ
لبثـوا فـي قبورهـم كانـوا ي�صرفـون فـي 

الحـق. عـن  الدنيـا 
 وقـــال الذيـــن اأعطاهـــم اهلل العلـــم 

ــة: لقـــد مكثتـــم  ــاء والمائكـ مـــن االأنبيـ
فيمـــا كتبـــه اهلل فـــي �صـــابق علمـــه من يوم 
خلقكـــم اإلـــى يوم بعثكم الـــذي اأنكرتموه، 
فهـــذا يـــوم ُيبعـــث النا�ـــض مـــن قبورهـــم، 
ولكنكـــم كنتـــم ال تعلمون اأن البعث واقع، 

فكفرتـــم به.
 فيـــوم يبعـــث اهلل الخائـــق للح�صـــاب والجـــزاء ال ينفـــع الظالميـــن مـــا يختلقونـــه مـــن اأعـــذار، وال يطلب منهـــم اإر�صاء اهلل بالتوبـــة واالإنابة 

اإليه؛ لفوات وقت ذلك.
 ولقـــد �صربنـــا للنا�ـــض فـــي هـــذا القـــراآن - عنايـــة بهـــم - مـــن كل مثـــل؛ ليت�صـــح لهـــم الحـــق مـــن الباطـــل، ولئـــن جئتهـــم - اأيه���ا الر�س���ول - 

بحجـــة علـــى �صدقـــك ليقولـــّن الذيـــن كفروا باهلل: مـــا اأنتم اإال مبطلـــون فيما جئتم به.
 مثـــل هـــذا الختـــم علـــى قلـــوب هـــوؤالء الذيـــن اإذا جئتهـــم باآيـــة ال يوؤمنـــون بهـــا، يختـــم اهلل علـــى قلـــوب كل الذيـــن ال يعلمون اأن مـــا جئتهم به 

حق.
 فا�صبـــر - اأيه���ا الر�س���ول - علـــى تكذيـــب قومـــك لـــك، اإن وعـــد اهلل لـــك بالن�صـــر والتمكيـــن ثابـــت ال مريـــة فيـــه، وال يدفعـــك الذيـــن ال 

يوقنـــون باأنهـــم مبعوثـــون، اإلـــى اال�صـــتعجال وتـــرك ال�صبر.

   ياأ�ض الكافرين من رحمة اهلل عند نزول الباء.
.    هداية التوفيق بيد اهلل، ولي�صت بيد الر�صول 

   مراحل العمر عبرة لمن يعتبر.
   الختم على القلوب �صببه الذنوب.



ــا  ــي ت�صّمنهـ ــة التـ ــاع الحكمـ ــر باتبـ االأمـ
القـــراآن، والتحذيـــر من االإعرا�ض عنها.

  �صبق الكام على نظائرها 

في بداية �صورة البقرة.
 هـــذه االآيـــات المنزلـــة عليـــك -اأيه���ا 

ـــق  ـــذي ينط ـــاب ال ـــات الكت الر�س���ول - اآي
بالحكمة.

 وهو هداية ورحمة للذين يح�صنون 

وحقوق  ربهم  بحقوق  بقيامهم  العمل، 
عباده.

اأكمل  على  ال�صاة  يوؤدون  الذين   

وهم  اأموالهم،  زكاة  ويعطون  وجه، 
بعث  من  االآخرة  في  بما  موقنون 

وح�صاب وثواب وعقاب.
ال�صفات  بتلك  المت�صفون  اأولئك   

هم  واأولئك  ربهم،  من  هدى  على 
الفائزون بنيل ما يطلبونه، والبعد عما 

يرهبونه.
المح�صـــنين  �صفـــات  اهلل  ذكـــر  ولمـــا 

ـــيئين فقـــال: ذكـــر �صفـــات الم�ص
الن�صــر  مثـــل   - النا�ــض  ومــن   

ابــن الحــارث - مــن يختــار االأحاديــث 
الُمْلِهيــة لي�صــرف النا�ــض اإليهــا عن دين 
اهلل بغيــر علــم، ويتخــذ اآيــات اهلل هــزوؤًا 
ي�صــخر منهــا، اأولئــك المو�صوفــون بتلــك 
ال�صفــات لهــم عــذاب ُمــِذلٌّ فــي االآخرة.

 واإذا ُتْقراأ عليه اآياتنا اأدبر م�صتكبًرا 

كاأن  ي�صمعها،  لم  كاأنه  �صماعها  عن 
االأ�صوات،  �صماع  عن  َمًما  �صَ اأذنيه  في 
فب�ّصره - اأيها الر�سول - بعذاب موجع 

ينتظره.
وعملـــوا  بـــاهلل  اآمنـــوا  الذيـــن  اإن   

االأعمـــال ال�صالحـــات، لهـــم جنـــات النعيـــم، يتنعمـــون فيمـــا اأعـــّد اهلل لهـــم فيهـــا.
ـــا ال �صـــك فيـــه، وهـــو �صـــبحانه العزيـــز الـــذي ال يغالبـــه اأحـــد، الحكيـــم فـــي خلقـــه وتقديـــره   ماكثيـــن فيهـــا، وعدهـــم اهلل بذلـــك وعـــًدا حقًّ

و�صرعه.
 خلـــق اهلل  ال�صـــماوات مرفوعـــة بغيـــر اأَْعِمـــَدة، ون�صـــب فـــي االأر�ـــض جبـــااًل ثوابـــت حتـــى ال ت�صطـــرب بكـــم، وبـــّث فـــوق االأر�ـــض اأنـــواع 

الحيـــوان، واأنزلنـــا مـــن ال�صـــماء مـــاء المطـــر، فاأنبتنـــا فـــي االأر�ـــض مـــن كل �صنـــف َبِهيـــج المنظـــر ينتفـــع بـــه النا�ـــض والدواب.
 هـــذا المذكـــور خلـــق اهلل، فاأرونـــي - اأيه���ا الم�س���ركون - مـــاذا خلـــق الذيـــن تعبدونهـــم مـــن دون اهلل؟! بـــل الظالمـــون فـــي �صـــال وا�صـــح 

عـــن الحـــق، حيـــث ي�صـــركون مـــع ربهـــم مـــن ال يخلـــق �صـــيًئا وهـــم ُيْخلقـــون.

   طاعة اهلل تقود اإلى الفاح في الدنيا واالآخرة.
   تحريم كل ما ي�صد عن ال�صراط الم�صتقيم من قول اأو فعل.

   التكبر مانع من اتباع الحق.
   انفراد اهلل بالخلق، وتحدي الكفار اأن تخلق اآلهتهم �صيًئا.

