 وم ��ن ت� � ُدم عل ��ى طاع ��ة اهلل
�صالح ��ا
ور�س ��وله منك � ّ�ن ،وتعم ��ل عم�ل ً�ا ً
مر�ض ًّي��ا عن��د اهلل  -نعطه��ا م��ن الث��واب
�ضع ��ف غيره ��ا م ��ن �س ��ائر الن�س ��اء،
و�أعددن��ا له��ا ف��ي الآخ��رة �أج � ًرا كري ًم��ا
وه ��و الجن ��ة.
�تن
 ي��ا ن�س��اء النب��ي محم��د  ،ل�س� ّ
في الف�ضل وال�شرف مثل �سائر الن�ساء،
ب��ل �أنت� ّ�ن ف��ي الف�ضل وال�ش��رف بالمنزلة
الت��ي ال ي�ص��ل �إليه��ا غيرك� ّ�ن �إن امتثل ُت� َّ�ن
�أوام ��ر اهلل واجتنب ُت � َّ�ن نواهي ��ه ،ف�ل�ا
ُت َل ِّي َّن القول و ُت َر ِّق ْقن ال�صوت �إذا تكلم ُت ّن
مع الأجانب من الرجال ،فيطمع ب�سبب
ذلك من في قلبه مر�ض النفاق و�ش��هوة
الح��رام ،وقل��ن ق� ً
�ول بعي� ً�دا م��ن الريب��ة
ب��أن يك��ون ِج ًّدا ال ً
هزل بق��در الحاجة.
 واثبت��ن ف��ي بيوتك� ّ�ن ،ف�ل�ا تخرج��ن
محا�سنكن
منها لغير حاجة ،وال ُتظْ ِهرن
ّ
كن قبل الإ�س�ل�ام من الن�س��اء
�صنيع من ّ
كن يبدين ذلك ا�ستمالة للرجال،
حيث ّ
و�أ ِّدي ��ن ال�ص�ل�اة عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه،
و�أعطي ��ن زكاة �أموالك � ّ�ن ،و�أطع ��ن اهلل
ور�س ��وله� ،إنم ��ا يري ��د اهلل �س ��بحانه �أن
يذه ��ب عنك ��م الأذى وال�س ��وء ،ي��ا �أزواج
ر�س ��ول اهلل وي ��ا �أه ��ل بيت ��ه ،ويري ��د �أن
يط ّه ��ر نفو�س ��كم؛ بتحليته ��ا بف�ضائ ��ل
الأخالق ،وتخليتها عن رذائلها تطهي ًرا
كام�ل ً�ا ،ال يبق��ى بع��ده َد َن���س.
 واذك ��رن م ��ا ُي ْق ��ر�أ ف ��ي بيوتك � ّ�ن
م ��ن �آي ��ات اهلل المنزل ��ة عل ��ى ر�س ��وله،
وم ��ن ُ�س� � َّنة ر�س ��وله المطه ��رة� ،إن اهلل
كان لطي ًف��ا بك� ّ�ن حي��ن امت� ّ�ن عليك� ّ�ن ب�أن
بكن حين
جعلكن في بيوت نب ِّيه ،خبي ًرا ّ
ّ
واختاركن
أزواجا لر�س��وله،
�
�ن
�
ك
ا�صطفا
ّ
ّ
ً
�أمه��ات لجمي��ع الم�ؤمني��ن م��ن �أمت��ه.
� إن الـمـتـ ��ذللين هلل بالطاعـ ��ة
والمتذل�ل�ات ،والم�صدقـيـ��ن ب��اهلل والم�صدق��ات ،والمطيعين والمطيعات هلل ،وال�صادقي��ن وال�صادقات في �إيمانهم وقولهم ،وال�صابرين
وال�صاب��رات عل��ى الطاع��ات وع��ن المعا�ص��ي وعل��ى الب�ل�اء ،والمت�صدقي��ن والمت�صدق��ات ب�أمواله��م ف��ي الفر���ض والنف��ل ،وال�صائمي��ن
وال�صائم��ات هلل ف��ي الفر���ض والنف��ل ،والحافظي��ن فروجه��م والحافظات فروجهن ب�س��ترها عن الك�ش��ف �أمام م��ن ال يح ّل له النظر �إليها،
هلل بقلوبه��م و�أل�س��نتهم كثي� ًرا �س� ًّرا وعالني��ة � -أع ّد اهلل له��م مغفرة منه
وبالبع��د ع��ن فاح�ش��ة الزن��ى ومقدماته��ا ،والذاكري��ن والذاك��رات ا َ
لذنوبه��م ،و�أع� ّد له��م ثوا ًب��ا عظي ًم��ا ي��وم القيام��ة وه��و الجنة.
من توجيهات القر�آن للمر�أة الم�سلمة :النهي عن الخ�ضوع بالقول ،والأمر بالمكث في البيوت �إال لحاجة ،والنهي عن التبرج.
أزواجه من �أهل بيته.
ف�ضل �أهل بيت ر�سول اهلل  ،و� ُ
مبد�أ الت�ساوي بين الرجال والن�ساء قائم في العمل والجزاء �إال ما ا�ستثناه ال�شرع لكل منهما.

 وال ي�ص � ّ�ح لم�ؤم ��ن وال م�ؤمن ��ة
�إذا حك��م اهلل ور�س��وله فيه��م ب�أم��ر� ،أن
يك��ون له��م االختيار ف��ي قَبوله �أو رف�ضه،
وم��ن يع���ص اهلل ور�س��وله فق��د �ض��لَّ ع��ن
ال�ص��راط الم�س��تقيم �ض�ل ً
وا�ضح ��ا.
�ال
ً
 و�إذ تق ��ول � -أيه ��ا الر�س ��ول -
لل��ذي �أنع��م اهلل علي��ه بنعم��ة الإ�س�ل�ام،
و�أنعم��ت علي��ه �أن��ت بالعت��ق  -والمق�صود
زي ��د ب ��ن حارث ��ة حي ��ن ج ��اءك
م�ش��او ًرا ف��ي �ش��أن ط�ل�اق زوجت��ه زين��ب
بن��ت جح���ش  -تق��ول ل��ه� :أم�س��ك علي��ك
زوجت��ك وال تطلّقه��ا ،وات��ق اهلل بامتث��ال
�أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه ،وتكت ��م ف ��ي
نف�س��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ا �أوح��ى اهلل
ب��ه ل��ك م��ن زواج��ك بزين��ب خ�ش��ية م��ن
النا���س واهلل �س��يظهر ط�ل�اق زي��د لها ثم
زواج��ك منه��ا واهلل �أول��ى �أن تخ�ش��اه ف��ي
هذا الأمر ،فلما طابت نف�س زيد ورغب
عنه��ا وطلّقه��ا زوجناكه��ا؛ لك��ي ال يك��ون
عل��ى الم�ؤمنين �إثم ف��ي التزوج بزوجات
�أبنائه��م بالتب ِّن��ي �إذا طلقوه��ن وانق�ضت
ع ّدته� ّ�ن ،وكــ��ان �أم��ر اهلل مفع� ً
�ول ال مانع
من ��ه ،وال حائ ��ل دون ��ه.
 م ��ا كان عل ��ى النب ��ي محم ��د
م��ن �إث��م �أو ت�ضيي��ق فيم��ا �أح� ّل اهلل م��ن
ن��كاح زوج��ة ابن��ه بالتبنِّي ،وه��و في ذلك
يتب��ع ُ�س� َّنة الأنبي��اء م��ن قبل��ه ،فلي���س ه��و
ِب ْد ًع��ا م��ن الر�س��ل في ذلك ،وكان ما
يق�ض��ي اهلل ب��ه  -م��ن �إتمام ه��ذا الزواج
و�إبط��ال التب ِّن��ي ولي���س للنب��ي في��ه ر� ٌأي �أو
خي��ا ٌر  -ق�ض��ا ًء ناف��ذً ا ال م��ر ّد ل��ه.
 ه� ��ؤالء الأنبي ��اء الذي ��ن يبلغ ��ون
ر�س ��االت اهلل المنزل ��ة عليه ��م �إل ��ى
�أممه ��م ،وال يخـــ ��افون �أحـ � ً�دا �إال اهلل
 ،فال يلتفتون �إل ��ى ما يقوله غيرهم
عندما يفعلون م ��ا �أح ّل اهلل لهم ،وكفى
ب ��اهلل حافظً ��ا لأعم ��ال عب ��اده ليحا�س ��بهم عليه ��ا ،ويجازيهم به ��ا؛ �إن خي� � ًرا فخير ،و�إن �ش� � ًّرا ف�ش ��ر.
 م��ا كان محم� ٌد �أب��ا �أح��د م��ن رجالك��م ،فلي���س ه��و وال��د زي��د حت��ى يح��رم علي��ه ن��كاح زوجت��ه �إذا طلقه��ا ،ولك َّن��ه ر�س��ول اهلل �إل��ى النا���س،
وخات��م النبيي��ن ف�ل�ا نب��ي بع��ده ،وكان اهلل ب��كل �ش��يء علي ًم��ا ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن �أم��ر عب��اده.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا بما �شرعه لهم ،اذكروا اهلل بقلوبكم و�أل�سنتكم وجوارحكم ذك ًرا كثي ًرا.
 ونزهوه �سبحانه بالت�سبيح والتهليل �أول النهار و�آخره؛ لف�ضلهما.
 ه��و ال��ذي يرحمك��م ويثن��ي عليك��م ،وتدع��و لك��م مالئكت��ه ليخرجك��م م��ن ظلم��ات الكف��ر �إلى ن��ور الإيم��ان ،وكان بالم�ؤمني��ن رحي ًما؛ فال
يعذبه��م �إذا ه��م �أطاعوه فامتثلوا �أمره واجتنبوا نهيه.
وجوب ا�ست�سالم الم�ؤمن لحكم اهلل واالنقياد له.
اطالع اهلل على ما في النفو�س.
من مناقب �أم الم�ؤمنين زينب بنت جح�شْ � :أن ز ّوجها اهلل من فوق �سبع �سماوات.
ف�ضل ذكر اهلل ،خا�صة وقت ال�صباح والم�ساء.

 تحي��ة الم�ؤمني��ن ي��وم يلق��ون ربه��م
�س�ل�ام و�أم��ان م��ن كل �س��وء ،و�أع � ّد اهلل
له��م �أج� ًرا كري ًم��ا  -وه��و جنت��ه  -ج��زا ًء
له ��م عل ��ى طاعته ��م ل ��ه ،وبعده ��م ع ��ن
مع�صيت��ه.
 ي ��ا �أيه ��ا النب ��ي� ،إن ��ا بعثن ��اك �إل ��ى
�اهدا عليه��م ب ��أن بلَّغته��م م��ا
النا���س �ش� ً
�أُ ِ
�لت ب��ه �إليه��م ،ومب�ش � ًرا للم�ؤمني��ن
ر�س� َ
منه ��م بم ��ا �أع � ّد اهلل له ��م م ��ن الجن ��ة،
ومخ ّو ًف��ا الكافري��ن مم��ا �أع � ّد له��م م��ن
عذاب ��ه.
 وبعثن ��اك داع ًي ��ا �إل ��ى توحي ��د اهلل
م�صباح ��ا
وطاعت ��ه ب�أم ��ره ،وبعثن ��اك
ً
مني� ًرا ي�س��تنير ب��ه كل من يريد الهداية.
 و�أخ ِب ِر الم�ؤمنين باهلل الذين
ي�سرهم
يعملون بما �شرعه لهم ،بما ّ
�أن لهم من اهلل �سبحانه ً
ف�ضل عظي ًما
ي�شمل ن�صرهم في الدنيا وفوزهم في
الآخرة بدخول الجنة.
 وال تط�ع الكافري�ن والمنافقي�ن
فيم�ا يدع�ون �إلي�ه م�ن ال�ص�د ع�ن دي�ن
اهلل ،و�أعر��ض عنه�م ،فلع�ل ذل�ك يك�ون
�أدعى لأن ي�ؤمنوا بما جئتهم به ،واعتمد
عل�ى اهلل ف�ي كل �أم�ورك؛ ومنها الن�صر
عل�ى �أعدائ�ك ،وكفى ب�اهلل ً
وكيال يعتمد
علي�ه العب�اد ف�ي جمي�ع �أموره�م ف�ي
الدني�ا والآخ�رة.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل وعمل�وا
بم�ا �ش�رعه له�م� ،إذا عقدت�م عل�ى
الم�ؤمن�ات عق�د ن�كاح ،ث�م طلقتموه�ن
م�ن قب�ل الدخ�ول به ّ�ن فم�ا لك�م عليه�ن
م�ن ع�دة� ،س�واء كان�ت بالأَ ْق�راء �أو
ال�ش�هور؛ للعل�م بب�راءة �أرحامه�ن بع�دم
ومتعوهن ب�أموالكم ح�س�ب
البن�اء به ّ�ن،
ّ
و�س�عكم؛ َج ْب� ًرا لخواطره ّ�ن المنك�س�رة
�بيلهن بالمع�روف
بالطلاق ،وخ ّل�وا �س ّ

