 وم ��ا �أنزلن ��ا لأج ��ل �إه�ل�اك قوم ��ه
جندا من المالئكة
الذي��ن كذب��وه وقتلوه ً
ننزله��م م��ن ال�س��ماء ،وم��ا كن��ا منزلي��ن
المالئك ��ة عل ��ى الأم ��م �إذا �أهلكناه ��م؛
ف�أمره��م �أي�س��ر عندن��ا م��ن ذل��ك ،فق��د
قدرن��ا �أن يك��ون هالكه��م ب�صيح��ة م��ن
ال�س��ماء ،ولي�س ب�إنزال مالئكة العذاب.
 فم ��ا كان ��ت ق�ص ��ة �إه�ل�اك قوم ��ه
�إال �صيحة واحدة �أر�سلناها عليهم ف�إذا
ه��م َ�ص ْر َع��ى لم تبق منهم باقية ،مثلهم
كن��ار كانت م�ش��تعلة فانطف��أت ،فلم يبق
لها �أثر.
 ي ��ا ندام ��ة العب ��اد المكذبي ��ن
وح�س��رتهم يوم القيامة حين ي�ش��اهدون
الع��ذاب؛ ذل��ك �أنهم كانوا ف��ي الدنيا ما
ي�أتيهم من ر�سول من عند اهلل �إال كانوا
ي�س ��خرون من ��ه وي�س ��تهزئون ب ��ه ،ف ��كان
عاقبته��م الندام��ة ي��وم القيام��ة عل��ى ما
فرط��وا ف��ي جن��ب اهلل.
� ألم ير ه�ؤالء المكذبون الم�ستهزئون
بالر�سل عبرة فيمن �سبقهم من الأمم؟
فقد ماتوا ،ولن يرجعوا �إلى الدنيا مرة
�أخرى ،بل �أف�ضوا �إلى ما قدموا من
�أعمال ،و�سيجازيهم اهلل عليها.
 ولي� ��س جمي ��ع الأم ��م دون ا�س ��تثناء
�إال ُم ْح َ�ضري��ن عندن��ا ي��وم القيام��ة بع��د
بعثه��م لنجازيه��م عل��ى �أعمالهم.
 وعالم ��ة للمكذبي ��ن بالبع ��ث
�أن البع ��ث ح ��ق :ه ��ذه الأر� ��ض الياب�س ��ة
المجدب ��ة �أنزلن ��ا عليه ��ا المط ��ر م ��ن
ال�س ��ماء ،ف�أنبتن ��ا فيه ��ا م ��ن �أ�صن ��اف
النب ��ات و�أخرجن ��ا فيه ��ا م ��ن �أ�صن ��اف
الحب��وب لي�أكله��ا النا���س ،فال��ذي �أحي��ا
ه ��ذه الأر� ��ض ب�إن ��زال المط ��ر و�إخ ��راج
النبات قادر على �إحياء الموتى وبعثهم.
 و�صيرن ��ا ف ��ي ه ��ذه الأر� ��ض الت ��ي

�أنزلن��ا عليه��ا المط��ر ب�س��اتين م��ن النخي��ل والعن��ب ،وفجرن��ا فيه��ا م��ن عي��ون الم��اء م��ا ي�س��قيها.
 لي��أكل النا���س م��ن ثم��ار تل��ك الب�س��اتين م��ا �أنع��م اهلل ب��ه عليه��م ،ول��م يك��ن له��م �س��عي في��ه� ،أف�ل�ا ي�ش��كرون اهلل عل��ى نعم��ه ه��ذه بعبادته
وحده والإيمان بر�سله؟!  تقد�س اهلل وتعالى الذي �أن�ش�أ الأ�صناف من النبات والأ�شجار ،ومن �أَ ْن ُف�س النا�س حيث �أن�ش�أ الذكور والإناث،
وما ال يعلم النا���س من مخلوقات اهلل الأخرى في البر والبحر وغيرهما.