٣١٣٤



ــي  ــه فـ ــان الفقـ ــا لقمـ ــد اأعطينـ  ولقـ

الديـــن واالإ�صابـــة فـــي االأمـــور، وقلنـــا لـــه: 
ا�صـــكر - ي���ا لقم���ان - لربـــك مـــا اأنعـــم بـــه 
عليـــك من التوفيق لطاعته، ومن ي�صـــكر 
ربـــه فاإنمـــا نفـــع �صـــكره عائـــد اإلـــى نف�صـــه، 
فـــاهلل غني عن �صـــكره، ومـــن َجَحَد نعمة 
اهلل عليـــه فكفـــر به �صـــبحانه فاإنما �صرر 
كفـــره عليـــه وال ي�صر اهلل �صـــيًئا فهو غني 
عن خلقه جميًعا، محمود على كل حال.

اإذ   - الر�س�����ول  اأيها   - واذكــــر   

فـــي  به  يرغِّ وهو  البنــــه  لقمــــان  قــال 
ال  بنّي،  يا  ال�صر:  ويحذره من  الخــير، 
تعبد مع اهلل غيره، اإن عبادة معبود مع 
اهلل ظلم عظيم للنف�ض بارتكاب اأعظم 

ذنب يوؤدي اإلى خلودها في النار.
ينـــا االإن�صـــان بطاعـــة اأبويـــه   وو�صّ

هلل،  فيـــه  مع�صيـــة  ال  فيمـــا  وبرهمـــا 
حملتـــه اأمـــه فـــي بطنهـــا ماقيـــة م�صـــقة 
بعـــد م�صـــقة، وَقْطُعـــه عـــن الر�صاعـــة فـــي 
ـــه: ا�صـــكر هلل مـــا اأنعـــم  ـــا ل عاميـــن، وقلن
بـــه عليـــك مـــن ِنَعـــم، ثـــم ا�صـــكر لوالديـــك 
ــن تربيتـــك ورعايتـــك،  ــه مـ ــا بـ ــا قامـ مـ
ـــّي وحـــدي المرجـــع فاأجـــازي كاًّ بمـــا  اإل

ــتحقه. ي�صـ
 واإن بذل الوالدان جهًدا لَيْحِماك 

ًما  تحكُّ غيره  باهلل  ت�صرك  اأن  على 
ال  الأنه  ذلك؛  في  تطعهما  فا  منهما، 
الخالق،  مع�صية  في  لمخلوق  طاعة 
وال�صلة  بالبر  الدنيا  في  و�صاحبهما 
اإلّي  اأناب  من  طريق  واتبع  واالإح�صان، 
اإلّي وحدي يوم  بالتوحيد والطاعة، ثم 
فاأخبركم  جميًعا،  مرجعكم  القيامة 
عمل،  من  الدنيا  في  تعملون  كنتم  بما 

واأجازيكم عليه.
الح�صـــنة  اأو  ال�صـــيئة  اإن  بن���ّي،  ي���ا   

مهمـــا كانـــت �صغيـــرة مثـــل وزن حبـــة مـــن 
َخـــْرَدل وكانـــت فـــي بطـــن �صخـــرة ال يّطلـــع عليهـــا اأحـــد، اأو كانـــت فـــي اأي مكان في ال�صـــماوات اأو في االأر�ض - فاإن اهلل ياأتـــي بها يوم القيامة، 

فيجـــازي العبـــد عليهـــا، اإن اهلل لطيـــف ال تخفـــى عليـــه دقائـــق االأ�صـــياء، خبيـــر بحقائقهـــا ومو�صعهـــا.
 ي���ا بن���ّي، اأقـــم ال�صـــاة باأدائهـــا علـــى اأكمـــل وجـــه، واأُْمـــر بالمعـــروف، واْنـــه عـــن المنكـــر، وا�صبر على مـــا نالك من مكروه فـــي ذلك، اإن ما 

اأُمـــرت بـــه مـــن ذلـــك ممـــا عـــزم اهلل بـــه عليـــك اأن تفعلـــه، فـــا ِخيـــرة لـــك فيه.
 وال ُتْعِر�ـــض بوجهـــك عـــن النا�ـــض تكبـــًرا، وال تم�ـــض فـــوق االأر�ـــض فرًحـــا معجًبـــا بنف�صـــك، اإن اهلل ال يحّب كل ُمْختال في م�صـــيته، فخور بما 

اأوتي من نعم يتكبر بها على النا�ض وال ي�صكر اهلل عليها.
ِبيب م�صـــًيا يظهر الوقار، واخف�ض من �صوتك، ال ترفعه رفًعا يوؤذي، اإن اأقبح االأ�صوات ل�صوت   وتو�ّصـــط في م�صـــيك بين االإ�صـــراع والدَّ

الحمير الرتفاع اأ�صواتها.

ل �صبحانه ما ي�صيب االأم من جهد الحمل والو�صع دّل على مزيد بّرها.    لما ف�صَّ
   نفع الطاعة و�صرر المع�صية عائد على العبد.

   وجوب تعاهد االأبناء بالتربية والتعليم.
   �صمول االآداب في االإ�صام لل�صلوك الفردي والجماعي.



اأيه���ا   - وت�صـــاهدوا  تـــروا  األـــم   

ـــَر لكـــم االنتفـــاع  النا����س - اأن اهلل َي�صَّ
ـــض وقمـــر  ـــماوات؛ مـــن �صم� ـــا فـــي ال�ص بم
ـــا مـــا فـــي  ـــَر لكـــم اأي�صً وكواكـــب، وَي�صَّ
االأر�ـــض من دواب و�صـــجر ونبات، واأكمل 
عليكـــم نعمـــه ظاهـــرة للعيـــان؛ كجمـــال 
ال�صـــورة وح�صـــن الهيئـــة، وباطنـــة خفيـــة 
كالعقـــل والعلـــم، ومـــع وجـــود هـــذه النعـــم 
فمـــن النا�ـــض مـــن يجـــادل فـــي توحيد اهلل 
بغيـــر علـــم م�صـــتند اإلـــى وحـــي مـــن اهلل، 
اأو عقل م�صـــتنير، وال كتاب وا�صح منزل 

مـــن اهلل.
 واإذا قيـــل لهـــوؤالء المجادليـــن فـــي 

ـــى  ـــزل اهلل عل ـــوا مـــا اأن ـــد اهلل: اتبع توحي
ر�صـــوله مـــن الوحـــي، قالـــوا: ال نتبعـــه، بـــل 
نتبع ما وجدنا عليه اأ�صـــافنا من عبادة 
كان  ولـــو  اأ�صـــافهم  اأيتبعـــون  اآلهتنـــا، 
ال�صيطان يدعوهم - بما ي�صلهم به من 
عبادة االأوثان - اإلى عذاب ال�صـــعير يوم 

القيامـــة؟!
ـــا لـــه   ومـــن ُيْقِبـــل علـــى اهلل مخل�صً

عبادتـــه ومح�صـــًنا في عمله، فقد اأم�صـــك 
ـــق بـــه مـــن يرجـــو النجـــاة  باأوثـــق مـــا يتعل
حيـــث ال يخـــاف انقطـــاع مـــا اأم�صـــك 
ــور،  ــر االأمـ ــده م�صيـ ــى اهلل وحـ ــه، واإلـ بـ
ـــتحق. ـــا ي�ص ـــا، فيجـــازي كاًّ بم ومرجعه