دون �إي�ذاء له�ن.
 ي��ا �أيه��ا النب��ي� ،إن��ا �أبحن��ا ل��ك �أزواج��ك الالت��ي �أعطيته� ّ�ن مهوره� ّ�ن ،و�أحللن��ا ل��ك م��ا ملك� َ�ت م��ن الإم��اء مم��ا �أف��اء اهلل ب��ه علي��ك م��ن
ال�س��بايا ،و�أحللن��ا ل��ك ن��كاح بن��ات عم��ك ،ون��كاح بن��ات عماتك ،ونكاح بنات خال��ك ،ونكاح بنات خاالتك الالتي هاج��رن معك من مكة �إلى
المدينة ،و�أحللنا لك �أن تنكح امر�أة م�ؤمنة وهبت نف�سها لك من غير مهر �إن �أردت �أن تنكحها ،ونكاح الهبة خا�ص به ال يجوز لغيره
من الأمة ،قد علمنا ما �أوجبناه على الم�ؤمنين في �ش��أن زوجاتهم حيث ال يجوز لهم �أن يتجاوزوا �أربع ن�س��وة ،وما �ش��رعناه لهم في �ش��أن
منهن دون تقييد بعدد ،و�أبحنا لك ما �أبحنا مما ذُ ِكر مما لم نبحه لغيرك؛ لئال يكون عليك
�إمائهم حيث �إن لهم �أن ي�ستمتعوا بمن �شا�ؤوا ّ
�ضيق وم�ش��قة ،وكان اهلل غفو ًرا لمن تاب من عباده ،رحي ًما بهم.
ال�صبر على الأذى من �صفات الداعية الناجح.
ُي ْن َدب للزوج �أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بع�ض المال جب ًرا لخاطرها.
خ�صو�صية النبي بجواز نكاح الهبة ،و�إن لم يحدث منه.

 ت�ؤخ ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -م ��ن
ت�ش ��اء ت�أخي ��ر ق َْ�س ��مه م ��ن ن�س ��ائك ف�ل�ا
تبي ��ت معه ��ا ،وت�ض � ّ�م �إلي ��ك م ��ن ت�ش ��اء
منه � ّ�ن فتبي ��ت معه ��ا ،وم ��ن طلب � َ�ت �أن
هن فال �إثم عليك في
ت�ضمها ممن � َّأخر َت َّ
ذلك ،ذلك التخيير والتو�سيع لك �أقرب
�أن َت َق� َّ�ر ب��ه �أعي��ن ن�س��ائك ،و�أن ير�ضي��ن
بم��ا �أعطيته� ّ�ن جميعه� ّ�ن؛ لعلمه��ن �أن��ك
ل��م تت��رك واج ًب��ا ،ولم تبخ��ل بحق ،واهلل
يعل��م م��ا ف��ي قلوبك��م � -أيه��ا الرج��ال -
من الميل �إلى بع�ض الن�س��اء دون بع�ض،
وكان اهلل علي ًما ب�أعمال عباده ،ال يخفى
علي ��ه منه ��ا �ش ��يء ،حلي ًم ��ا ال يعاجله ��م
بالعقوب��ة لعله��م يتوب��ون �إلي��ه.
 ال يج ��وز ل ��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -أن
تت��زوج بن�س��اء غي��ر زوجات��ك الالتي هن
ف��ي ع�صمت��ك ،وال يح ّل لك �أن تطلقهن،
�أو تطل ��ق بع�ضه � ّ�ن لت�أخ ��ذ غيره ��ن م ��ن
الن�س��اء ،ول��و �أعجب��ك ح�س��ن م��ن تري��د
�أن تت ��زوج به ��ا م ��ن الن�س ��اء غيره ��ن،
لك ��ن يج ��وز ل ��ك �أن َت َت َ�س � َّ�رى بم ��ا ملك ��ت
يمين��ك م��ن الإم��اء دون ح�ص��ر ف��ي عدد
محدد ،وكان اهلل على كل �شيء حفيظً ا.
وه ��ذا الحك ��م ي ��دل عل ��ى ف�ض ��ل �أمه ��ات
الم�ؤمني��ن ،فق��د ُمن��ع طالقه��ن وال��زواج
عليه��ن.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا
بما �شرع لهم ،ال تدخلوا بيوت النبي
�إال بعد �أن ي�أذن لكم بدخولها بدعوتكم
�إلى طعام ،وال تطيلوا الجلو�س تنتظرون
ن�ضج الطعام ،ولكن �إذا دعيتم �إلى
طعام فادخلوا ،ف�إذا �أكلتم فان�صرفوا،
وال تمكثوا بعده ي�ست�أن�س بع�ضكم
بحديث بع�ض� ،إن ذلك المكث كان
ي�ؤذي النبي في�ستحيي �أن يطلب
منكم االن�صراف ،واهلل ال ي�ستحيي �أن
ي�أمر بالحق ،ف�أمركم باالن�صراف عنه حتى ال ت�ؤذوه بالمكث ،و�إذا طلبتم من زوجات النبي حاجة مثل �آنية ونحوها فاطلبوا
لهن؛ لمكانة ر�سول اهلل  ،ذلكم الطلب من
حاجتكم تلك من وراء �ستر ،وال تطلبوها منهن مواجهة حتى ال
تراهن �أعينكم؛ �صونًا ّ
ّ
وقلوبهن بالو�سو�سة وتزيين المنكر ،وما ينبغي لكم � -أيها
قلوبكم
إلى
�
ال�شيطان
يتطرق
وراء �ستر �أطهر لقلوبكم و�أطهر
ّ
ّ
لقلوبهن؛ حتى ال ّ
فهن �أمهات الم�ؤمنين ،وال يجوز لأحد �أن يتزوج
موته،
بعد
من
ن�ساءه
تتزوجوا
أن
�
وال
للحديث،
بالمكث
اهلل
الم�ؤمنون � -أن ت�ؤذوا ر�سول
ّ
�أمه� ،إن ذلكم الإيذاء  -ومن �صوره نكاحكم ن�ساءه من بعد موته  -حرام ويع ُّد عند اهلل �إث ًما عظي ًما.
� إن تظه��روا �ش��يئًا م��ن �أعمالك��م �أو ت�س��تروه ف��ي �أنف�س��كم ،فل��ن يخف��ى عل��ى اهلل من��ه �ش��يء� ،إن اهلل كان بكل �ش��يء علي ًم��ا ،ال يخفى عليه
�شيء من �أعمالكم وال من غيرها ،و�سيجازيكم على �أعمالكم �إن خي ًرا فخير ،و�إن �ش ًّرا ف�شر.
عظم مقام النبي عند ربه؛ ولذلك عاتب ال�صحابة الذين مكثوا في بيته ِل َت َ�أذِّ يه من ذلك.
ثبوت �صفتي العلم والحلم هلل تعالى.
الحياء من �أخالق النبي .
�صيانة مقام �أمهات الم�ؤمنين زوجات النبي .

ويكلمهن
يراهن
عليهن �أن
 ال �إثم
ّ
ّ
ّ
أوالدهن،
ؤهن ،و�
ّ
دون حجاب� :آبا� ّ
إخوانهن ،و�أبنــــاء
و�إخوانهن ،و�أبــــناء �
ّ
ـــهن من الن�سب �أو الر�ضاعة ،وال
�أخوات ّ
يكلمهن دون حجاب:
أن
�
عليهن
�إثم
ّ
ّ
أيمانهن،
الن�ساء الم�ؤمنات ،وما ملكت �
ّ
واتقين اهلل � -أيتها الم�ؤمـــنات -
فيـــما �أمـــــر به ونهــــى عنه �سبحانه،
فهو ُم ِ
نكن و َي ْ�ص ُد ُر
�شاه ٌد ِل َما َيظْ َه ُر ِم َّ
عنكن.
� إن اهلل يثن ��ي عن ��د مالئكت ��ه عل ��ى
الر�س��ول محم��د  ،ومالئكت��ه يدع��ون
ل��ه ،ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وعمل��وا
بم��ا �ش��رع لعب��اده� ،صل��وا عل��ى الر�س��ول
و�س��لموا علي��ه ت�س��لي ًما.
ولم ��ا �أم ��ر اهلل بتعظي ��م الر�س ��ول
وال�ص�ل�اة علي��ه نه��ى ع��ن �إيذائ��ه فق��ال:
� إن الـــ ��ذين يـــ ��ؤذون اهلل ور�ســـ ��وله
بالق��ول �أو الفع��ل �أبعده��م اهلل وطردهم
م ��ن رح ��اب رحمت ��ه ف ��ي الدني ��ا وف ��ي
الآخ��رة ،و�أع� ّد له��م ف��ي الآخ��رة عذا ًب��ا
م� ًّ
�ذل ج��زا ًء له��م عل��ى م��ا اقترف��وه م��ن
�إي��ذاء ر�س��وله.
 والذين ي�ؤذون الم�ؤمنــين
والم�ؤمنات بالقــول �أو الفــعل بغير
ذنب اكت�ســـبوه من جناية توجـب ذلك
الإيذاء ،فــــقد احتملوا كذ ًبا و�إث ًما
ظاه ًرا.
 ي��ا �أيه��ا النب��ي ق��ل لأزواج��ك ،وق��ل
لبنات��ك ،وقل لن�س��اء الم�ؤمني��نُ :ي ْر ِخين
عليه � ّ�ن م ��ن الجالبي ��ب الت ��ي يلب�س ��نها
حت ��ى ال تنك�ش ��ف منه ��ن ع ��ورة �أم ��ام
الأجان��ب م��ن الرج��ال؛ ذل��ك �أق��رب �أن
ُيع��رف �أ ّنه� ّ�ن حرائ��ر ف�ل�ا َيتعر���ض له� ّ�ن
�أح��د بالإي��ذاء كم��ا يتعر���ض ب��ه للإم��اء،
وكان اهلل غف��و ًرا لذن��وب م��ن ت��اب م��ن

عب��اده ،رحي ًم��ا ب��ه.
 لئ��ن ل��م ينت��ه المنافق��ون ع��ن نفاقه��م؛ ب�إ�ضماره��م الكف��ر و�إظهارهم الإ�س�ل�ام ،والذين في قلوبه��م فجور بتعلقهم ب�ش��هواتهم ،والذين
ي�أتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين الم�ؤمنين  -لن�أمرنك � -أيها الر�سول  -بمعاقبتهم ،ولن�سلط ّنك عليهم ،ثم ال ُي�ساكنونك
في المدينة �إال ً
قليل من الزمن؛ لإهالكهم �أو طردهم عنها ب�سبب �إف�سادهم في الأر�ض.
ِ
ِ
ُ
 مطرودين من رحمـة اهلل ،في �أي مكــان ُل ُقوا �أخــــذُ وا َو ُق ّتـلُوا ً
تقتيل؛ لنفاقهم ون�شرهم الف�ساد في الأر�ض.
و�س َّنة اهلل ثابتة لن تجد لها � ًأبدا تغيي ًرا.
 هذه ُ�س َّنة اهلل الجارية في المنافقين �إذا �أظهروا النفاقُ ،
عل ّو منزلة النبي عند اهلل ومالئكته.
حرمة �إيذاء الم�ؤمنين دون �سبب.
النفاق �سبب لنزول العذاب ب�صاحبه.