 ودالل��ة للنا���س عل��ى توحي��د اهلل �أن��ا نذه��ب ال�ضي��اء بذه��اب النه��ار ومج��يء اللي��ل حي��ن نن��زع النه��ار من��ه ،ون�أت��ي بالظلم��ة بع��د ذه��اب
النهار ،ف�إذا النا���س داخلون في ظالم  .وعالمة لهم على وحدانية اهلل هذه ال�شم���س التي تجري لم�س��تقر يعلم اهلل ق َْد َره ال تتجاوزه،
ذل��ك التقدي��ر تقدي��ر العزي��ز ال��ذي ال يغالب��ه �أحد ،العليم الذي ال يخفى عليه �ش��يء م��ن �أمر مخلوقاته.
 و�آي��ة له��م دال��ة عل��ى توحي��ده �س��بحانه ه��ذا القم��ر ال��ذي قدرناه من��ازل كل ليلة؛ يبد�أ �صغي� ًرا ثم يكبر ثم ي�صغر حت��ى ي�صير مثل ِع ْذق
النخلة ال ُم َتع ِّرج ال ُم ْن َد ِر�س في رقته وانحنائه و�صفرته و ِق َدمه  .و�آيات ال�شم�س والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير اهلل ،فال تتجاوز
ما قدر لها ،فال ال�شم���س يمكن �أن تلحق بالقمر لتغيير م�س��اره �أو �إذهاب نوره ،وال الليل يمكنه �أن ي�س��بق النهار ويدخل عليه قبل انق�ضاء
وقته ،وكل هذه المخلوقات الم�سخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها م�ساراتها الخا�صة بها بتقدير اهلل وحفظه.
م��ا �أه��ون الخل��ق عل��ى اهلل �إذا ع�ص��وه ،وم��ا �أكرمه��م علي��ه �إن �أطاع��وه .م��ن الأدل��ة عل��ى البع��ث �إحي��اء الأر���ض الهام��دة بالنب��ات
الح� ِّ�ب من��ه .م��ن �أدل��ة التوحي��د :خل��ق المخلوق��ات ف��ي ال�س��ماء والأر���ض وت�س��ييرها بق��در.
الأخ�ض��ر ،و�إخ��راج َ

 وعالم ��ة له ��م عل ��ى وحداني ��ة اهلل
كذلك و�إنعامه على عباده �أنا حملنا من
نج��ا م��ن الطوف��ان م��ن ذري��ة �آدم زم��ن
ن��وح ،ف��ي ال�س��فينة الممل��وءة بمخلوق��ات
اهلل ،فق��د حم��ل اهلل فيه��ا م��ن كل جن���س
زوجين.
 وعالم ��ة له ��م عل ��ى توحي ��ده
و�إنعام��ه عل��ى عب��اده �أن��ا خلقن��ا له��م م��ن
مث ��ل �س ��فينة ن ��وح مراك ��ب.
 ول ��و �أردن ��ا �إغراقه ��م �أغرقناه ��م،
ف�ل�ا مغي��ث يغيثه��م �إن �أردن��ا �إغراقه��م،
وال منق ��ذ ينقذه ��م �إذا غرق ��وا ب�أمرن ��ا
وق�ضائن��ا.
� إال �أن نرحمه ��م ب�إنجائه ��م م ��ن
الغ ��رق و�إعادته ��م ليتمتع ��وا �إل ��ى �أج ��ل
مح ��دد ال يتجاوزون ��ه ،لعله ��م يعتب ��رون
في�ؤمن ��وا.
 و�إذا قي ��ل لهـ� ��ؤالء الم�شركيـ ��ن
المعر�ضي ��ن ع ��ن الإيم ��ان :اح ��ذروا
م ��ا ُت ِ
قدم ��ون علي ��ه م ��ن �أم ��ر الآخ ��رة
ِ
و�ش ��دائدها ،واح ��ذروا الدني ��ا ال ُم ْدب � َرة
رج��اء �أن يم��ن اهلل عليك��م برحمت��ه؛ ل��م
يمتثل��وا لذل��ك ،ب��ل �أعر�ض��وا عن��ه غي��ر
مبالي ��ن ب ��ه.