يحزنـــك  فـــا  بـــاهلل  كفـــر  ومـــن   

ـــا  ـــا وحدن - اأيه���ا الر�س���ول - كفـــره، اإلين
مرجعهـــم يـــوم القيامـــة، فنخبرهـــم بمـــا 
عملوا من �صـــيئات في الدنيا، ونجازيهم 
عليها، اإن اهلل عليم بما في ال�صدور، ال 

يخفـــى عليـــه �صـــيء ممـــا فيهـــا.
مـــن  نعطيهـــم  بمـــا  نمتعهـــم   

الملـــذات فـــي الدنيـــا زمًنـــا قليـــًا، ثـــم 
نلجئهـــم يـــوم القيامـــة اإلـــى عذاب �صـــديد 

هـــو عـــذاب النـــار.
 ولئـــن �صـــاألت - اأيه���ا الر�س���ول - هـــوؤالء الم�صـــركين: َمـــْن خلـــق ال�صـــماوات، ومـــن خلق االأر�ـــض؟ ليقولن: خلقهّن اهلل، قـــل لهم: الحمد هلل 

الذي اأظهر الحجة عليكم، بل معظمهم ال يعلمون من ي�صتحّق الحمد لجهلهم.
 هلل وحـــده مـــا فـــي ال�صـــماوات ومـــا فـــي االأر�ـــض خلًقـــا وملـــًكا وتدبيـــًرا، اإن اهلل هـــو الغنـــي عـــن جميـــع مخلوقاتـــه، المحمـــود فـــي الدنيـــا 

واالآخـــرة.
 ولـــو اأن مـــا فـــي االأر�ـــض مـــن �صـــجر ُقِطـــع وُبـــِري اأقاًمـــا، وُجِعل البحر حبًرا لها ولو مده �صـــبعة اأبحر، ما فنيـــت كلمات اهلل لعدم تناهيها، 

اإن اهلل عزيز ال يغالبه اأحد، حكيم في خلقه وتدبيره.
 مـــا َخْلقكـــم - اأيه���ا النا����س - وال َبْعثكـــم يـــوم القيامـــة للح�صـــاب والجـــزاء، اإال كخلـــق نف�ـــض واحـــدة وبعثهـــا فـــي ال�صـــهولة، اإن اهلل �صـــميع ال 

ي�صـــغله �صـــماع �صوت عن �صـــماع �صوت اآخر، ب�صير ال ي�صـــغله اإب�صار �صـــيء عن اإب�صار �صـــيء اآخر، وهكذا ال ي�صـــغله خلق نف�ـــض اأو بعثها عن 
خلـــق اأخرى وبعثها.

   نعـــم اهلل و�صيلة ل�صكره واالإيمان به، ال و�صيلة للكفر به.
   خطر التقليد االأعمى، وخا�صة في اأمور االعتقاد.

   اأهمية اال�صت�صام هلل واالنقياد له واإح�صان العمل من اأجل مر�صاته.
   عدم تناهي كلمات اهلل.



ـــل  ـــر اأن اهلل ينق�ـــض مـــن اللي ـــم ت  األ

ليزيد النهار، وينق�ض من النهار ليزيد 
الليـــل، وقّدر م�صـــار ال�صم�ـــض والقمـــر؛ اإِْذ 
د،  يجريـــان كل فـــي مـــداره اإلى اأََمـــٍد ُمَحدَّ
واأن اهلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال يخفـــى 
عليـــه �صـــيء مـــن اأعمالكـــم، و�صـــيجازيكم 

عليها.
 ذلـــك التدبيـــر والتقديـــر ي�صـــهدان 

بـــاأن اهلل وحـــده هـــو الحـــق، فهـــو حـــق فـــي 
ـــده  ـــه، واأن مـــا يعب ـــه واأفعال ـــه و�صفات ذات
الم�صركون من دونه هو الباطل الذي ال 
اأ�صا�ـــض لـــه، واأن اهلل هـــو العلـــي بَذاِتـــه 
وَقْهـــِره وَقـــْدِره علـــى جميـــع مخلوقاتـــه، 
الـــذي ال اأعلـــى منـــه، الـــذي هـــو اأكبـــر مـــن 

كل �صـــيء.
اأن ال�صـــفن تجـــري فـــي  تـــر  األـــم   

البحر بلطفه وت�صـــخيره؛ ليريكم - اأيها 
النا����س - مـــن اآياتـــه الدالـــة علـــى قدرتـــه 
�صـــبحانه ولطفـــه، اإن فـــي ذلـــك لـــدالالت 
مـــا  علـــى  ـــار  بَّ �صَ لـــكل  قدرتـــه  علـــى 
ي�صيبه من �صراء، �صـــكور لما يناله من 

نعمـــاء.
 واإذا اأحـــاط بهـــم مـــن كل جانـــب 

مـــوج مثـــل الجبـــال والغمـــام، دعـــوا اهلل 
وحـــده مخل�صيـــن لـــه الدعـــاء والعبـــادة، 
فلمـــا ا�صـــتجاب اهلل لهـــم، واأنقذهـــم 
اإلـــى البـــر، و�صـــلمهم مـــن الغـــرق، فمنهـــم 
مقت�صـــد لـــم يقـــم بمـــا وجـــب عليـــه مـــن 
ال�صكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد 
لنعمـــة اهلل، ومـــا يجحـــد باآياتنـــا اإال كل 
ار - مثـــل هـــذا الـــذي عاهـــد اهلل  َغـــدَّ
لئـــن اأنجـــاه ليكونـــن مـــن ال�صـــاكرين 
لـــه - كفـــور بنعـــم اهلل ال ي�صـــكر ربه الذي 

اأنعـــم بهـــا عليـــه.
 يا اأيها النا�س، اتقوا ربكم؛ بامتثال 

اأوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب 
يوم ال يغني فيه والد عن ولده، وال يغني مولود عن والده �صيًئا، اإن وعد اهلل بالجزاء يـوم القيامة ثابت وواقع ال محالة، فا تخدعّنكم 

الحياة الدنيا بما فيها من �صهوات وملهيات، وال يخدعنكم ال�صيطان بحلـم اهلل عليــكم وتاأخيره العذاب عنكم.
 اإن اهلل عنـــده وحـــده علـــم ال�صـــاعة؛ فيعلـــم متـــى تقـــع، وينـــزل المطـــر متـــى �صـــاء، ويعلـــم مـــا فـــي االأرحـــام اأذكـــر هـــو اأم اأنثـــى؟! �صـــقي اأم 

�صعيد؟! وما تعلم نف�ض ما تك�صب غًدا من خير اأو �صر، وما تعلم نف�ض باأي اأر�ض تموت، بل اهلل هو الذي يعلم ذلك كله، اإن اهلل عليم خبير 
بكل ذلك، ال يخفى عليه �صـــيء من ذلك.