 ي�سـ� ��ألك الم�شــــركــ ��ون � -أيهــــ ��ا
الر�س ��ول � -ســ ��ؤال �إنكــــ ��ار وتكــــ ��ذيب،
أي�ض ��ا؛ ع ��ن ال�س ��اعة:
وي�س ��ألك اليه ��ود � ً
مت��ى وقته��ا؟ ق��ل له ��ؤالء :عل��م ال�س��اعة
عن��د اهلل لي���س عن��دي من��ه �ش��يء ،وم��ا
ي�ش��عرك � -أيه��ا الر�س��ول � -أن ال�س��اعة
تك��ون قريب��ة؟
� إن اهلل �س ��بحانه ط ��رد الكافري ��ن
م��ن رحمت��ه ،وه َّي��أ لهم ي��وم القيامة نا ًرا
ملتهب��ة تنتظرهم.
 ماكث ��ون ف ��ي ع ��ذاب تل ��ك الن ��ار
المع ��دة له ��م �أب � ً�دا ،ال يج ��دون فيه ��ا
ول ًّي ��ا ينفعه ��م ،وال ن�صي � ًرا يدف ��ع عنه ��م
عذابه ��ا.
 ي ��وم القيام ��ة تق ّل ��ب وجوهه ��م ف ��ي
ن��ار جهن��م ،يقول��ون م��ن �ش��دة التح�س��ر
والن ��دم :ي ��ا ليتن ��ا ف ��ي حياتن ��ا الدني ��ا
كن��ا �أطعن��ا اهلل بامتث��ال م��ا �أمرن��ا ب��ه،
واجتناب ما نهانا عنه ،و�أطعنا الر�سول
فيم��ا ج��اء ب��ه م��ن رب��ه.
 ج ��اء ه� ��ؤالء بحج ��ة واهي ��ة باطل ��ة
فقال��وا :ربن��ا �إن��ا �أطعنا ر�ؤ�س��اءنا وكبراء
�أقوامن ��ا ،ف�أ�ضلون ��ا ع ��ن ال�ص ��راط
الم�س ��تقيم.
 ربنـــا ،اجــعـــــل لهـــــ�ؤالء الـــر�ؤ�ســاء
والكبراء الذين �أ�ضلونا عن ال�صراط
الم�ستقيم ِ�ض ْع َف ْي ما َج َعل َْت لنا من
العذاب لإ�ضاللهم �إيانا ،واطردهم من
رحمتك طر ًدا عظي ًما.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
وعمل ��وا بم ��ا �ش ��رعه له ��م ،ال ت� ��ؤذوا
ر�سولكم فتكونوا مثل الذين �آذوا مو�سى
كعيبه��م ل��ه ف��ي ج�س��ده فب� ّ�ر�أه اهلل مم��ا
قال��وا ،فتبي��ن له��م �س�ل�امته مم��ا قال��وا
في ��ه ،وكان مو�س ��ى عن ��د اهلل وجي ًه ��ا ،ال
ُي ��ر ّد طلب ��ه ،وال يخي ��ب م�س ��عاه.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل ،وعملوا بما �شرعه لهم ،اتقوا اهلل بامتثال �أوامره ،واجتناب نواهيه ،وقولوا ً
قول �صوا ًبا �صدقًا.
� إنك��م �إن اتقيت��م اهلل وقلت��م ق� ً
�ول �صوا ًب��ا� ،أ�صل��ح لك��م �أعمالك��م ،وتقبله��ا منك��مَ ،و َم َح��ا عنك��م ذنوبكم فال ي�ؤاخذكم به��ا ،ومن يطع اهلل
ور�س��وله فق��د ف��از ف��و ًزا عظي ًم��ا ال يداني��ه �أي ف��وز ،وه��و الف��وز بر�ض��ا اهلل ودخ��ول الجنة.
� إن��ا عر�ضن��ا التكالي��ف ال�ش��رعية ،وم��ا يحف��ظ م��ن �أم��وال و�أ�س��رار ،عل��ى ال�س��ماوات وعل��ى الأر���ض وعلى الجب��ال ،فامتنعن م��ن حملها،
ظلوما لنف�س��هً ،
جهول بعاقبة حملها.
وخفن من عاقبته ،وحملها الإن�س��ان� ،إنه كان ً
 حمله��ا الإن�س��ان بق��در م��ن اهلل؛ ليع��ذب اهلل المنافقي��ن م��ن الرج��ال والمنافق��ات م��ن الن�س��اء ،والم�ش��ركين م��ن الرج��ال والم�ش��ركات
م��ن الن�س��اء؛ عل��ى نفاقه��م و�ش��ركهم ب��اهلل ،وليت��وب اهلل عل��ى الم�ؤمني��ن والم�ؤمنات الذين �أح�س��نوا حمل �أمانة التكالي��ف ،وكان اهلل غفو ًرا
لذنوب من تاب من عباده رحي ًما بهم.
اخت�صا�ص اهلل بعلم ال�ساعة.
تحميل الأتباع ُك َب َرا َء ُهم م�س�ؤولي َة �إ�ضاللهم ال يعفيهم هم من الم�س�ؤولية.
�شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول �أو الفعل.
عظم الأمانة التي تح ّملها الإن�سان.

٣٤

٥٤

بي��ان �أح��وال النا���س م��ع النع��م ،و�س��نة
اهلل ف��ي تغييرها.
 الحم ��د هلل ال ��ذي ل ��ه كل م ��ا ف ��ي
ال�س ��ماوات وكل م ��ا ف ��ي الأر� ��ض ،خل ًق ��ا
ومل� �كًا وتدبي� � ًرا ،ول ��ه �س ��بحانه الثن ��اء
ف ��ي الآخ ��رة ،وه ��و الحكي ��م ف ��ي خلق ��ه
وتدبي ��ره ،الخبي ��ر ب�أح ��وال عب ��اده ،ال
يخف ��ى علي ��ه منه ��ا �ش ��يء.
 يعل ��م م ��ا يدخ ��ل ف ��ي الأر� ��ض م ��ن
م��اء ونب��ات ،ويعل��م م��ا يخ��رج منه��ا م��ن
نبات وغيره ،ويعلم ما ينزل من ال�سماء
م��ن المط��ر والمالئك��ة وال��رزق ،ويعل��م
م ��ا ي�صع ��د ف ��ي ال�س ��ماء م ��ن المالئك ��ة
و�أعم��ال عب��اده و�أرواحهم ،وهو الرحيم
بعب��اده الم�ؤمني��ن ،الغف��ور لذن��وب م��ن
ت��اب �إليه.
 وق ��ال الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل :ال
ت�أتين ��ا ال�س ��اعة �أب � ً�دا ،ق ��ل له ��م � -أيه ��ا
الر�سول  :-بلى واهلل ،لت�أتينكم ال�ساعة
الت ��ي تكذب ��ون به ��ا ،لك ��ن ال يعل ��م َو ْق � َ�ت
ذل ��ك �إال اهلل ،فه ��و �س ��بحانه عال ��م
م��ا غ��اب م��ن ال�س��اعة وغيره��ا ،ال يغيب
ع��ن علم��ه �س��بحانه وزن �أ�صغ��ر نملة في
ال�سماوات وال في الأر�ض ،وال يغيب عنه
�أ�صغ��ر م��ن ذل��ك المذك��ور وال �أكب��ر� ،إال
ه��و مكت��وب في كتاب وا�ض��ح ،وهو اللوح
المحفوظ الذي كتب فيه كل �شيء كائن
�إل��ى ي��وم القيامة.
� أثب ��ت اهلل م ��ا �أثب ��ت ف ��ي الل ��وح
المحف ��وظ ليج ��زي الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل
وعمل ��وا الأعم ��ال ال�صالح ��ات� ،أولئ ��ك
المت�صف ��ون بتل ��ك ال�صف ��ات له ��م م ��ن اهلل مغف ��رة لذنوبه ��م ،ف�ل�ا ي�ؤاخذه ��م به ��ا ،وله ��م رزق كري ��م؛ وه ��و جنت ��ه ي ��وم القيام ��ة.
 والذي��ن عمل��وا جاهدي��ن لإبط��ال م��ا �أن��زل اهلل م��ن �آي��ات ،فقال��وا عنه��ا� :س��حر ،وقال��وا ع��ن ر�س��ولنا :كاه��ن� ،س��احر� ،ش��اعر� ،أولئ��ك
المت�صف��ون بتل��ك ال�صف��ات له��م ي��وم القيامة �أ�س��و�أ عذاب و�أ�ش��ده.
 وي�ش��هد علم��اء ال�صحاب��ة وم��ن �آم��ن م��ن علم��اء �أه��ل الكت��اب �أن ال��ذي �أنزل��ه اهلل �إليك من الوحي ه��و الحق الذي ال ِم ْرية فيه ،وير�ش��د
�إلى طريق العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،المحمود في الدنيا والآخرة.
تعج ًب��ا و�س��خرية مم��ا ج��اء ب��ه الر�س��ول  :ه��ل ندلكم على رج��ل يخبركم �أنك��م �إذا متم وقطِّ عتم
 وق��ال الذي��ن كف��روا ب��اهلل لبع�ضه��م؛ ّ
تقطي ًعا �أنكم �ستبعثون بعد موتكم �أحياء؟!
�سعة علم اهلل �سبحانه المحيط بكل �شيء.
ف�ضل �أهل العلم.
�إنكار الم�شركين لبعث الأج�ساد َت َنكُّر لقدرة اهلل الذي خلقهم.