 وكلم ��ا ج ��اءت ه� ��ؤالء الم�ش ��ركين
آيات اهلل الدالة على توحيده
المعاندين � ُ
وا�س ��تحقاقه للإف ��راد بالعب ��ادة ،كان ��وا
ُم ِعر�ضي��ن عنه��ا غي��ر معتبري��ن به��ا.
 و�إذا قيل له�ؤالء المعاندين� :ساعدوا
الفــــقراء والم�ســاكين من الأمـوال التي
رزقــــكم اهلل �إياهـــــا ،ردوا م�ســــتنكرين
قائلين للذين �آمنوا� :أنطعم من لو ي�شاء
اهلل �إطعامه لأطعمه؟! فنحن ال نخالف
م�شيئته ،ما �أنتم � -أيها الم�ؤمنون � -إال
في خط�أ وا�ضح و ُب ْعد عن الحق.
 ويق ��ول الكف ��ار المنك ��رون للبع ��ث
مكذبي��ن ب��ه م�س��تبعدين ل��ه :مت��ى ه��ذا البع��ث �إن كنت��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -صادقي��ن ف��ي دع��وى �أن��ه واق��ع؟!
 م��ا ينتظ��ر ه��ؤالء المكذب��ون بالبع��ث الم�س��تبعدون ل��ه �إال النفخ��ة الأول��ى حي��ن ينف��خ ف��ي ال�ص��ور ،فتبغته��م ه��ذه ال�صيح��ة وه��م ف��ي
م�ش��اغلهم الدنيوي��ة م��ن بي��ع و�ش��راء و�س��قي ورع��ي وغيره��ا م��ن م�ش��اغل الدني��ا.
بع�ض��ا ،وال ي�س��تطيعون الرجوع �إل��ى منازلهم و�أهليه��م ،بل يموتون
 ف�ل�ا ي�س��تطيعون عندم��ا ت ْف َج ُ�ؤه��م ه��ذه ال�صيح��ة �أن يو�ص��ي بع�ضه��م ً
وهم في م�ش��اغلهم هذه  .و ُن ِفخ في ال�صور النفخة الثانية للبعث ،ف�إذا هم يخرجون جمي ًعا من قبورهم �إلى ربهم ي�س��رعون للح�س��اب
والج��زاء  .ق��ال ه��ؤالء الكاف��رون المكذب��ون بالبع��ث نادمي��ن :ي��ا خ�س��ارتناَ ،من الذي بعثنا م��ن قبورنا؟! فيجابون عن �س��ؤالهم :هذا ما
وعد اهلل به ف�إنه ال بد واقع ،و�صدق المر�س��لون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.
 ما كان �أمر البعث من القبور �إال �أث ًرا عن نفخة ثانية في ال�صور ،ف�إذا جميع المخلوقات ُم ْح َ�ضرة عندنا يوم القيامة للح�ساب.
 يك��ون الحك��م بالع��دل ف��ي ذل��ك الي��وم ،ف�ل�ا تظلم��ون � -أيه��ا العب��اد � -ش��يئًا بزي��ادة �س��يئاتكم �أو نق�صان ح�س��ناتكم ،و�إنم��ا توفون جزاء
ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا.
م��ن �أ�س��اليب تربي��ة اهلل لعب��اده �أن��ه جع��ل بي��ن �أيديه��م الآي��ات الت��ي ي�س��تدلون به��ا عل��ى م��ا ينفعه��م ف��ي دينه��م ودنياه��م .اهلل تعال��ى
م َّك��ن العب��اد ،و�أعطاه��م م��ن الق��وة م��ا يق��درون ب��ه على فعل الأمر واجتناب النهي ،ف��إذا تركوا ما �أمروا ب��ه ،كان ذلك اختيا ًرا منهم.

� إن �أ�صحاب الجنة في يوم القيامة
م�شغولون عن التفكير في غيرهم؛ لما
�شــــاهدوه من النعــــيم المقـــيم ،والفوز
العظـــيم ،فـــــهم يتفكـــــهـون فـــــي ذلك
م�سرورين.