   نق�ض الليل والنهار وزيادتهما وت�صخير ال�صم�ض والقمر: اآيات دالة على قدرة اهلل �صبحانه، ونعٌم ت�صتحق ال�صكر.
   ال�صبر وال�صكر و�صيلتان لاعتبار باآيات اهلل.

   الخوف من القيامة يقي من االغترار بالدنيا، ومن الخ�صوع لو�صاو�ض ال�صياطين.
   اإحاطة علم اهلل بالغيب كله.

٣٢٣٠



بيـــان حقيقـــة الخلـــق واأحـــوال االإن�صـــان 
في الدنيـــا واالآخرة.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �صورة البقرة.
محمد   به  جاء  الذي  القراآن  هذا   

 منزل عليه من رب العالمين ال �صك 
في ذلك.

 اإن هـــوؤالء الكافريـــن يقولـــون: اإن 

محمـــًدا اختلقـــه علـــى ربـــه، لي�ـــض االأمـــر 
كمـــا قالـــوا، بـــل هـــو الحـــق الـــذي ال مريـــة 
فيه، المنزل من ربك - اأيها الر�س���ول- 
عليـــك لتخـــّوف قوًمـــا مـــا جاءهـــم ر�صـــول 
ــذاب اهلل،  ــن عـ ــم مـ ــن قبلـــك يخوفهـ مـ
لعلهم يهتدون اإلى الحق فيتبعوه ويعملوا 

به.
ال�صماوات،  خلق  الذي  هو  اهلل   

وخلق االأر�ض، وخلق ما بينهما في �صتة 
اأيام، وهو قادر على خلقها في اأقل من 
طرفة عين، ثم عا وارتفع على العر�ض 
ا يلــيــق بجــــالــه، ما لـكـــم - اأيها  علوًّ
يتولى  ولي  من  دونه  من   - النا�س 
اأمركم، اأو �صفيع ي�صفع لكم عند ربكم، 
الذي  اهلل  وتعبدون  تتفكرون،  اأفا 

خلقكم وال تعبدون معه غيره؟!
 يدبـر اهلل  اأمر جميع المخلوقات 

ي�صعد  ثم  االأر�ض،  وفي  ال�صماوات  في 
مقداره  كان  يوم  في  االأمر  ذلك  اإليه 
اأيه���ا   - اأنتم  تعـــّدون  مما  �صنة  األف 

ال����نا�س - فـــي الدنيا.
ــو  ــه هـ ــك كلـ ــر ذلـ ــذي يدبـ ــك الـ  ذلـ

عالم ما غاب وما ح�صر، ال يخفى عليه 
منهمـــا �صـــيء، العزيـــز الـــذي ال يغالبـــه 

اأحـــد الـــذي ينتقـــم مـــن اأعدائـــه، الرحيـــم بعبـــاده الموؤمنيـــن.
 الذي اأتقن كل �صيء خلقه، وبداأ خلق اآدم من طين على غير مثال �صابق.

 ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي ان�صلَّ فخرج منه )المني(.

 ثم اأتم خلق االإن�صـــان �صـــويًّا، ونفخ فيه من روحه باأمر الَمَلك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم - اأيها النا����س - االأ�صـــماع لت�صـــمعوا بها، 

واالأب�صار لتب�صروا بها، واالأفئدة لتعقلوا بها، قليًا ما ت�صكرون هذه النعم هلل التي اأنعم بها عليكم.
 وقـــال الم�صـــركون المكذبـــون بالبعـــث: اإذا متنـــا وغبنـــا فـــي االأر�ـــض، و�صـــارت اأج�صـــامنا تراًبـــا، فهـــل ُنْبعـــث اأحيـــاء مـــن جديـــد؟! ال يعقـــل 

ذلـــك، بـــل هـــم فـــي واقع اأمرهـــم كافرون بالبعـــث ال يوؤمنون به.
�صه اهلل بقب�ض اأرواحكـــم، ثم اإلينا وحدنا   قـــل - اأيه���ا الر�س���ول - لهـــوؤالء الم�صـــركين المكذبيـــن بالبعـــث: يتوفاكـــم ملـــك الموت الـــذي فوَّ

يوم القيامة ترجعون للح�صاب والجزاء.

   الحكمة من بعثة الر�صل اأن يهدوا اأقوامهم اإلى ال�صراط الم�صتقيم.
   ثبوت �صفة اال�صتواء هلل من غير ت�صبيه وال تمثيل.
   ا�صتبعاد الم�صركين للبعث مع و�صوح االأدلة عليه.



 �صــــوف يظــهـــــر المجـــرمــــون يـــوم 

القيامـــة وهـــم اأذالء يخف�صـــون روؤو�صـــهم 
ي�صـــعرون  بالبعـــث،  كفرهـــم  ب�صـــبب 
رنـــا ما كنا  بالخـــزي ويقولـــون: ربنـــا اأَْب�صَ
نكـــذب بـــه مـــن البعث، و�صـــمعنا م�صداق 
مـــا جـــاءت بـــه الر�صـــل مـــن عنـــدك، 
فارجعنـــا اإلـــى الحياة الدنيـــا نعمل عمًا 
�صالًحـــا ير�صيـــك عنـــا، اإنا موقنـــون االآن 
بالبعث وب�صدق ما جاءت به الر�صل، لو 
راأيـــت المجرميـــن على تلك الحال راأيت 

اأمـــًرا عظيًمـــا.
ر�صدها  نف�ض  كل  اإعطاء  �صئنا  ولو   

ولكن  هذا،  على  لحملناها  وتوفيقها 
وجب القول مني حكمة وعداًل: الأماأّن 
الكفر من  اأهل  القيامة من  يوم  جهنم 
الختيارهم  واالإن�ض؛  الجن  الثقلين: 
طريق  على  وال�صال  الكفر  طريق 

االإيمان واال�صتقامة.
 ويقـــال لهـــم يـــوم القيامـــة َتْبِكيًتـــا 

لهـــم وتوبيًخـــا: ذوقـــوا العـــذاب ب�صـــبب 
غفلتكـــم فـــي الحياة الدنيا عن لقاء اهلل 
ـــا تركناكـــم  ـــابكم، اإن ـــوم القيامـــة لح�ص ي
فـــي العـــذاب غيـــر مباليـــن بمـــا تقا�صـــونه 
منـــه، وذوقـــوا عـــذاب النـــار الدائم الذي 
ال ينقطـــع ب�صـــبب مـــا كنتـــم تعملونـــه فـــي 