 وقال ��وا :ه ��ل اختل ��ق ه ��ذا الرج ��ل
عل ��ى اهلل كذ ًبا فزعم ما زعم من بعثنا
بع ��د موتنا� ،أم هو مجن ��ون يهذي بما ال
حقيقة له؟ لي� ��س الأمر كما زعم ه�ؤالء،
ب ��ل الحا�ص ��ل �أن الذي ��ن ال ي�ؤمن ��ون
بالآخ ��رة هم ف ��ي العذاب ال�ش ��ديد يوم
القيامة ،وفي ال�ضالل البعيد عن الحق
في الدنيا.
� أفل ��م ير ه� ��ؤالء المكذب ��ون بالبعث
م ��ا بين �أيديه ��م من الأر� ��ض ،ويروا ما
خلفه ��م من ال�س ��ماء؟ �إن ن�ش� ��أ َخ ْ�س ��ف
الأر�ض م ��ن تحت �أقدامهم خ�س ��فناها
م ��ن تحته ��م ،و�إن ن�ش� ��أ �أن ن�س ��قط
عليهم ِقطَ ًعا من ال�س ��ماء لأ�س ��قطناها
عليه ��م� ،إن في ذلك لعالمة قاطعة لكل
عبد كثير الرجوع �إلى طاعة ربه ي�ستدل
بها على ق ��درة اهلل ،فالقادر على ذلك
ق ��ادر على بعثك ��م بعد موتك ��م وتمزيق
�أج�سامكم.
 ولق ��د �أعطين ��ا داود من ��ا نبوة
وملكًا ،وقلنا للجبال :يا جبال� ،س� � ِّبحي
مع داود ،وهكذا قلنا للطير ،و�ص ّيرنا له
الحدي ��د ل ّينًا لي�صنع منه ما ي�ش ��اء من
�أدوات.
دروعا وا�سعة
داود
يا
اعمل
� أن
ً
تقي مقاتليك ب�أ�س عد ّوهم ،و�ص ّير
الم�سامير منا�سبة ِ
للحلَق فال تجعلها
ت�ستقر فيها ،وال
دقيقة بحيث ال
ّ
غليظة بحيث ال تدخل فيها ،واعملوا
ً
�صالحا� ،إني بما تعملون ب�صير،
عمل
ً
علي من �أعمالكم �شيء،
ال يخفى َّ
و�س�أجازيكم عليها.
 و�س ��خرنا ل�س ��ليمان ب ��ن داود
الريح ،ت�س��ير في ال�صباح م�س��افة �شهر،
وت�سير في الم�ساء م�سافة �شهر ،و�س ّيلنا
له عين النحا�س لي�صنع من النحا�س ما
عما �أمرناه به من العمل ن ُِذي ُقه من عذاب النار الملتهبة.
ي�شاء ،و�سخرنا له من الجن من يعمل بين يديه ب�أمر ربه ،والذي يميل من الجن َّ
 يعمل ه�ؤالء الجن ل�س ��ليمان ما �أراد من م�س ��اجد لل�صالة ومن ق�صور ،وما ي�ش ��اء من �صور ،وما ي�ش ��اء من ق�صاع مثل حيا�ض الماء
حر ْك َن ل ِعظَ ِم ِهن ،وقلنا لهم :اعملوا  -يا �آل داود � -ش ��ك ًرا هلل على ما �أنع ��م به عليكم ،وقليل من
الكبي ��رة ،وق ��دور الطبخ الثابتات ف�ل�ا ُي َّ
عبادي ال�ش ��كور لي على ما �أنعمت عليه.
َ
 فلما حكمنا على �س ��ليمان بالموت ما �أر�ش ��د الجن �إلى �أنه قد مات �إال ح�ش ��رة الأ َر�ضة ت�أكل ع�صاه التي كان متكئًا عليها ،فلما �سقط
المذل لهم ،وهو ما كانوا عليه من الأعمال ال�ش ��اقة التي
تب َّين ��ت الج ��ن �أنهم ال يعلمون الغي ��ب؛ �إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب ّ
حي يراقبهم.
يعملونها ل�س ��ليمان ظ ًّنا منهم �أنه ٌّ
تكريم اهلل لنبيه داود بالنبوة والملك ،وبت�سخير الجبال والطير ي�سبحن بت�سبيحه ،و�إالنة الحديد له.
تكريم اهلل لنبيه �سليمان بالنبوة والملك.
اقت�ضاء النعم ل�شكر اهلل عليها.
اطالعا على الغيب.
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ولم ��ا ذك ��ر اهلل م ��ا �أنع ��م ب ��ه عل ��ى داود
وابن��ه �س��ليمان  ،ذك��ر م��ا �أنع��م ب��ه
عل ��ى �أه ��ل �س ��ب�أ� ،إال �أن داود و�س ��ليمان
هلل و�أه ��لَ �س ��ب�أ َك َف� � ُروه،
�شَ � � َك َرا ا َ
فق��ال:
 لق��د كان لقبيل��ة �س��ب�أ ف��ي م�س��كنهم
الذي كانوا ي�س��كنون فيه عالمة ظاهرة
عل��ى ق��درة اهلل و�إنعام��ه عليه��م؛ وه��ي
جنت��ان� :إحداهم��ا عن اليمي��ن ،والثانية
ع��ن ال�ش��مال ،وقلن��ا له��م :كل��وا م��ن رزق
ربك��م ،وا�ش��كروه عل��ى نعم��ه؛ ه��ذه بل��دة
طيب��ة ،وه��ذا اهلل رب غف��ور يغفر ذنوب
من ت��اب �إليه.
 ف�أعر�ض ��وا ع ��ن �ش ��كر اهلل
والإيم ��ان بر�س ��له ،فعاقبناه ��م بتبدي ��ل
نعمه ��م نق ًم ��ا ،ف�أر�س ��لنا عليه ��م �س � ً
�يل
خرب �س��دهم و�أغرق مزارعهم،
جار ًفا ّ
وب ّدلناهم ب ُب ْ�س� َتا َن ْيهم ُب ْ�س َتانَين ُمثْمرين
بالثم��ر الم��ر ،وفيهم��ا �ش��جر الأث��ل غي��ر
ال�س� ْ�در.
المثم��ر ،و�ش��يء قلي��ل م��ن ِّ
 ذل ��ك التبدي ��ل  -الحا�ص ��ل لم ��ا
كان��وا علي��ه م��ن النع��م  -ب�س��بب كفرهم
و�إعرا�ضهم عن �ش��كر النعم ،وال نعاقب
الجح��ود لنع��م
ه��ذا العق��اب ال�ش��ديد �إال َ
اهلل الكف��ور ب��ه �س��بحانه.
 وجعلن ��ا بي ��ن �أه ��ل �س ��ب�أ ف��ي اليم ��ن
وبين قرى ال�شام التي باركنا فيها قرى
متقارب ��ة ،وقدرن ��ا فيه ��ا ال�س ��ير بحي ��ث
ي�س��يرون من قرية �إلى قرية دون م�ش��قة
حت��ى ي�صل��وا ال�ش��ام ،وقلنا لهم� :س��يروا
فيه��ا م��ا �ش��ئتم م��ن لي��ل �أو نهار ف��ي �أمن
م��ن الع��دو والجوع والعط���ش.
 فبط ��روا نعم ��ة اهلل عليه ��م
بتقري��ب الم�س��افات ،وقال��وا :ربن��ا باعد
بي��ن �أ�س��فارنا ب�إزال��ة تل��ك الق��رى حت��ى
ن ��ذوق تع ��ب الأ�س ��فار ،وتظه ��ر مزي ��ة
ركائبن��ا ،وظلم��وا �أنف�س��هم ببطره��م نعم��ة اهلل و�إعرا�ضه��م ع��ن �ش��كره وح�س��دهم للفق��راء منه��م ،ف�ص ّيرناه��م �أحادي��ث يتح��دث به��ا َم��ن
عده��م ،وفرقناه��م ف��ي الب�ل�اد كل تفري��ق ،بحي��ث ال يتوا�صل��ون فيم��ا بينه��م� ،إن في ذلك المذكور  -من الإنعام على �أهل �س��ب�أ ثم االنتقام
َب َ
منه ��م لكفره ��م وبطره ��م  -لعب ��رة ل ��كل َ�ص َّب ��ار عل ��ى طاع ��ة اهلل وع ��ن مع�صيت ��ه وعل ��ى الب�ل�اء� ،ش ��كور لنع ��م اهلل علي ��ه.
 ولق��د َح َّق� َ�ق عليه��م �إبلي���س م��ا ظن��ه م��ن �أن��ه ي�س��تطيع �إغواءه��م و�إ�ضالله��م ع��ن الح��ق ،فاتبع��وه ف��ي الكف��ر وال�ض�ل�ال �إال طائف��ة م��ن
الم�ؤمني��ن ف�إنه��م خيب��وا رج��اءه بع��دم اتباعه��م له.
 وم��ا كان لإبلي���س عليه��م م��ن �س��لطان يقهره��م ب��ه عل��ى �أن ي�ضل��وا ،و�إنم��ا كان يزي��ن له��م ويغويه��م� ،إال �أن��ا � ِأذ ّن��ا ل��ه ف��ي �إغوائه��م ليظهر
�أمر من ي�ؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ،ممن هو منها في �ش��ك ،وربك � -أيها الر�س��ول  -على كل �ش��يء حفيظ ،يحفظ �أعمال عباده،
ويجازيه��م عليه��ا  .ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين :ن��ادوا الذي��ن زعمت��م �أنه��م �آله��ة لك��م م��ن دون اهلل ليجلب��وا لك��م النف��ع �أو
يك�ش��فوا عنكم ال�ضر ،فهم ال يملكون وزن ذرة في ال�س��ماوات وال في الأر�ض ،ولي���س لهم �ش��رك فيها مع اهلل ،ولي���س هلل من معين يعينه،
فهو غني عن ال�ش��ركاء وعن المعينين.
ال�ش��كر يحف��ظ النع��م ،والجح��ود ي�س��بب �س��لبها .الأم��ن م��ن �أعظ��م النع��م الت��ي يمت� ّ�ن اهلل به��ا عل��ى العب��اد .الإيم��ان ال�صحي��ح
يع�صم من اتباع �إغواء ال�شيطان ب�إذن اهلل .ظهور �إبطال �أ�سباب ال�شرك ومداخله كالزعم ب�أن للأ�صنام ُم ْلكًا �أو م�شاركة هلل� ،أو �إعانة
�أو �ش��فاعة عند اهلل.

 وال تنف ��ع ال�ش ��فاعة عن ��ده �س ��بحانه
�إال لم ��ن �أذن ل ��ه ،واهلل ال ي� ��أذن ف ��ي
ال�شفاعة �إال لمن ارت�ضى؛ لعظمته ،ومن
عظمته �أنه �إذا تكلم في ال�سماء �ضربت
المالئك ��ة ب�أجنحته ��ا خ�ضعا ًن ��ا لقول ��ه
حتى �إذا ك�ش��ف الفزع عن قلوبهم قالت
المالئكة لجبريل :ماذا قال ربكم؟ قال
جبري��ل :ق��ال الح��ق ،وه��و العل��ي بذات��ه
وقه��ره ،الكبي��ر ال��ذي كل �ش��يء دون��ه.
 قـــ ��ل � -أيهـــ ��ا الر�ســـ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
الم�ش��ركين :من يرزقكم من ال�س��ماوات
ب�إن ��زال المط ��ر ،وم ��ن الأر� ��ض ب�إنب ��ات
الثم ��رات وال ��زروع والفواك ��ه ،وغي ��ر
ذل ��ك؟ ق ��ل :اهلل ه ��و ال ��ذي يرزقك ��م
منها ،و�إنا �أو �إياكم � -أيها الم�شركون-
لعل��ى هداي��ة �أو ف��ي �ض�ل�ال وا�ض��ح ع��ن
الطري��ق ،ف�أحدن��ا ال محال��ة كذل��ك ،وال
�ش��ك �أن �أه��ل الهدى ه��م الم�ؤمنون ،و�أن
�أه��ل ال�ض�ل�ال ه��م الم�ش��ركون.
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ال
ت�س��ألون ي��وم القيام��ة ،ع��ن ذنوبن��ا الت��ي
ارتكبناه ��ا ،وال ن ُْ�س ��أل نح ��ن عم ��ا كنت ��م
تعمل ��ون.
 ق��ل له��م :يجم��ع اهلل بينن��ا وبينك��م
ي��وم القيام��ة ،ث��م يق�ض��ي بينن��ا وبينك��م
بالع��دل ،فيبين ال ُم ِح� َّ�ق ِمن ال ُم ْب ِطل وهو
الحاكم الذي يحكم بالعدل ،العليم بما
يحكم به.
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول :-
�أرون ��ي الذي ��ن جعلتموه ��م هلل �ش ��ركاء
ت�ش��ركونهم مع��ه ف��ي العبادة ،كال ،لي���س
الأم��ر كم��ا ت�صورت��م م��ن �أن ل��ه �ش��ركاء،
ب��ل ه��و اهلل العزي��ز ال��ذي ال يغالبه �أحد،
الحكي��م ف��ي خلق��ه و َق� َ�د ِره وتدبي��ره.
 وم ��ا بعثن ��اك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
�إال للنا���س عامة مب�ش� ًرا �أهل التقوى ب�أن
له��م الجن��ة ،و ُم َخ ِّو ًف��ا �أه��ل الكف��ر والفج��ور م��ن الن��ار ،ولك��ن معظ��م النا���س ال يعلم��ون ذلك ،فل��و علموه لم��ا كذبوك.
 ويقول الم�شركون م�ستعجلين بالعذاب الذي ُيخ َّوفون منه :متى هذا الوعد بالعذاب �إن كنتم �صادقين فيما تدعونه من �أنه حق؟
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�س��تعجلين بالع��ذاب :لك��م ميع��اد ي��وم مح��دد؛ ال تت�أخ��رون عنه �س��اعة ،وال تتقدمون عنه �س��اعة ،وهذا
اليوم هو يوم القيامة.
 وق��ال الذي��ن كف��روا ب��اهلل :ل��ن ن�ؤم��ن به��ذا الق��ر�آن ال��ذي يزعم محم��د �أنه منزل علي��ه ،ولن ن�ؤمن بالكتب ال�س��ماوية ال�س��ابقة ،ولو ترى
 �أيه��ا الر�س��ول � -إذ الظالم��ون محبو�س��ون عن��د ربه��م ي��وم القيامة للح�س��اب ،يتراجع��ون الكالم بينهمُ ،ي ْل ِقي كل منهم الم�س��ؤولية واللومعلى الآخر ،يقول الأتباع الذين ا�س� ُت ْ�ض ِعفوا ل�س��ادتهم الذين ا�س� َت ْ�ض َعفوهم في الدنيا :لوال �أنكم �أ�ضللتمونا ،لكنا م�ؤمنين باهلل وبر�س��له.
التلطف بالمدعو حتى ال يلوذ بالعناد والمكابرة.
�صاحب الهدى ُم ْ�س َت ْع ٍل بالهدى مرتفع به ،و�صاحب ال�ضالل منغم�س فيه محتقر.
�شمول ر�سالة النبي للب�شرية جمعاء ،والجن كذلك.