ِ
َ
 هم و�أزواجهم يتنعمون على الأ�س َّرة
تحت ظالل الجنة الوارفة.
 لهم في هذه الجنة �أنواع من
الفواكه الطيبة من العنب والتين
والرمان ،ولهم كل ما يطلبون من
المالذِّ و�أنواع النعيم ،فما طلبوه من
ذلك حا�صل لهم.
 وله ��م ف ��وق ه ��ذا النعي ��م �س�ل�ام
حا�ص��ل له��م ،ق� ً
�ول م��ن رب رحي��م به��م،
ف�إذا �س��لم عليهم ح�صلت لهم ال�سالمة
م��ن كل الوج��وه ،وح�صل��ت له��م التحي��ة
الت��ي ال تحي��ة �أعل��ى منه��ا.
 ويق ��ال للم�ش ��ركين ي ��وم القيام ��ة:
تمي��زوا ع��ن الم�ؤمني��ن ،ف�ل�ا يلي��ق به��م
�أن يكون��وا معك��م؛ لتباي��ن جزائك��م م��ع
جزائه��م و�صفاتك��م م��ع �صفاته��م.
� ألم �أو�صكم و�آمركم على �أل�سنة
ر�سلي و�أقل لكم :يا بني �آدم ،ال
تطيعوا ال�شيطان بارتكاب �أنواع الكفر
والمعا�صي� ،إن ال�شيطان لكم عدو
وا�ضح العداوة ،فكيف لعاقل �أن يطيع
عدوه الذي تظهر له عداوته؟!
 و�أمرتكم  -يا بني �آدم � -أن تعبدوني
وحدي ،وال ت�شركوا بي �شيئًا؛ فعبادتي
وحدي وطاعتي طريق م�ستقيم ي�ؤدي
�إلى ر�ضاي ودخول الجنة ،لكنكم لم
تمتثلوا ما �أو�صيتكم و�أمرتكم به.
 ولقــــد �أ�ضل ال�شيــــطان منكـــم
خل ًقا كثي ًرا� ،أفـــلم تكن لكــــم عقول
ت�أمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده
�سبحانه ،وتحذركم من طاعة ال�شيطان

الذي هو عدو وا�ضح العداوة لكم؟!
 هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم ،وكانت غي ًبا عنكم ،و�أما اليوم فها �أنتم ترونها ر�أي العين.
 ادخلوه��ا الي��وم ،وعان��وا م��ن حره��ا ب�س��بب كفرك��م ب��اهلل ف��ي حياتك��م الدني��ا  .الي��وم نطب��ع عل��ى �أفواهه��م في�صي��رون ُخ ْر ً�س��ا ال
يتكلم��ون ب�إن��كار م��ا كان��وا علي��ه م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي ،وتكلمن��ا �أيديه��م بم��ا عمل��ت ب��ه ف��ي الدني��ا ،وت�ش��هد �أرجلهم بم��ا كان��وا يرتكبون من
المعا�ص��ي ويم�ش��ون �إليه��ا  .ول��و ن�ش��اء �إذه��اب �أب�صاره��م لأذهبناه��ا فل��م يب�ص��روا ،فت�س��ابقوا �إل��ى ال�ص��راط ليعب��روا من��ه �إل��ى الجن��ة،
فبعيد �أن يعبروا وقد ذهبت �أب�صارهم  .ولو ن�شاء تغيير خلقهم و�إقعادهم على �أرجلهم لغ َّيرنا خلقهم و�أقعدناهم على �أرجلهم ،فال
رجوع��ا �إل��ى وراء  .وم��ن نم��د ف��ي حيات��ه من النا���س ب�إطالة عمره
ي�س��تطيعون �أن يبرح��وا مكانه��م ،وال ي�س��تطيعون ذها ًب��ا �إل��ى �أم��ام ،وال ً
نرجعه �إلى مرحلة ال�ضعف� ،أفال يتفكرون بعقولهم ،ويدركون �أن هذه الدار لي�ست دار بقاء وال خلود ،و�أن الدار الباقية هي دار الآخرة.