الدنيـــا مـــن المعا�صـــي.
ولمـــا ذكـــر اهلل حـــال المجرميـــن ذكـــر 

حـــال الموؤمنين فقال:
 اإنمـــا يوؤمـــن باآياتنـــا المنزلـــة علـــى 

ر�صـــولنا الذيـــن اإذا وعظـــوا بهـــا �صـــجدوا 
هلل م�صبحين بحمده، وهم ال ي�صتكبرون 
عـــن عبـــادة اهلل وال عـــن ال�صـــجود له باأي 

حال.
ُفُر�ِصـــهم  عـــن  جنوبهـــم  تتباعـــد   

التـــي كانـــوا عليهـــا فـــي نومهـــم يتركونهـــا 
فـــي  يدعونـــه  اهلل،  اإلـــى  ويتوجهـــون 

ــبيل اهلل. ــي �صـ ــا فـ ــم اإياهـ ــي اأعطيناهـ ــوال التـ ــون االأمـ ــه، ويبذلـ ــي رحمتـ ــا فـ ــه، وطمًعـ ــن عذابـ ــا مـ ــا خوًفـ ــم وغيرهـ �صاتهـ
 فـــا تعلـــم اأي نف�ـــض مـــا اأعـــّده اهلل لهـــم ممـــا تقـــّر بـــه اأعينهـــم، جـــزاًء منه لهم علـــى ما كانوا يعملونه فـــي الدنيا من االأعمـــال ال�صالحات، 

فهـــو جـــزاء ال يحيـــط بـــه اإال اهلُل لِعَظمـــه.
 من كان موؤمًنا باهلل عامًا باأوامره مجتنًبا لنواهيه، لي�ض كمن كان خارًجا عن طاعته؛ ال ي�صتوي الفريقان عند اهلل في الجزاء.

 اأمـــا الذيـــن اآمنـــوا بـــاهلل وعملـــوا االأعمـــال ال�صالحـــات، فجزاوؤهـــم المعـــّد لهـــم جنات ي�صـــتقرون فيهـــا كرامة من اهلل لهم، جـــزاًء على ما 

كانوا يعملونه في الدنيا من االأعمال ال�صالحات.
 واأمـــا الذيـــن خرجـــوا عـــن طاعـــة اهلل بالكفـــر وارتـــكاب المعا�صـــي، فم�صـــتقّرهم الـــذي اأُِعـــدَّ لهـــم يـــوم القيامـــة النـــار، ماكثيـــن فيهـــا اأبـــًدا، 

كلما اأرادوا اأن يخرجوا منها اأعيدوا فيها، وقيل لهم َتْبِكيًتا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت ر�صلكم 
تخّوفكم منه.

   اإيمان الكفار يوم القيامة ال ينفعهم؛ الأنها دار جزاء ال دار عمل.
   خطر الغفلة عن لقاء اهلل يوم القيامة.

   ِمن هدي الموؤمنين قيام الليل.



المكذبيـــن  هـــوؤالء  ولنذيقـــّن   

الخارجيـــن عـــن طاعة ربهـــم من المحن 
والبـــاء فـــي الدنيـــا، قبل العـــذاب االأكبر 
ـــوا؛  ـــم يتوب ـــّد لهـــم فـــي االآخـــرة اإن ل المع

لعلهـــم يعـــودون اإلـــى طاعـــة ربهـــم.
 وال اأحـــد اأظلـــم ممـــن ُوِعـــظ باآيـــات 

اهلل فلـــم يتعـــظ بهـــا، واأعر�ـــض عنها غير 
ا من المجرمين - بارتكاب  ُمباٍل بها، اإنَّ
الكفـــر والمعا�صـــي الذيـــن يعر�صـــون عـــن 

اآيـــات اهلل - منتقمـــون ال محالـــة.
التـــوراة،  مو�صـــى  اأعطينـــا  ولقـــد   

فا تكن - اأيها الر�س���ول - في �صـــك من 
لقائـــك مو�صـــى ليلـــة االإ�صـــراء والمعـــراج، 
ــى  ــى مو�صـ ــزل علـ ــاب المنـ ــا الكتـ وجعلنـ

هادًيـــا لبنـــي اإ�صـــرائيل مـــن ال�صـــال.
 وجعلنـــا مـــن بنـــي اإ�صـــرائيل اأئمـــة 

يقتـــدي بهـــم النا�ـــض في الحق، ير�صـــدون 
اإلـــى الحـــق، باإذننـــا لهم بذلـــك، وتقويتنا 
اإياهـــم عليـــه، لمـــا �صبـــروا علـــى امتثـــال 
اأوامـــر اهلل واجتنـــاب نواهيـــه، وعلـــى 
االأذى فـــي �صـــبيل الدعـــوة، وكانـــوا باآيـــات 
اهلل المنزلة على ر�صولهم ي�صدقون بها 

ت�صديًقـــا جازًمـــا.
هو   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ربك  اإن   

فيما  القيامة  يوم  بينهم  يف�صل  الذي 
فيبّين  الدنيا،  في  فيه  يختلفون  كانوا 
بما  كاًّ  ويجازي  والمبطل،  المحق 

ي�صتحقه.
لهـــم  يتبيـــن  فلـــم  هـــوؤالء  اأََعِمـــي   

كـــم اأهلكنـــا قبلهـــم مـــن االأمم ال�صـــالفة؟! 
فهاهم يم�صون في م�صاكنهم التي كانوا 
َِّعُظـــوا  ي�صـــكنونها قبـــل اإهاكهـــم، فلـــم َيت
بحالهـــم، اإن فيمـــا حـــدث لتلـــك االأمـــم 
من االإهاك ب�صبب كفرهم ومعا�صيهم 
ـــَتدّل بهـــا علـــى �صـــدق ر�صـــلهم  ـــًرا ُي�ْص لِعَب
ــا  ــد اهلل، اأفـ ــن عنـ ــم مـ ــن جاوؤوهـ الذيـ

ي�صـــمع هـــوؤالء المكذبـــون باآيـــات اهلل �صـــماع قبـــول واتعـــاظ؟!
 اأََولـــم يـــر هـــوؤالء المكذبـــون بالبعـــث اأنـــا نر�صـــل مـــاء المطـــر اإلـــى االأر�ـــض القاحلـــة التي ال نبـــات فيها، فنخـــرج بذلك الماء زرًعـــا تاأكل منه 

اإبلهم وبقرهم وغنمهم، وياأكلون هم منه؟! اأفا يب�صرون ذلك، ويدركون اأن من اأنبت االأر�ض القاحلة قادر على اإحياء الموتى؟!
 ويقـــول المكذبـــون بالبعـــث م�صـــتعجلين العـــذاب: متـــى هـــذا الحكـــم الـــذي تزعمـــون اأنـــه �صـــيف�صل بيننـــا وبينكـــم يـــوم القيامـــة، فيكـــون 

م�صيرنـــا النـــار وم�صيركـــم الجنـــة؟!
 قـــل لهـــم - اأيه���ا الر�س���ول -: هـــذا الوعـــد هـــو يـــوم القيامـــة، اإنـــه يـــوم الف�صـــل بيـــن العبـــاد حيـــن ال ينفـــع الذيـــن كفـــروا بـــاهلل فـــي الدنيـــا 

ـــرون حتـــى يتوبـــوا اإلـــى ربهم وينيبـــوا اإليه. ت�صديقهـــم بعـــد معاينـــة يـــوم القيامـــة، وال هـــم ُيوؤَخَّ
 فاأعِر�ْض - اأيها الر�سول - عن هوؤالء بعد تماديهم في �صالهم، وانتظر ما يحّل بهم، اإنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب.