 ق ��ال المتبوع ��ون الذي ��ن ا�س ��تكبروا
عن الحق للتابعين الذين ا�ست�ضعفوهم:
�أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم
به محمد؟! ال ،بل كنتم ظلمة و�أ�صحاب
ف�ساد و�إف�ساد.
 وقال الأتباع الذين ا�ست�ضعفهم
�سادتهم لمتبوعيهم الم�ستكبرين عن
الحق :بل �ص ّدنا عن الهدى مكركم
بنا بالليل والنهار حين كنتم ت�أمروننا
بالكفر باهلل ،وبعبادة مخلوقين من
دونه .و�أخفوا الندامة على ما كانوا
عليه من الكفر في الدنيا حين �شاهدوا
العذاب ،وعلموا �أنهم معذبون،
وجعلنا الأ�صفاد في �أعناق الكافرين،
ال يجزون هذا الجزاء �إال بما كانوا
يعملونه في الدنيا من عبادة غير اهلل
وارتكاب المعا�صي.
ولت�س ��لية الر�س ��ول حي ��ن كذب ��ه
قوم��ه ذ ّك��ره اهلل ب�أن التكذي��ب هو َد ْي َدن
الأم��م م��ن قبل��ه ،فق��ال:
 وم ��ا بعثن ��ا ف ��ي قري ��ة م ��ن الق ��رى
م��ن ر�س��ول يخ ّوفه��م ع��ذاب اهلل �إال ق��ال
ال ُم َن َّع ُم��ون فيه��ا م��ن �أ�صح��اب ال�س��لطان
والج��اه والم��ال� :إن��ا بما ُب ِع ْثت��م به � -أيها
الر�س��ل  -كاف��رون.
 وق ��ال �أ�صح ��اب الج ��اه ه� ��ؤالء
ُم َت َب ِّجحي��ن مفتخرين :نح��ن �أكثر � ً
أموال
و�أكث ��ر �أوال ًدا ،وم ��ا زعمت ��م م ��ن �أنن ��ا
ُم َع َّذب ��ون ك ��ذب ،فل�س ��نا ب ُم َع َّذبي ��ن ف ��ي
الدني ��ا وال ف ��ي الآخ ��رة.
 قـــ ��ل � -أيهــ ��ا الر�ســ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
المغروري��ن بم��ا �أوت��وا م��ن النع��م :رب��ي
يو�س��ع ال��رزق لم��ن ي�ش��اء اختب��ا ًرا له
�أي�شكر �أم يكفر ،وي�ضيقه على من ي�شاء
ابت�ل�اء ل��ه �أي�صب��ر �أم يت�س��خط؟ ولك��ن
معظ��م النا���س ال يعلم��ون �أن اهلل حكيم؛

وج ِه َله��ا َم��ن جهله��ا.
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 ولي�س��ت �أموالك��م وال �أوالدك��م الت��ي تفتخ��رون به
ً
الأج��ر ال ُم َ�ض َاع��ف؛ فالأم��وال تقرب��ه ب�إنفاقه��ا ف��ي �س��بيل اهلل ،والأوالد بدعائه��م ل��ه ،ف�أولئ��ك الم�ؤمن��ون العامل��ون لل�صالح��ات له��م ث��واب
م�ضاع��ف لم��ا عمل��وه م��ن ح�س��نات؛ وه��م ف��ي المن��ازل العلي��ا م��ن الجن��ة �آمن��ون م��ن كل م��ا يخافونه م��ن العذاب والم��وت وانقط��اع النعيم.
 والكف��ار الذي��ن يبذل��ون غاي��ة جهده��م ف��ي �ص��رف النا���س ع��ن �آياتنا وي�س��عون في تحقيق �أهدافهم ه�ؤالء خا�س��رون في الدني��ا ُم َع َّذبون
في الآخرة.
 قل � -أيها الر�س��ول � :-إن ربي يو�س��ع الرزق لمن ي�ش��اء من عباده ،وي�ضيقه على من ي�ش��اء منهم ،وما �أنفقتم من �ش��يء في �س��بيل
اهلل ،ف��اهلل يخلف��ه عليك��م ف��ي الدني��ا ب�إعطائك��م ما هو خير منه ،وفي الآخرة بالثواب الجزيل ،واهلل �س��بحانه هو خير الرازقين ،فمن
طلب الرزق فليلج�أ �إليه �سبحانه.
تبر�ؤ الأتباع والمتبوعين بع�ضهم من بع�ض ،ال ُي ْع ِفي ًّ
كل من م�س�ؤوليته.
الترف ُم ْب ِعد عن الإذعان للحق واالنقياد له.
الم�ؤمن ينفعه ماله وولده ،والكافر ال ينتفع بهما.
الإنفاق في �سبيل اهلل ي�ؤدي �إلى �إخالف المال في الدنيا ،والجزاء الح�سن في الآخرة.

 واذكـــــر � -أيها الر�ســــول  -يـــوم
يح�شرهم اهلل جمي ًعا ،ثم يقول �سبحانه
وتوبيخا
للمالئكة تقري ًعا للم�شركين
ً
لهم� :أه�ؤالء كانوا يعبدونكم في الحياة
الدنيا من دون اهلل؟
 قال المالئكة :تنزهت وتقد�ست!
�أنت ولينا من دونهم ،فال مواالة بيننا
وبينهم ،بل كان ه�ؤالء الم�شركون
يعبدون ال�شياطين؛ يتمثلون لهم �أنهم
مالئكة فيعبدونهم من دون اهلل،
معظمهم بهم م�ؤمنون.
 ي ��وم الح�ش ��ر والح�س ��اب ال يمل ��ك
المعب��ودون لمن عبدوه��م في الدنيا من
دون اهلل نف ًع ��ا ،وال يملك ��ون له ��م �ض � ًّرا،
ونق ��ول للذي ��ن ظلم ��وا �أنف�س ��هم بالكف ��ر
والمعا�ص ��ي :ذوق ��وا ع ��ذاب الن ��ار الت ��ي
كنت��م تكذب��ون به��ا ف��ي الدني��ا.
 و�إذا تق ��ر�أ عل ��ى ه ��ؤالء الم�ش ��ركين
المكذبي��ن �آياتن��ا المنزل��ة عل��ى ر�س��ولنا
وا�ضح ��ة ال لب� ��س فيه ��ا قال ��وا :م ��ا ه ��ذا
الرج��ل ال��ذي ج��اء به��ا �إال رج��ل يريد �أن
ي�صرفك ��م عم ��ا كان علي ��ه �آبا�ؤك ��م،
وقال��وا :م��ا هذا الق��ر�آن �إال كذب اختلقه
عل ��ى اهلل ،وق ��ال الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل
للق��ر�آن لم��ا جاءه��م م��ن عند اهلل :لي���س
وا�ضح��ا؛ لتفريق��ه بي��ن
ه��ذا �إال �س��ح ًرا
ً
الم��رء وزوج��ه ،واالب��ن و�أبي��ه.
 وما �أعطيناهم من كتب يقر�ؤونها
حتى تر�شدهم �أن هذا القر�آن كذب
اختلقه محمد ،وما �أر�سلنا �إليهم قبل
�إر�سالك � -أيها الر�سول  -من ر�سول
يخ ّوفهم من عذاب اهلل.
 وكذب ��ت الأم ��م ال�س ��ابقة مث ��ل ع ��اد
وثم��ود وق��وم لوط ،وما و�صل الم�ش��ركون
م��ن قوم��ك �إل��ى ُع ْ�ش��ر م��ا و�صل��ت �إلي��ه
الأمم ال�سابقة من القوة وال َم َن َعة والمال
والع��دد ،فك��ذب كل منه��م ر�س��وله ،فم��ا نفعه��م م��ا �أوت��وا م��ن الم��ال والق��وة والع��دد ،فوق��ع به��م عذابي ،فانظ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -كيف كان
�إن��كاري عليه��م ،وكي��ف كان عقاب��ي له��م.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين� :إنم��ا �أ�ش��ير �إليك��م و�أن�صحك��م بخ�صل��ة واح��دة؛ ه��ي �أن تقوم��وا متجردي��ن م��ن اله��وى هلل
�سبحانه ،اثنين اثنين �أو منفردين ،ثم تتفكروا في �سيرة �صاحبكم ،وما علمتم من عقله و�صدقه و�أمانته؛ لتتبينوا �أنه لي�س به جنون،
م��ا ه��و �إال مح��ذر لك��م بي��ن ي��دي ع��ذاب �ش��ديد �إن ل��م تتوب��وا �إل��ى اهلل م��ن ال�ش��رك ب��ه.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن :م��ا �س��ألتكم م��ن ث��واب �أو �أج��ر عل��ى م��ا جئتك��م ب��ه م��ن اله��دى والخي��ر  -عل��ى
تقدي��ر وج��وده  ،-فه��و لك��م ،لي���س ثواب��ي �إال عل��ى اهلل وح��ده ،وه��و �س��بحانه على كل �ش��يء �ش��هيد ،فهو ي�ش��هد عل��ى �أني بلغتكم ،وي�ش��هد على
�أعمالك��م ،فيوفيكم جزاءها.
ولما ب َّين �سبحانه الحجج على �أهل الباطل وال�شرك ب َّين �أن ذلك ُ�س َّنته فقال:
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن رب��ي ي�س��لط الح��ق عل��ى الباط��ل فيبطل��ه ،وه��و ع�ل َّ�ام الغي��وب ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ف��ي ال�س��ماوات وال ف��ي
الأر���ض ،وال تخف��ى علي��ه �أعم��ال عباده.
التقليد الأعمى للآباء �صارف عن الهداية .التفكُّر مع التجرد من الهوى و�سيلة للو�صول �إلى القرار ال�صحيح ،والفكر ال�صائب.
الداعية �إلى اهلل ال ينتظر الأجر من النا�س ،و�إنما ينتظره من رب النا�س.

٣٥

٤٥

 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -له� ��ؤالء
الم�ش��ركين المكذبي��ن :جاء الحق الذي
هو الإ�سالم ،وزال الباطل الذي ال يبدو
ل��ه �أي �أث��ر �أو ق��وة وال يع��ود �إل��ى نف��وذه.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -له� ��ؤالء
الم�ش ��ركين المكذبي ��ن� :إن �ضلل � ُ�ت ع ��ن
الح ��ق فيم ��ا �أبلغك ��م ف�ض ��رر �ضالل ��ي
قا�ص��ر عل��ي ،ال ينالك��م من��ه �ش��يء ،و�إن
اهتدي � ُ�ت �إلي ��ه فب�س ��بب م ��ا يوحي ��ه �إل � َّ�ي
ربي �س��بحانه� ،إنه �س��ميع لأق��وال عباده،
قري��ب ال يتع��ذر علي��ه �س��ماع م��ا �أق��ول.
 ول ��و ت ��رى � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ
ف ��زع ه� ��ؤالء المكذب ��ون َّلم ��ا عاين ��وا
الع ��ذاب ي ��وم القيام ��ة ،ف�ل�ا مف ��ر له ��م
من��ه ،وال ملج ��أ يلتجئ��ون �إلي��ه ،و�أُخ��ذوا
م��ن م��كان قري��ب �س��هل التن��اول م��ن �أول
وهل��ة ،ل��و ترى ذل��ك لر�أيت �أم� ًرا عج ًبا.
 وقال ��وا حي ��ن ر�أوا م�صيره ��م:
�آمن��ا بي��وم القيام��ة ،وكي��ف له��م تعاط��ي
الإيم��ان وتناول��ه وق��د بع��د عنه��م م��كان
قب ��ول الإيم ��ان بخروجه ��م م ��ن دار
الدني ��ا الت ��ي ه ��ي دار عم ��ل ال ج ��زاء،
�إل��ى ال��دار الآخ��رة الت��ي ه��ي دار ج��زاء
ال عم ��ل؟!  وكي ��ف يح�ص ��ل منه ��م
الإيمان و ُي ْق َبل ،وقد كفروا به في الحياة
الدني��ا ،ويرم��ون بالظن م��ن جهة بعيدة
ع��ن �إ�صاب��ة الح��ق ،كقولهم في الر�س��ول
� :س��احر ،كاهن� ،ش��اعر؟!  و ُمنع
ه��ؤالء المكذب��ون م��ن الح�ص��ول على ما
ي�شتهونه من ملذات الحياة ،ومن التوبة
م��ن الكف��ر والنج��اة م��ن النار ،والعـ��ودة
�إلى الحـ��ياة الــدنـيا ،كمـا ُف ِعل ب�أمثالهم
م��ن الأم��م المكذب��ة م��ن قبله��م� ،إنه��م
كان��وا ف��ي �ش��ك مم��ا ج��اءت ب��ه الر�س��ل
م��ن توحي��د اهلل والإيم��ان بالبعث� ،ش��ك
باع��ث عل��ى الكف��ر.