 وم��ا علّمن��ا محم� ً�دا ال�ش��عر ،وم��ا ينبغ��ي ل��ه ذل��ك؛ لأن��ه لي���س م��ن طبعه ،وال تقت�ضي��ه ِج ِبلَّته ،حتى ي�صح لكم ادعاء �أنه �ش��اعر ،لي���س
وا�ضحا لمن ت�أمله  .لينذر من كان حي القلب م�ستنير الب�صيرة ،فهو الذي ينتفع به ،ويحق العذاب على
الذي علمناه �إال ذك ًرا وقر�آنًا ً
الكافري��ن ،لم��ا قام��ت عليه��م الحج��ة ب�إنزال��ه وبلوغ دعوت��ه �إليهم ،فلم يبق لهم ع��ذر يعتذرون به.
ف��ي ي��وم القيام��ة يتجل��ى لأه��ل الإيم��ان م��ن رحم��ة ربه��م م��ا ال يخط��ر عل��ى باله��م� .أه��ل الجن��ة م�س��رورون بكل ما
ته��واه النفو���س وتل��ذه العي��ون ويتمن��اه المتمن��ون .ذو القل��ب ه��و ال��ذي يزك��و بالقر�آن ،ويزداد من العلم منه والعمل� .أع�ضاء الإن�س��ان
ت�ش��هد عليه يوم القيامة.

�َ أ َول ��م ي ��روا �أن ��ا خلقن ��ا له ��م
أنعام��ا ،فه��م لأم��ر تل��ك الأنع��ام مالكون؛
� ً
يت�صرفون فيها بما تقت�ضيه م�صالحهم.
 و�س ��خرناها له ��م وجعلناه ��ا
منقادة لهم ،فعلى ظهور بع�ضها يركبون
ويحمل��ون �أثقاله��م ،وم��ن لح��وم بع�ضه��ا
ي�أكل ��ون.
 ولهم فيها منافع غير ركوب
ظهورها والأكل من لحومها؛ مثل
�أ�صوافها و�أوبارها و�أ�شعارها و�أثمانها؛
ولبا�سا ،ولهم
فمنها ي�صنعون فر�شً ا
ً
فيها م�شارب حيث ي�شربون من �ألبانها،
من عليهم بهذه
�أفال ي�شكرون اهلل الذي َّ
النعم وغيرها؟!
 واتخذ الم�شركون من دون اهلل �آلهة
يعبدونها رجاء �أن تن�صرهم فتنقذهم
من عذاب اهلل.
 تل ��ك الآله ��ة الت ��ي اتخذوه ��ا ال
ي�س��تطيعون ن�ص��ر �أنف�س��هم وال ن�ص��ر من
يعبدونهم من دون اهلل ،وهم و�أ�صنامهم
جمي ًع��ا ُم ْح َ�ض��رون ف��ي الع��ذاب يتب��ر�أ كل
منه��م م��ن الآخر.
 فال يحزنك � -أيها الر�سول -
ً
مر�سل� ،أو �إنك
قولهم� :إنك ل�ست
�شاعر ،وغير ذلك من ُب ْهتانهم� .إنا
نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون،
ال يخفى علينا منه �شيء ،و�سنجازيهم
عليه.
� أَ َول ��م يفك ��ر الإن�س ��ان ال ��ذي ينك ��ر
البع��ث بع��د الم��وت �أن��ا خلقن��اه م��ن مني،
ث��م م��ر ب�أط��وار حتى ولد وتر َّبى ،ثم �صار
كثي��ر الخ�ص��ام والج��دال؛ �أل��م ي��ر ذل��ك
لي�س��تدل ب��ه عل��ى �إم��كان وق��وع البع��ث؟!
وج ِه ��ل حي ��ن
 غَ َف ��ل ه ��ذا الكاف ��ر َ
١٨٢
٣٧
ا�س��تدل بالعظ��ام البالي��ة عل��ى ا�س��تحالة
البع��ث ،فق��ال :م��ن يعيده��ا؟ وغ��اب عن��ه
خلق��ه ه��و م��ن الع��دم.