   عذاب الكافر في الدنيا و�صيلة لتوبته.
   ثبوت اللقاء بين نبينا  ومو�صى  ليلة االإ�صراء والمعراج.

   ال�صبر واليقين �صفتا اأهل االإمامة في الدين.

٣٣٧٣



، وحمايـــة  بيـــان عنايـــة اهلل بنبيـــه 
جنابـــه واأهـــل بيته.

 ي���ا اأيه���ا النب���ي، اثُبـــْت ومـــن معـــك 

على تقوى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب 
نواهيه، وَخْفه وحده، وال تطع الكافرين 
والمنافقيـــن فيمـــا تهـــوى نفو�صـــهم، اإن 
الكفـــار  يكيـــده  بمـــا  عليًمـــا  كان  اهلل 
والمنافقـــون، حكيًمـــا في خلقه وتدبيره.
 واّتبـــع مـــا ينزلـــه عليـــك ربـــك مـــن 

الوحـــي، اإن اهلل كان بمـــا تعملون خبيًرا، 
ال يفوتـــه مـــن ذلـــك �صـــيء، و�صـــيجازيكم 

علـــى اأعمالكم.
فـــي  وحـــده  اهلل  علـــى  واعتمـــد   

اأمـــورك كلهـــا، وكفى به �صـــبحانه حافًظا 
لمـــن تـــوكل عليـــه مـــن عبـــاده.

فـــي  قلبيـــن  اهلل  يجعـــل  لـــم   

�صـــدر رجـــل واحـــــد، وكذلـــك لـــم يجـــــعل 
فـــي  االأمهـــات  بمنزلـــة  الزوجـــات 
ــاء  ــل كذلـــك االأبنـ ــم يجعـ ــم، ولـ التحريـ
ـــب،  ْل ـــاء مـــن ال�صُّ ـــة االأبن ـــي بمنزل بالتبنِّ
هـــار - وهـــو تحريـــم الرجـــل  فــــاإن الظِّ
ـــه واأختـــه- وكذلـــك  زوجتـــه عليـــه كاأمِّ
ـــي: مـــن العـــادات الجاهليـــة التـــي  التبنِّ
ي،  اأبطلها االإ�صام، ذلك الظهار والتبنِّ
قـــول ترددونـــه باأفواهكم، وال حقيقة له، 
ِعـــيُّ ابًنـــا  ـــا، وال الدَّ فلي�صـــت الزوجـــة اأمًّ
لمـــن ادعـــاه، واهلل �صـــبحانه يقـــول الحـــق 
ليعمـــل بـــه عباده، وهو ير�صـــد اإلى طريق 

الحـــق.
اأنهـــم  تزعمـــون  مـــن  ان�صـــبوا   

الحقيقييـــن،  اآبائهـــم  اإلـــى  اأبناوؤكـــم 
ُروكـــم مـــن الـــرق، فناُدوا  فن�صـــبتهم اإليهـــم هـــو العـــدل عنـــد اهلل، فـــاإن لـــم تعلمـــوا لهـــم اآبـــاء تن�صـــبونهم اإليهـــم فهـــم اإخوانكـــم فـــي الديـــن ومحرَّ
ا اإلى مّدعيه، ولكن تاأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان اهلل  اأحدهم بيا اأخي ويا ابن عمي، وال اإثم عليكم اإذا اأخطاأ اأحدكم فن�صب دعيًّ

ـــم يوؤاخذهـــم بالخطـــاأ. ـــث ل ـــا بهـــم حي ـــاده، رحيًم ـــاب مـــن عب ـــوًرا لمـــن ت غف
 النبـــي محمـــد  اأحـــّق بالموؤمنيـــن مـــن اأنف�صـــهم فـــي كل مـــا دعاهـــم اإليـــه، ولـــو كانـــت اأنف�صـــهم تميـــل اإلـــى غيـــره، وزوجاتـــه  بمنزلـــة 

، وذوو القرابة بع�صهم اأحق ببع�ض في االإرث في حكم  اأمهـــات لجميـــع الموؤمنيـــن، فيحـــرم علـــى اأي موؤمـــن اأن يتـــزوج اإحداهّن بعد موتـــه 
اهلل مـــن اأهـــل االإيمـــان والهجـــرة فـــي �صـــبيل اهلل، الذيـــن كانـــوا يتوارثـــون فيمـــا بينهـــم فـــي �صدر االإ�صـــام، ثم ُن�ِصـــخ توارثهم بعد ذلـــك، اإال اأن 
تفعلـــوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اإلـــى اأوليائكـــم مـــن غيـــر الورثـــة معروًفـــا مـــن اإي�صاء لهم واإح�صـــان اإليهم فلكم ذلك، كان ذلـــك الحكم في اللوح 

المحفـــوظ م�صـــطوًرا فيجـــب العمل به.

   ال اأحد اأكبر من اأن ُيوؤْمر بالمعروف وُيْنهى عن المنكر.
   رفع الموؤاخذة بالخطاأ عن هذه االأمة.

   وجوب تقديم مراد النبي  على مراد االأنف�ض.
، وحرمة نكاحهَنّ من بعده؛ الأنهن اأمهات للموؤمنين.    بيان علو مكانة اأزواج النبي 



اإذ   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذكـــر   

ــًدا اأن  ــًدا موؤكـ ــاء عهـ ــن االأنبيـ ــا مـ اأخذنـ
يعبدوا اهلل وحده، وال ي�صـــركوا به �صـــيًئا، 
واأن ُيَبلِّغـــوا مـــا اأنـــزل اإليهـــم مـــن الوحـــي، 
ـــى وجـــه الخ�صو�ـــض منـــك،  ـــاه عل واأخذن
ومـــن نـــوح واإبراهيـــم ومو�صـــى وعي�صـــى 
ابـــن مريـــم؛ واأخذنـــا منهـــم عهـــًدا موؤكًدا 
علـــى الوفـــاء بمـــا ائُتِمنـــوا عليـــه مـــن تبليغ 

ر�صـــاالت اهلل.
ـــن  ـــد م ـــد الموؤك ـــذا العه ـــذ اهلل ه  اأخ

االأنبيـــاء لي�صـــاأل ال�صادقيـــن مـــن الر�صـــل 
ـــن، واأعـــّد  ـــا للكافري ـــم َتْبِكيًت عـــن �صدقه
اهلل للكافريـــن بـــه وبر�صـــله يـــوم القيامـــة 