بيان فقر العباد المطلق �إلى فاطر ال�سماوات والأر�ض ،وكمال غناه عنهم.
 الحم��د هلل خال��ق ال�س��ماوات والأر���ض عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،ال��ذي جعــــ��ل م��ن المــ�ل�ائكة ر�س�ل ً�ا ينـــ��فذون �أوام��ره
القدرية ،ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي ،وق ّواهم على �أداء ما ائتمنهم عليه ،فمنهم ذو جناحين وذو ثالثة وذو �أربعة ،يطـير بها لتنـــفيذ
م��ا �أُم��ر ب��ه ،يزي��د اهلل ف��ي الخل��ق م��ا ي�ش��اء م��ن ع�ض��و �أو ُح ْ�س��ن �أو �ص��وت� ،إن اهلل عل��ى كل �ش��يء قدي��ر ،ال يعجزه �ش��يء�  .إن مفاتيح كل
�شيء بيد اهلل؛ فما يفتح للنا�س من رزق وهداية و�سعادة وغير ذلك من النعم فال �أحد ي�ستطيع �أن يمنعه ،وما يم�سكه من ذلك فال �أحد
ي�س��تطيع �إر�س��اله م��ن بع��د �إم�س��اكه ل��ه ،وه��و العزي��ز ال��ذي ال يغالب��ه �أحد ،الحكيم ف��ي خلقه وتقديره وتدبي��ره  .يا �أيها النا���س ،اذكروا
نعم��ة اهلل عليك��م بقلوبك��م و�أل�س��نتكم ،وبجوارحك��م بالعم��ل ،ه��ل لكم من خالق غير اهلل يرزقكم من ال�س��ماء بما ينزله عليكم من المطر،
ويرزقك��م م��ن الأر���ض بم��ا ينبت��ه م��ن الثم��ار وال��زروع  ،وغير ذل��ك؟ ال معبود بحق غيره ،فكيف بعد هذا ت�صرف��ون عن هذا الحق وتفترون
عل��ى اهلل وتزعم��ون �أن هلل �ش��ركاء ،وه��و ال��ذي خلقك��م ورزقك��م؟!
م�ش��هد ف��زع الكف��ار ي��وم القيام��ة م�ش��هد عظي��م .مح��ل نف��ع الإيم��ان ف��ي الدني��ا؛ لأنه��ا ه��ي دار العم��ل .عظ��م
خل��ق المالئك��ة يدل على عظمة خالقهم �س��بحانه.

 و�إن يكــــــ��ذبك قــــــومــــ��ك � -أيهـــــ��ا
الر�س��ول  -فا�صب��ر ،فل�س��ت �أول ر�س��ول
كذب��ه قوم��ه ،فق��د كذب��ت �أمم م��ن قبلك
ر�سلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط ،و�إلى
اهلل وح��ده ترج��ع الأم��ور كله��ا ،ف ُيهل��ك
المكذبي��ن ،وين�ص��ر ر�س��له والم�ؤمنين.
 ي��ا �أيه��ا النا���س� ،إن م��ا وع��د اهلل ب��ه
 من البعث والجزاء يوم القيامة  -حقات الحياة
ال �شك فيه ،فال تخدع ّنكم ل ََّذ ُ
الدني��ا و�ش��هواتها ع��ن اال�س��تعداد له��ذا
الي ��وم بالعم ��ل ال�صال ��ح ،وال يخدعنك ��م
ال�ش��يطان بتزيينه للباطل ،والركون �إلى
الحياة الدنيا.
� إن ال�ش ��يطان لك ��م � -أيه��ا النا���س-
ع ��د ّو دائ ��م الع ��داوة ،فاتخ ��ذوه ع ��د ًّوا
بالت��زام محاربت��ه� ،إنم��ا يدعو ال�ش��يطان
�أتباع��ه �إل��ى الكفر باهلل لتك��ون عاقبتهم
دخ��ول الن��ار الملتهب��ة ي��وم القيام��ة.
اتباعا لل�شيطان،
 الذين كفروا باهلل ً
لهم عذاب قوي ،والذين �آمنوا باهلل
وعملوا الأعمال ال�صالحات لهم مغفرة
من اهلل لذنوبهم ،ولهم �أجر عظيم منه
وهو الجنة.
ح�س ��ن ل ��ه ال�ش ��يطان عمل ��ه
�ن
� إن م � ّ
ال�س� ّيئ فاعتق��ده ه��و ح�س�نًا ،لي���س كم��ن
زي��ن ل��ه اهلل الح��ق فاعتق��ده ح ًّق��ا ،ف��إن
اهلل ي�ض��ل م��ن ي�ش��اء ،ويهدي من ي�ش��اء،
ال مك��ره ل��ه ،فال ُت ْه ِلك � -أيها الر�س��ول-
نف�س��ك حز ًن��ا عل��ى �ض�ل�ال ال�ضالين� ،إن
اهلل �س ��بحانه علي ��م بم ��ا ي�صنع ��ون ،ال
يخف��ى علي��ه م��ن �أعماله��م �ش��يء.
 واهلل ال ��ذي بع ��ث الري ��اح فتح � ّ�رك
ه��ذه الري��اح �س��حا ًبا ،ف�س��قنا ال�س��حاب
�إل ��ى بل ��د ال نب ��ات في ��ه ،ف�أحيين ��ا بمائ ��ه
الأر�ض بعد جفافها بما �أنبتناه فيها من
النب��ات ،فكم��ا �أحيين��ا ه��ذه الأر���ض بع��د
موته��ا بم��ا �أودعن��اه فيه��ا م��ن النب��ات ،يك��ون بع��ث الأم��وات ي��وم القيام��ة.
 م��ن كان يري��د الع��زة ف��ي الدني��ا �أو ف��ي الآخ��رة ف�ل�ا يطلبه��ا �إال م��ن اهلل ،فل َّل��ه وح��ده الع��زة فيهم��ا� ،إلي��ه ي�صع��د ذك��ره الطي��ب ،وعم��ل
العباد ال�صالح يرفعه �إليه ،والذين يدبرون المكايد ال�س��يئة  -كمحاولة قتل الر�س��ول  -لهم عذاب �ش��ديد ،ومكر �أولئك الكفار يبطل
مق�صدا.
ويف�س��د ،وال يحق��ق لهم
ً
 واهلل ه��و ال��ذي خل��ق �أباك��م �آدم م��ن ت��راب ،ث��م خلقك��م م��ن نطف��ة ،ث��م جعلك��م ذك��و ًرا و�إنا ًث��ا تتزاوج��ون بينك��م ،وم��ا تحم��ل م��ن �أنث��ى
جني ًن��ا ،وال ت�ض��ع ولده��ا �إال بعلم��ه �س��بحانه ،ال يغي��ب عن��ه م��ن ذل��ك �ش��يء ،وم��ا ي��زاد ف��ي عم��ر �أح� ٍ�د ِم ْن خلق��ه وال ينق�ص من��ه �إال كان ذلك
م�س��طو ًرا في اللوح المحفوظ� ،إن ذلك المذكور  -من خلقكم من تراب وخلقكم �أطوا ًرا وكتابة �أعماركم في اللوح المحفوظ  -على اهلل
�سهل.
ت�سلية الر�سول بذكر �أخبار الر�سل مع �أقوامهم.
االغترار بالدنيا �سبب الإعرا�ض عن الحق.
اتخاذ ال�شيطان عد ًّوا باتخاذ الأ�سباب المعينة على التحرز منه؛ من ذكر اهلل ،وتالوة القر�آن ،وفعل الطاعة ،وترك المعا�صي.
ثبوت �صفة العلو هلل تعالى.

 وال يت�س��اوى البح��ران� :أحدهم��ا
ع��ذب �ش��ديد العذوب��ة� ،س��هل �ش��ربه
مر ال يمكن �شربه
لعذوبته ،والثاني ملح ّ
ل�ش��دة ملوحت��ه ،وم��ن كل م��ن البحري��ن
المذكورين ت�أكلـــــون لــحـــــــ ًما طـــــــــر ًّيا
ه��و ال�ســـ��مك ،وت�ستــــ��خرجون منـــ��هما
الـ��ل�ؤل�ؤ والمرج��ان تلب�ســـ��ونهما زين��ة،
وت��رى ال�ســــ��فن � -أيه��ا الناظ��ر  -ت�ش� ُّق
ِب َج ْر ِيه��ا البح� َر ُمق ِبلة ومدب��رة ،لتطلبوا
م��ن ف�ض��ل اهلل بالتج��ارة ،ولعلك��م
ت�ش��كرون اهلل عل��ى م��ا �أنع��م ب��ه عليك��م
م��ن نعم��ه الكثي��رة.
ُ ي ْد ِخ ��ل اهلل اللي ��ل ف ��ي النه ��ار
فيزي��ده ط� ً
�ول ،ويدخ��ل النه��ار ف��ي اللي��ل
فيزيده ً
طول ،و�س� ّ�خر �سبحانه ال�شم�س،
و�س��خر القم��ر ،كل منهم��ا يجري لموعدٍ
مق ��در يعلم ��ه اهلل ،وه ��و ي ��وم القيام ��ة،
ذل��ك ال��ذي يق��در ذل��ك كل��ه ويجري��ه هو
اهلل ربك ��م؛ ل ��ه وح ��ده المل ��ك ،والذي ��ن
تعبدونه ��م م ��ن دون ��ه م ��ن الأوث ��ان م ��ا
يملك ��ون ق ��در لفاف ��ة ن ��واة تم ��ر ،فكي ��ف
تعبدونه��م م��ن دون��ي؟!
� إن تدع ��وا معبوديك ��م ال ي�س ��معوا
دعاءكم ،فهم جمادات ال حياة فيها وال
�س��مع له��ا ،ول��و �س��معوا دعاءك��م  -عل��ى
�س ��بيل التقدي ��ر  -لم ��ا ا�س ��تجابوا لك ��م،
وي ��وم القيام ��ة يتب ��ر�ؤون م ��ن �ش ��رككم
وعبادتك ��م �إياه ��م ،ف�ل�ا �أح ��د يخب ��رك
 �أيه ��ا الر�س ��ول � -أ�ص ��دق م ��ن اهلل�س ��بحانه.
 ي��ا �أيه��ا النا���س� ،أنت ��م المحتاج ��ون
�إل ��ى اهلل ف ��ي كل �ش� ��ؤونكم ،وف ��ي كل
�أحوالك ��م ،واهلل ه ��و الغن ��ي ال ��ذي ال
يحت��اج �إليك��م ف��ي �ش��يء ،المحم��ود ف��ي
الدني��ا والآخ��رة عل��ى م��ا يق��دره لعب��اده.
� إن ي�ش� ��أ �س ��بحانه �أن يزيلك ��م

به�ل�اك يهلكك ��م ب ��ه �أزالك ��م ،وي� ��أت بخل ��ق جدي ��د بدلك ��م يعبدون ��ه ،ال ي�ش ��ركون ب ��ه �ش ��يئًا.
 وما �إزالتكم ب�إهالككم ،والإتيان بخلق جديد بدلكم؛ بممتنع على اهلل .
 وال تحمل نف���س مذنبة ذنب نف���س مذنبة �أخرى ،بل كل نف���س مذنبة تحمل ذنبها ،و�إن تدع نف���س ُم ْث َقلة بحمل ذنوبها َم ْن يحمل عنها
�شيئًا من ذنوبها ال ُي ْحمل عنها من ذنوبها �شيء ،ولو كان المدعو قري ًبا لها� ،إنما تخ ّوف � -أيها الر�سول  -من عذاب اهلل الذين يخافون
ربهم بالغيب ،و�أت ّموا ال�صالة على �أكمل وجوهها ،فهم الذين ينتفعون بتخويفك ،ومن تط ّهر من المعا�صي  -و�أعظمها ال�ش��رك  -ف�إنما
يتطهر لنف�سه؛ لأن نفع ذلك عائد �إليه ،فاهلل غني عن طاعته ،و�إلى اهلل الرجوع يوم القيامة للح�ساب والجزاء.
ت�سخير البحر ،وتعاقب الليل والنهار ،وت�سخير ال�شم�س والقمر :من نعم اهلل على النا�س ،لكن النا�س تعتاد هذه النعم فتغفل عنها.
أ�صناما ال ت�سمع وال تعقل.
�سفه عقول الم�شركين حين يدعون � ً
االفتقار �إلى اهلل �صفة الزمة للب�شر ،والغنى �صفة كمال هلل.
تزكية النف�س عائدة �إلى العبد؛ فهو يحفظها �إن �شاء �أو ي�ضيعها.

 وم ��ا ي�س ��توي الكاف ��ر والم�ؤم ��ن
ف ��ي المنزل ��ة ،كم ��ا ال ي�س ��توي الأعم ��ى
والب�صي ��ر.
 وال ي�س ��توي الكف ��ر والإيم ��ان ،كم ��ا
ال ت�س��توي الظلم��ات والنور.
 وال ت�س ��توي الجن ��ة والن ��ار ف ��ي
�آثارهم��ا ،كم��ا ال ي�س��توي الظ��ل والري��ح
الح ��ارة.
 وم ��ا ي�س ��توي الم�ؤمن ��ون والكف ��ار،
كما ال ي�ستوي الأحياء والأموات� ،إن اهلل
ُي ْ�س ِمع من ي�شاء هدايته ،وما �أنت � -أيها
الر�س��ول  -ب ُم ْ�س � ِ�مع الكف ��ار الذي ��ن ه ��م
مث��ل الموتى ف��ي القبور.
 م��ا �أن��ت �إال من��ذر له��م م��ن ع��ذاب
اهلل.
� إنا بعثناك � -أيها الر�سول -بالحق
الذي ال مرية فيه ،مب�ش ًرا للم�ؤمنين
بما �أع ّد اهلل لهم من الثواب الكريم،
ومنذ ًرا للكافرين مما �أع ّد لهم من
العذاب الأليم ،وما من �أمة من الأمم
ال�سابقة �إال �سلف فيها ر�سول من عند
اهلل ينذرها من عذابه.
 و�إن يكـــ��ذبك قــــــومــ��ك � -أيه��ا
الر�ســــ��ول  -فا�صـــــبـ��ر ،فلـــــ�سـ��ت �أول
ر�س��ول كذب��ه قوم��ه ،فق��د كذب��ت الأم��م
ال�س��ابقة له��ؤالء ر�س�لَهم مثل ع��اد وثمود
وق��وم ل��وط ،جاءته��م ر�س��لهم م��ن عن��د
اهلل بالحج��ج الوا�ضح��ة الدال��ة عل��ى
�صدقه��م ،وجاءتهم ر�س��لهم بال�صحف،
وبالكت��اب المني��ر لم��ن تدب��ره وت�أمل��ه.
 وم��ع ذل��ك كف��روا ب��اهلل ور�س��له ول��م
ي�صدقوه��م فيم��ا ج��ا�ؤوا ب��ه م��ن عن��ده،
ف�أهلك � ُ�ت الذي ��ن كف ��روا ،فت�أم ��ل � -أيه��ا
الر�س ��ول  -كي ��ف كان �إن ��كاري عليه ��م
حي��ث �أهلكته��م.
� أل ��م ت ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -أن اهلل
�س��بحانه �أن��زل م��ن ال�س��ماء م��اء المط��ر ،ف�أخرجن��ا بذل��ك الم��اء ثم��رات مختل ًف��ا �ألوانه��ا فيه��ا الأحم��ر والأخ�ض��ر والأ�صفر وغيره��ا بعد �أن
�س��قينا �أ�ش��جارها من��ه ،وم��ن الجب��ال طرائ��ق بي���ض وطرائ��ق حم��ر ،وطرائ��ق حالك��ة ال�س��واد.
 وم��ن النا���س ،وم��ن ال��دواب ،وم��ن الأنع��ام (الإب��ل ،والبق��ر ،والغن��م) مختل��ف �ألوان��ه مث��ل ذل��ك المذك��ور� ،إنم��ا يعظ��م مق��ام اهلل تعالى
ويخ�شاه العالمون به �سبحانه؛ لأنهم عرفوا �صفاته و�شرعه ودالئل قدرته� ،إن اهلل عزيز ال يغالبه �أحد ،غفور لذنوب من تاب من عباده.
� إن الذي��ن يق��ر�ؤون كت��اب اهلل ال��ذي �أنزلن��اه عل��ى ر�س��ولنا ويعمل��ون بم��ا في��ه ،و�أتم��وا ال�ص�ل�اة عل��ى �أح�س��ن وج��ه ،و�أنفقوا مم��ا رزقناهم
على �س��بيل الزكاة وغيرها ُخ ْف َي ًة َو َج ْه ًرا ،يرجون بتلك الأعمال تجارة عند اهلل لن تك�س��د.
 ليوفيه��م اهلل ث��واب �أعماله��م كامل��ة ،ويزيده��م م��ن ف�ضل��ه ،فه��و �أه��ل لذل��ك� ،إن��ه �س��بحانه غف��ور لذن��وب المت�صفي��ن به��ذه ال�صف��ات،
�ش��كور لأعمالهم الح�سنة.
نفي الت�ساوي بين الحق و�أهله من جهة ،والباطل و�أهله من جهة �أخرى.
كثرة عدد الر�سل قبل ر�سولنا دليل على رحمة اهلل وعناد الخلق.
�إهالك المكذبين ُ�س َّنة �إلــهية.
�صفات الإيمان تجارة رابحة ،و�صفات الكفر تجارة خا�سرة.

 وال ��ذي �أوحين ��اه �إلي ��ك � -أيه ��ا
الر�س��ول  -م��ن الكت��اب ه��و الح��ق ال��ذي
ال �ش��ك في��ه ،ال��ذي �أنزل��ه اهلل ت�صدي ًق��ا
للكت��ب ال�س��ابقة� ،إن اهلل لخبي��ر بعب��اده
ب�صير ،فهو يوحي �إلى ر�سول كل �أمة ما
تحت��اج �إلي��ه ف��ي زمانها.
 ث ��م �أعطين ��ا �أم ��ة محم ��د
الذي��ن اخترناه��م عل��ى الأم��م الق��ر�آن،
فمنه��م ظال��م لنف�س��ه بفع��ل المحرم��ات
وت ��رك الواجب ��ات ،ومنه ��م مقت�ص ��د
بفع��ل الواجب��ات وت��رك المحرم��ات ،مع
ت ��رك بع� ��ض الم�س ��تحبات وفع ��ل بع� ��ض
المكروه��ات ،ومنه��م �س��ابق بالخي��رات
ب� ��إذن اهلل ،وذل ��ك بفع ��ل الواجب ��ات
والم�س ��تحبات وت ��رك المحرم ��ات
والمكروه ��ات ،ذل ��ك المذك ��ور  -م ��ن
االختيار لهذه الأمة و�إعطائها القر�آن-
هو الف�ضل الكبير الذي ال يدانيه ف�ضل.
 جن ��ات �إقام ��ة يدخله ��ا ه� ��ؤالء
الم�صطَ َف ْون ،يلب�سون فيها ل�ؤل ً�ؤا و�أ�ساور
م��ن ذه��ب ،ولبا�س��هم فيه��ا حري��ر.
 وقال ��وا بع ��د دخوله ��م الجن ��ة:
الحمد هلل الذي �أزال عنا الحزن ب�سبب
م��ا كن��ا نخاف��ه من دخول الن��ار� ،إن ربنا
لغفور لذنوب من تاب من عباده� ،شكور
له��م عل��ى طاعتهم.
 ال ��ذي �أنز َلن ��ا دار الإقام ��ة  -الت ��ي
ال نقلة بعدها  -من ف�ضله ،ال بحول منا
وال قوة ،ال ي�صيبنا فيها تعب وال عناء.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء ال ُم ْ�صطَ َفي ��ن
م��ن عب��اده ذك��ر ج��زاء الأرذلي��ن منه��م
وه��م الكف��ار ،فق��ال:
 والذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل له ��م ن ��ار
جهن��م خالدي��ن فيه��ا ،ال ُي ْق َ�ض��ى عليه��م
بالم ��وت فيموت ��وا وي�س ��تريحوا م ��ن
الع��ذاب ،وال ُي َخ َّف��ف عنه��م م��ن ع��ذاب

جهن ��م �ش ��يء ،مث ��ل ه ��ذا الج ��زاء نج ��زي ي ��وم القيام ��ة كل جح ��ود لنع ��م رب ��ه.
ً
�صالح��ا مغاي ًرا لما كنا نعم��ل في الدنيا
عمل
�ل
�
م
نع
النار
�ن
 وه��م ي�صيح��ون فيه��ا ب�أعل��ى �أ�صواته��م ي�س��تغيثون قائلي��ن :ربن��ا �أخرجن��ا م�
ً
لننال ر�ضاك ،ون�سلم من عذابك ،فيجيبهم اهلل� :أَ َولم نجعلكم تعي�شون عم ًرا يتذكر فيه من يريد �أن يتذكر ،فيتوب �إلى اهلل ويعمل ً
عمل
�صالحا ،وجاءكم الر�سول منذ ًرا لكم من عذاب اهلل؟! فال حجة لكم ،وال عذر بعد هذا كله ،فذوقوا عذاب النار ،فما للظالمين لأنف�سهم
ً
بالكفر والمعا�صي من ن�صير ينقذهم من عذاب اهلل �أو يخففه عنهم.
� إن اهلل عالم غيب ال�سماوات والأر�ض ،ال يفوته �شيء منه� ،إنه عليم بما يخفيه عباده في �صدورهم من الخير وال�شر.
ف�ضل �أمة محمد على �سائر الأمم.
تفاوت �إيمان الم�ؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة.
الوقت �أمانة يجب حفظها ،فمن �ضيعها ندم حين ال ينفع الندم.
�إحاطة علم اهلل بكل �شيء.

 ه ��و ال ��ذي جع ��ل بع�ضك ��م � -أيه ��ا
بع�ض ��ا
النا� ��س  -يخل ��ف ف ��ي الأر� ��ض ً
ليختبركم كيف تعملون ،فمن كفر باهلل
وبما جاءت به الر�سل ف�إثم كفره وعقابه
عائد عليه ،وال ي�ضر كف ُر ُه ر َّبه ،وال يزيد
الكف��ار كفره��م عن��د ربه��م �س��بحانه �إال
�ديدا ،وال يزي��د الكف��ار كفرهم
ً
بغ�ض��ا �ش� ً
�إال خ�سا ًرا ،حيث �إنهم يخ�سرون ما كان
�أع��د اهلل له��م ف��ي الجن��ة ل��و �آمنوا.
 قــ ��ل � -أيهــــ ��ا الر�ســـ ��ول  -لهــــ���ؤالء
الم�ش ��ركين� :أخبرون ��ي ع ��ن �ش ��ركائكم
الذي ��ن تعبدونه ��م م ��ن دون اهلل ،م ��اذا
خلق ��وا م ��ن الأر� ��ض؟ �أخلق ��وا جباله ��ا؟
�أخلق ��وا �أنهاره ��ا؟ �أخلق ��وا دوا َّبه ��ا؟
�أم �أنه ��م �ش ��ركاء م ��ع اهلل ف ��ي خل ��ق
ال�س ��ماوات؟ �أم �أعطيناه ��م كتا ًب ��ا في ��ه
حج��ة على �صح��ة عبادتهم ل�ش��ركائهم؟
ال �ش ��يء م ��ن ذل ��ك حا�ص ��ل ،ب ��ل ال َي ِع � ُد
الظالم��ون لأنف�س��هم بالكف��ر والمعا�ص��ي
خداع ��ا.
بع�ضه ��م ً
بع�ض ��ا �إال ً
� إن اهلل �سبحانه يم�سك ال�سماوات
والأر�ض مان ًعا �إياهما من الزوال ،ولئن
زالتا  -على �سبيل الفر�ض  -فال �أحد
يم�سكهما عن الزوال من بعده �سبحانه،
�إنه كان حلي ًما ال يعاجل بالعقوبة،
غفو ًرا لذنوب من تاب من عباده.
 و�أق�س ��م ه� ��ؤالء الكف ��ار المكذب ��ون
ؤكدا مغلظً ا :لئن جاءهم ر�سول
ق ََ�س� ًما م� ً
م ��ن اهلل ينذره ��م م ��ن عذاب ��ه ليكون ��ن
واتباع��ا للحق من اليهود
�أكث��ر ا�س��تقامة
ً
والن�ص ��ارى وغيره ��م ،فلم ��ا جاءه ��م
محم ��د مر�س�ل ً�ا م ��ن رب ��ه يخوفه ��م
ع��ذاب اهلل م��ا زاده��م مجيئ��ه �إال ُب ْع� ً�دا
ع��ن الح��ق وتعل ًق��ا بالباط��ل ،فل��م يوف��وا
بم��ا �أق�س��موا علي��ه الأيم��ان الم�ؤك��دة م��ن
�أن يكون��وا �أه��دى مم��ن �س��بقوهم.
 وق ََ�س��مهم باهلل على ما �أق�س��موا عليه لي���س عن ح�س��ن نية وق�صد �س��ليم ،بل لال�س��تكبار في الأر�ض والخداع للنا���س ،وال يحيط المكر
ال�س��يئ �إال ب�أ�صحاب��ه الماكري��ن ،فه��ل ينتظ��ر ه��ؤالء الم�س��تكبرون الماك��رون �إال ُ�س� َّنة اهلل الثابت��ة؛ وه��ي �إهالكه��م كم��ا �أهل��ك �أمثاله��م م��ن
تبديل ب�أال تقع عليهم ،وال ً
ل�س َّنة اهلل في �إهالك الم�ستكبرين ً
تحويل ب�أن تقع على غيرهم؛ لأنها ُ�س َّنة �إلــهية ثابتة.
�أ�سالفهم؟! فلن تجد ُ
� أفل��م َي ِ�س� ْ�ر مكذب��وك م��ن قري���ش ف��ي الأر���ض فيت�أمل��وا كي��ف كان��ت نهاي��ة الذي��ن كذب��وا م��ن الأمم قبله��م؟ �ألم تك��ن نهايتهم نهاية �س��وء
حي��ث �أهلكه��م اهلل ،وكان��وا �أ�ش� ّد ق��وة م��ن قري���ش؟! وم��ا كان اهلل ليفوت��ه �ش��يء ف��ي ال�س��ماوات وال في الأر�ض� ،إن��ه كان علي ًم��ا ب�أعمال ه�ؤالء
المكذبي��ن ،ال يغي��ب عن��ه م��ن �أعماله��م �ش��يء وال يفوته ،قدي ًرا على �إهالكهم متى �ش��اء.
الكفر �سبب لمقت اهلل ،وطريق للخ�سارة وال�شقاء.
الم�شركون ال دليل لهم على �شركهم من عقل وال نقل.
عاجل �أو � ً
تدمير الظالم في تدبيره ً
آجل.