عذاًبـــا موجًعـــا هـــو نـــار جهنـــم.
بـــاهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

ــا �صـــرع، اذكـــروا نعمـــة اهلل  ــوا بمـ وعملـ
ــوُد  ــَة جنـ ــاءت المدينـ ــن جـ ــم، حيـ عليكـ
قتالكـــم،  علـــى  متحزبيـــن  الكفـــار 
و�صـــاندهم المنافقـــون واليهـــود، فبعثنـــا 
بـــا التـــي  عليهـــم ريًحـــا هـــي ريـــح ال�صَّ
، وبعثنـــا جنـــوًدا  ـــر بهـــا النبـــي  ُن�صِ
مـــن المائكـــة لـــم تروهـــا، فولـــى الكفـــار 
ــيء، وكان  ــى �صـ ــدرون علـ ــن ال يقـ هاربيـ
يخفـــى  ال  ب�صيـــًرا  تعملـــون  بمـــا  اهلل 
عليـــه �صـــيء مـــن ذلك، و�صـــيجازيكم على 

اأعمالكـــم.
 وذلك حين جاءكم الكفار من اأعلى 

اأ�صفله من جهتي الم�صرق  الوادي ومن 
عن  االأب�صار  مالت  حينها  والمغرب، 
وو�صلت  اإال عن نظر عدّوها،  �صيء  كل 
القلوب اإلى الحناجر من �صدة الخوف، 
فتارة  المختلفة؛  الظنون  وتظنون باهلل 
الياأ�ض  تظنون  وتارة  الن�صر،  تظنون 

منه.
 في ذلك الموقف في غزوة الخندق 

تكالب  من  القوه  بما  الموؤمنون  اخُتِبر 
اأعدائهم عليهم، وا�صطربوا ا�صطراًبا �صديًدا من �صدة الخوف، وتبين بهذا االختبار الموؤمن والمنافق.

 يومئـــٍذ قـــال المنافقـــون و�صعـــاف االإيمـــان الذيـــن فـــي قلوبهـــم �صـــك: مـــا وعدنـــا اهلل ور�صـــوله مـــن الن�صـــر علـــى عدّونـــا والتمكيـــن لنـــا فـــي 

االأر�ـــض اإال باطـــًا ال اأ�صا�ـــض له.
 واذكـــر - اأيه���ا الر�س���ول - حيـــن قـــال فريـــق مـــن المنافقيـــن الأهـــل المدينـــة: يـــا اأهـــل يثـــرب )ا�صـــم المدينة قبـــل االإ�صـــام(، ال اإقامة لكم 

عند �صفح �َصْلع قرب الخندق فارجعوا اإلى منازلكم، ويطلب فريق منهم االإذن من النبي  اأن ين�صرفوا اإلى بيوتهم بدعوى اأن بيوتهم 
مك�صـــوفة للعدّو، ولي�صـــت بمك�صـــوفة كما زعموا، واإنما يريدون بهذا االعتذار الكاذب الفرار من العدّو.

 ولـــو دخـــل العـــدّو عليهـــم المدينـــة مـــن جميـــع نواحيهـــا، و�صـــاألهم العـــودة اإلـــى الكفـــر وال�صـــرك بـــاهلل الأعطـــوا عدّوهـــم ذلك، وما احتب�صـــوا 

عـــن الـــردة والنكو�ـــض اإلـــى الكفـــر اإال قليـــًا.
وا  هم، وال يفرُّ  ولقـــد كان هـــوؤالء المنافقـــون عاهـــدوا اهلل بعـــد فرارهـــم يـــوم اأُحـــد مـــن القتال؛ لئن اأ�صـــهدهم اهلل قتـــااًل اآخر ليقاتلـــّن عدوَّ

خوًفا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد م�صوؤواًل عما عاهد اهلل عليه، و�صوف ُيحا�صب عليه.

   منزلة اأولي العزم من الر�صل.
   تاأييد اهلل لعباده الموؤمنين عند نزول ال�صدائد.

   خذالن المنافقين للموؤمنين في المحن.



لهـــوؤالء:   - الر�س���ول  اأيه���ا   - قـــل   

لـــن ينفعكـــم الفـــرار اإن فررتـــم مـــن 
القتـــال خوًفـــا مـــن المـــوت اأو مـــن القتـــل؛ 
الأن االآجـــال مقـــدرة، واإذا فررتـــم ولـــم 
َيِحـــْن اأجلكـــم فاإنكـــم ال ت�صـــتمتعون فـــي 

ـــًا. ـــا قلي ـــاة اإال زمًن الحي
ــن  ــم - اأيه���ا الر�س���ول -: مـ ــل لهـ  قـ

ذا الـــذي يمنعكـــم مـــن اهلل اإن اأراد بكـــم 
ما تكرهونه من الموت اأو القتل، اأو اأراد 
بكم ما ترجونه من ال�صامة والخير، ال 
اأحـــد يمنعكـــم مـــن ذلـــك، وال يجـــد هوؤالء 
المنافقـــون لهـــم من دون اهلل وليًّا يتولى 
اأمرهـــم، وال ن�صيـــًرا يمنعهـــم من عقاب 

اهلل لهم.
ــــطين مـنكــــــم  ــم الُمَثبِّ  اإن اهلل يعـلـــ

لغيرهـــم عـــن القتـــال مـــع ر�صـــول اهلل  
والقائليـــن الإخوانهـــم: تعالـــوا اإلينـــا وال 
تقاتلـــوا معـــه حتـــى ال ُتْقَتلـــوا، فاإنا نخاف 
لـــون ال  عليكـــم القتـــل، وهـــوؤالء الُمَخذِّ
ــا اإال  ــاركون فيهـ ــرب وال ي�صـ ــون الحـ ياأتـ
نـــادًرا؛ ليدفعـــوا عـــن اأنف�صـــهم العـــار، ال 

لين�صـــروا اهلل ور�صـــوله.
 ُبخاء عليكم - مع�سر الموؤمنين- 

باأموالهم فا يعينونكم ببذلها، وبخاء 
باأنفـــ�صهم فا يقاتلون معكم، وبخاء 
جاء  فاإذا  ونكم،  يوادُّ فا  بمودتهم 
راأيتهم  العدّو  ماقاة  عند  الخوف 
ينظرون اإليك - اأيها الر�س����ول - تدور 
دوران عيني  مثل  الجبن  اأعيــــنهم من 
ذهب  فاإذا  الموت،  �صكرات  يعاني  من 
عنهم الخوف واطماأنوا اآذوكم بالكام 
الغنائم  على  ة  اأَ�ِصحَّ �صليطة،  باأل�صنة 
بهذه  المت�صفون  اأولئك  يبحثون عنها، 
اهلل  فاأبطل  ا،  حقًّ يوؤمنوا  لم  ال�صفات 
االإبطال  ذلك  وكان  اأعمالهم،  ثواب 

ي�صيًرا على اهلل.
بـــة لقتـــال ر�صـــول اهلل  وقتـــال الموؤمنيـــن لـــن يذهبوا حتى ي�صـــتاأ�صلوا الموؤمنيـــن، واإن قّدر اأن   يظـــّن هـــوؤالء الجبنـــاء اأن االأحـــزاب الُمَتاأَلِّ

جاء االأحزاب مرة اأخرى يوّد هوؤالء المنافقون اأنهم خارجون من المدينة مع االأعراب، ي�صاألون عن اأخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال 
عدّوكـــم لكـــم؟ ولـــو كانـــوا فيكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - مـــا قاتلـــوا معكـــم اإال قليـــًا، فا تبالـــوا بهم، وال تاأ�صـــوا عليهم.

 لقـــد كان لكـــم فيمـــا قالـــه ر�صـــول اهلل وقـــام بـــه وفعلـــه، قـــدوة ح�صـــنة، فقـــد ح�صـــر بنف�صـــه الكريمـــة، وبا�صـــر الحـــرب، فكيـــف تبخلـــون بعـــد 

ى بر�صول اهلل  اإال من كان يرجو ثواب اهلل ورحمته، ويرجو اليوم االآخر، ويعمل له، وذكر اهلل ذكًرا  ذلك باأنف�صكم عن نف�صه؟ وال يتاأ�صَّ
. ـــى بر�صـــوله  كثيـــًرا، واأمـــا الـــذي ال يرجـــو اليـــوم االآخـــر وال يذكـــر اهلل كثيـــًرا فاإنـــه ال يتاأ�صَّ

 ولمـــا عايـــن الموؤمنـــون االأحـــزاب المجتمعـــة لقتالهـــم قالـــوا: هـــذا مـــا وعدنـــا اهلل ور�صـــوله مـــن االبتـــاء والمحـــن والن�صـــر، و�صـــدق اهلل 

ور�صـــوله فـــي هـــذا، فقـــد تحقـــق، وما زادتهـــم معاينتهم لاأحـــزاب اإال اإيماًنا بـــاهلل وانقياًدا له.

ُبها قتال، وال ُيْبِعُدها هروب منه.    االآجال محددة؛ ال ُيَقِرّ
   التثبيط عن الجهاد في �صبيل اهلل �صاأن المنافقين دائًما.

   الر�صول   قدوة الموؤمنين في اأقواله واأفعاله.
   الثقة باهلل واالنقياد له من �صفات الموؤمنين.



ـــوا  ـــال �صـــدقـ ـــين رجــ ـــن الموؤمنــ  مــــ

اهلل، فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات 
ـــبيل اهلل،  ـــى الجهـــاد فـــي �ص وال�صبـــر عل
فمنهـــم مـــن مـــات اأو قتـــل في �صـــبيل اهلل، 
ومنهـــم مـــن ينتظـــر ال�صـــهادة في �صـــبيله، 
ومـــا غّيـــر هـــوؤالء الموؤمنـــون مـــا عاهـــدوا 
اهلل عليـــه مثـــل مـــا فعلـــه المنافقـــون 

بعهودهـــم.
الذيـــن  ال�صادقيـــن  اهلل  ليجـــزي   

وفـــوا بمـــا عاهـــدوا اهلل عليـــه ب�صدقهـــم 
ووفائهـــم بعهودهـــم، ويعـــذب المنافقيـــن 
بـــاأن  �صـــاء،  اإن  لعهودهـــم  الناق�صيـــن 
يميتهم قبل التوبة من كفرهم، اأو يتوب 
عليهـــم بـــاأن يوفقهـــم للتوبـــة، وكان اهلل 
غفـــوًرا لمـــن تـــاب مـــن ذنوبـــه، رحيًما به.

ــا وغطفـــان والذيـــن   ورّد اهلل قري�ًصـ

معهـــم بكربهم وغّمهم لفوتهم ما اأملوا، 
لـــم يظفـــروا بمـــا اأرادوا مـــن ا�صـــتئ�صال 
الموؤمنيـــن، وكفـــى اهلل الموؤمنيـــن القتال 
معهـــم؛ بمـــا اأر�صـــله مـــن الريـــح واأنزلـــه 
ـــا عزيـــًزا ال  مـــن المائكـــة، وكان اهلل قويًّ

يغالبـــه اأحـــد اإال غلبـــه وخذلـــه.
من  اأعانوهم  الذين  اهلل  واأنزل   

كانوا  التي  ح�صونهم  من  اليهود 
واألقى  عدوهم،  من  فيها  يتح�صنون 
الخوف في نفو�صهم، فــــريًقا تقـتلونهـم 
- اأيها الم����وؤمنون - وفريًقا تاأ�صرونهم.
اأر�صهم  بعد هاكهم  وملََّككم اهلل   

وملََّككم  ونخيل،  زروع  من  فيها  بما 
وملََّككم  االأخرى،  واأموالهم  منازلهم 
بعد،  تطوؤوها  لم  التي  َخْيبر  اأر�ض 
وب�صرى  وعد  وهذا  �صتطوؤونها،  لكنكم 
�صيء  كل  على  اهلل  وكان  للموؤمنين، 

قديًرا، ال يعجزه �صيء.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي، قـــل الأزواجـــك حيـــن 

طلبن منك التو�صعة في النفقة ولم يكن 
عندك ما تو�صع به عليهن: اإن كنتّن ُتِرْدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة، فتعالين اإلّي اأمتعكّن بما ُتَمتَّع به المطلقات، واأَُطلِّقكن طاًقا 

ال اإ�صرار فيه وال اإيذاء.
 واإن كنتـــّن تـــردن ر�صـــا اهلل ور�صـــا ر�صـــوله، وتـــردن الجنـــة فـــي الـــدار االآخـــرة، فا�صبـــرن علـــى حالكـــّن، فـــاإن اهلل اأعـــّد لمـــن اأح�صـــَن منكـــّن 

بال�صبر وح�صـــن الع�صـــرة اأجًرا عظيًما.
اَعـــف لهـــا العـــذاب يـــوم القيامـــة �صعفيـــن لمكانتهـــا ومنزلتهـــا، ول�صيانـــة جنـــاب   ي���ا ن�س���اء النب���ي، مـــن يـــاأت منكـــّن بمع�صيـــة ظاهـــرة ُي�صَ

. وكانـــت تلـــك الم�صاعفة على اهلل �صـــهلة. النبـــي 

   تزكية اهلل الأ�صحاب ر�صول اهلل  ، وهو �صرف عظيم لهم.

   عون اهلل ون�صره لعباده من حيث ال يحت�صبون اإذا اتقوا اهلل.
   �صوء عاقبة الغدر على اليهود الذين �صاعدوا االأحزاب.

   اختيار اأزواج النبي   ر�صا اهلل ور�صوله دليل على قوة اإيمانهّن.