٣٦

٨٣

 ول ��و يعج ��ل اهلل العقوب ��ة للنا� ��س
بم��ا عمل��وه م��ن المعا�ص��ي ،وم��ا ارتكب��وه
م��ن الآث��ام ،لأهل��ك جمي��ع �أه��ل الأر���ض
ف ��ي الح ��ال وم ��ا يملك ��ون م ��ن دواب
و�أم��وال ،ولكن��ه �س��بحانه ي�ؤخره��م �إل��ى
�أج��ل مح��دد في علمه وه��و يوم القيامة،
ف ��إذا ج ��اء ي ��وم القيام ��ة ف ��إن اهلل كان
بعب ��اده ب�صي� � ًرا ال يخف ��ى علي ��ه منه ��م
�ش ��يء ،فيجازيه ��م عل ��ى �أعماله ��م؛ �إن
خي� � ًرا فخي ��ر ،و�إن �ش� � ًّرا ف�ش ��ر.

�إثبات الر�سالة والبعث ودالئلهما.

�ســــ ��بق الـكـــــ�ل�ام علـــــ ��ى
نظائره��ا في بداية �س��ورة البقرة.
 يق�س ��م اهلل بالق ��ر�آن ال ��ذي
�أ ُْح ِكم��ت �آيات��ه ،وال��ذي ال ي�أتي��ه الباط��ل
م ��ن بي ��ن يدي ��ه وال م ��ن خلف ��ه.
� إن ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لم ��ن
الر�س��ل الذي��ن �أر�س��لهم اهلل �إل��ى عباده؛
لي�أمروه ��م بتوحي ��ده وعبادت ��ه وح ��ده.
  عل ��ى منه ��ج م�س ��تقيم و�ش ��رع
قويم .وهذا المنهج الم�س��تقيم وال�ش��رع
القوي��م من��زل م��ن رب��ك العزي��ز الذي ال
يغالب��ه �أحد ،الرحي��م بعباده الم�ؤمنين.
� أنزلن ��ا �إلي ��ك ذل ��ك لتخ ��وف
قوم��ا وتنذره��م ،وه��م الع��رب الذين لم
ً
ي�أته��م ر�س��ول ينذره��م ،فه��م الهون عن
الإيمان والتوحيد ،وكذلك �ش��أن كل �أمة
انقط��ع عنه��ا الإن��ذار ،تحت��اج �إل��ى م��ن
يذكره��ا م��ن الر�س��ل.
 لق��د وج��ب الع��ذاب م��ن اهلل لأكث��ر
ه�ؤالء ،بعد �أن بلغهم الحق من اهلل على
ل�س��ان ر�س��وله فل��م ي�ؤمن��وا ب��ه ،وبق��وا عل��ى كفرهم ،فهم ال ي�ؤمنون باهلل وال بر�س��وله ،وال يعملون بم��ا جاءهم من الحق.
وج ِم َع��ت �أيديه��م م��ع �أعناقه��م تح��ت مجام��ع لحاه��م ،فا�ضط��روا �إل��ى رف��ع
 ومثله��م ف��ي ذل��ك مث��ل م��ن ُج ِع َل��ت �أ�صف��اد ف��ي �أعناقه��مُ ،
ر�ؤو�س��هم �إل��ى ال�س��ماء ،ف�ل�ا ي�س��تطيعون خف�ضه��ا ،فهـ��ؤالء َم ْغلُول��ون ع��ن الإيم��ان ب��اهلل ف�ل�ا يذعن��ون ل��ه ،وال يخف�ض��ون ر�ؤو�س��هم م��ن �أجله.
 وجعلن��ا م��ن بي��ن �أيديه��م حاج� ً�زا ع��ن الح��ق ،وم��ن خلفه��م حاج� ًزا ،ف�أغ�ش��ينا �أب�صارهم ع��ن الحق فه��م ال يب�صرون �إب�ص��ا ًرا ينتفعون
ب��ه ،ح�ص��ل ذل��ك لهم بعد �أن ظهر عنادهم و�إ�صرارهم على الكفر.
� سواء عند ه�ؤالء الكفار المعاندين للحق �أَ َخ َّوفتهم  -يا محمد � -أم لم تخ ِّوفهم ،فهم ال ي�ؤمنون بما جئت به من عند اهلل.
� إن ال��ذي ينتف��ع ح ًّق��ا ب�إن��ذارك م��ن �ص� ّدق به��ذا الق��ر�آن واتب��ع م��ا ج��اء في��ه ،وخاف من ربه ف��ي الخلوة ،حي��ث ال يراه غي��ره ،ف�أَ ْخ ِبر َمن
ي�س ّره من محو اهلل لذنوبه ومغفرته لها ،ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة.
هذه �صفا ُته بما ُ
� إن��ا نح��ن نحي��ي الموت��ى ببعثه��م للح�س��اب ي��وم القيام��ة ،ونكت��ب م��ا قدم��وه ف��ي حياته��م الدنيا م��ن الأعم��ال ال�صالحة وال�س��يئة ،ونكتب
�صالحا كان كال�صدقة الجارية �أو �س��يئًا كالكفر ،وقد �أح�صينا كل �ش��يء في كتاب وا�ضح؛ وهو اللوح
ما كان لهم من �أثر باق بعد مماتهم ً
المحفوظ.

العن��اد مان��ع م��ن الهداي��ة �إل��ى الح��ق .العم��ل بالق��ر�آن وخ�ش��ية اهلل م��ن �أ�س��باب دخ��ول الجن��ة .ف�ض��ل الول��د ال�صال��ح وال�صدق��ة
الجاري��ة وم��ا �ش��ابههما على العب��د الم�ؤمن.

 واجــعــل � -أيها الر�ســـــول  -لهـــ�ؤالء
المكـذبين المعــــاندين م ً
ـــثل يكــون
لهم عــبرة ،وهو قـــ�صة �أهــــل القــــرية
حـــين جاءتهم ر�سلهم.
 حي ��ن �أر�س ��لنا �إليه ��م � ًأول ر�س ��ولين
ليدعواه ��م �إل ��ى توحي ��د اهلل وعبادت ��ه،
فكذب ��وا هذي ��ن الر�س ��ولين ،فقويناهم ��ا
ب�إر�س ��ال ر�س ��ول ثال ��ث معه ��م ،فق ��ال
الر�س��ل الثالثة لأه��ل القرية� :إنا  -نحن
الثالثة � -إليكم مر�سلون؛ لندعوكم �إلى
توحي��د اهلل واتب��اع �ش��رعه.
 ق ��ال �أه ��ل القري ��ة للمر�س ��لين:
ل�س��تم �إال ب�ش � ًرا مثلن��ا ،ف�ل�ا مزي��ة لك��م
علين��ا ،وم��ا �أن��زل الرحـ��من عليك��م م��ن
وح��ي ،ول�س��تم �إال تكذب��ون عل��ى اهلل ف��ي
دعواك ��م ه ��ذه.
 ق ��ال الر�س ��ل الثالث ��ة ر ًّدا عل ��ى
تكذي��ب �أه��ل القرية :ربنا يعلم �إنا �إليكم
 يا �أهل القرية  -لمر�سلون من عنده،وكف��ى بذل��ك حج��ة لنا.
 ولي� ��س علين ��ا �إال تبلي ��غ م ��ا �أمرن ��ا
بتبليغ ��ه �إليك ��م بو�ض ��وح ،وال نمل ��ك
هدايتك ��م.
 ق ��ال �أه ��ل القري ��ة للر�س ��ل� :إن ��ا
ت�ش ��اءمنا بك ��م ،و�إن ل ��م تنته ��وا ع ��ن
دعوتن��ا �إلى التوحي��د لنعاقب ّنكم بالرمي
بالحج��ارة حت��ى الم��وت ،ولينـ��ال َّنكم منا
ع ��ذاب موج ��ع.
 ق ��ال الر�س ��ل ردًّا عليه ��م� :ش� ��ؤمكم
مالزم لكم ب�سبب كفركم باهلل وترككم
اتب ��اع ر�س ��له� ،أتت�ش ��اءمون �إن ذكرناك ��م
باهلل؟ بل �أنتم قوم ت�سرفون في ارتكاب
الكف��ر والمعا�صي.
 وج��اء م��ن م��كان بعي��د م��ن القري��ة
رجل م�سرع خو ًفا على قومه من تكذيب
الر�س ��ل وتهديده ��م بالقت ��ل والإي ��ذاء،
ق��ال :ي��ا ق��وم ،اتبع��وا م��ا ج��اء به ه��ؤالء المر�س��لون.
 اتبع��وا  -ي��ا ق��وم  -م��ن ال يطل��ب منك��م عل��ى �إب�ل�اغ م��ا ج��اء ب��ه ثوا ًب��ا منك��م ،وه��م مهت��دون فيم��ا يبلغون��ه ع��ن اهلل م��ن وحي��ه ،فم��ن كان
كذل��ك فجدير ب�أن يتبع.
 وق��ال ه��ذا الرج��ل النا�ص��ح :و�أي مان��ع يمنعن��ي م��ن عب��ادة اهلل ال��ذي خلقن��ي؟! و�أي مانع يمنعك��م من عبادة ربكم ال��ذي خلقكم ،و�إليه
وحده ترجعون بالبعث للجزاء؟!
� أ� ِأتخذُ من دون اهلل الذي خلقني معبودات بغير حق؟! �إن يردني الرحـ��من ب�س��وء ال تغن عني �ش��فاعة هذه المعبودات �ش��يئًا فال تملك
ل��ي نف ًع��ا وال �ض� ًّرا ،وال ت�س��تطيع �أن تنقذن��ي م��ن ال�س��وء ال��ذي �أراده اهلل ب��ي �إن مت على الكفر.
� إني �إذا اتخذتهم معبودات من دون اهلل لفي خط�أ وا�ضح حيث عبدت من ال ي�ستحق العبادة ،وتركت عبادة من ي�ستحقها.
� إني  -يا قوم � -آمنت بربي وربكم جمي ًعا فا�س��معوني ،فال �أبالي بما تهددونني به من القتل .فما كان من قومه �إال �أن قتلوه ،ف�أدخله
اهلل الجن��ة   .قي��ل تكري ًم��ا ل��ه بع��د ا�ست�ش��هاده :ادخ��ل الجن��ة ،فلم��ا دخله��ا و�ش��اهد م��ا فيه��ا م��ن النعي��م ق��ال متمن ًي��ا :ي��ا لي��ت قوم��ي
الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما ح�صل لي من مغفرة الذنوب ،وبما �أكرمني به ربي؛ لي�ؤمنوا مثلما �آمنت ،وينالوا جزا ًء مثل جزائي.
�أهمي��ة الق�ص���ص ف��ي الدع��وة �إل��ى اهلل.
للنا���س �صف��ة م��ن �صفات �أه��ل الإيمان.

الطي��رة والت�ش��ا�ؤم م��ن �أعم��ال الكف��ر.

الن�ص��ح لأه��ل الح��ق واج��ب .

ح��ب الخي��ر