 قل  -يا محمد  -مجي ًبا �إياه :يحيي هذه العظام البالية َمن خلقها �أول مرة ،فمن خلقها �أول مرة ال يعجز عن �إعادة الحياة �إليها ،وهو
�سبحانه بكل خلق عليم ،ال يخفى عليه منه �شيء.
 ال��ذي جع��ل لك��م � -أيه��ا النا���س  -م��ن ال�ش��جر الأخ�ض��ر الرط��ب ن��ا ًرا ت�س��تخرجونها من��ه ف��إذا �أنت��م توق��دون من��ه ن��ا ًرا ،فم��ن جم��ع بي��ن
�ضدي��ن  -بي��ن رطوب��ة م��اء ال�ش��جر الأخ�ض��ر ،والن��ار الم�ش��تعلة في��ه  -ق��ادر على �إحي��اء الموتى.
� أ َو لي���س ال��ذي خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض عل��ى م��ا فيهم��ا م��ن عظ��م بق��ادر عل��ى �إحي��اء الموت��ى بع��د �إماتته��م؟ بل��ى� ،إن��ه لق��ادر علي��ه ،وه��و
الخ�ل�اَّ ق ال��ذي خل��ق جمي��ع المخلوق��ات ،العليم به��ا ،فال يخفى عليه منها �ش��يء.
� إنم��ا �أم��ر اهلل و�ش��أنه �س��بحانه �أن��ه �إذا �أراد �إيج��اد �ش��يء �أن يق��ول ل��ه :ك��ن ،فيك��ون ذل��ك ال�ش��يء ال��ذي يري��ده ،وم��ن ذل��ك م��ا يري��ده م��ن
الإحي��اء والإمات��ة والبعث وغيرها.
 فتن��زه اهلل وتقد���س عم��ا ين�س��به �إلي��ه الم�ش��ركون م��ن العج��ز ،فه��و ال��ذي له ملك الأ�ش��ياء كلها يت�صرف فيها بما ي�ش��اء ،وبي��ده مفاتح كل
�شيء ،و�إليه وحده ترجعون في الآخرة ،فيجازيكم على �أعمالكم.
م��ن ف�ض��ل اهلل ونعمت��ه عل��ى النا���س تذلي��ل الأنع��ام له��م ،وت�س��خيرها لمنافعه��م المختلف��ة .وف��رة الأدل��ة العقلي��ة عل��ى ي��وم القيام��ة
و�إعرا���ض الم�ش��ركين عنه��ا .م��ن �صف��ات اهلل تعال��ى �أن علم��ه تعال��ى محي��ط بجمي��ع مخلوقات��ه ف��ي جمي��ع �أحواله��ا ،ف��ي جمي��ع الأوق��ات،
ويعل��م م��ا تنق���ص الأر���ض م��ن �أج�س��اد الأموات وما يبق��ى ،ويعلم الغيب وال�ش��هادة.

تنزي��ه اهلل عم��ا ن�س��به �إلي��ه الم�ش��ركون،
و�إبطال مزاعمهم في المالئكة والجن.
ت�ص � ُّ�ف
� أق�س ��م بالمالئك ��ة الت ��ي ُ
را�ص ��ة  .و�أق�س ��م
ف ��ي عبادته ��ا ُم َت َّ
بالمالئكة التي تزجر ال�سحاب ،وت�سوقه
�إل��ى حي��ث ي�ش��اء اهلل ل��ه �أن ين� ِ�زل.
 و�أق�سم بالمالئكة الذين يتلون كالم
اهلل�  .إن معبودكم بحق � -أيها
النا�س  -لواحد ال �شريك له ،وهو اهلل.
 رب ال�سماوات ،ورب الأر�ض ،ورب
ما بينهما ،ورب ال�شم�س في مطالعها
جملنا
ومغاربها طول ال�سنة�  .إنا َّ
�أقـــــــرب ال�سمــاوات �إلــــى الأر�ض بزينة
جميلة هي الكواكب التي هي في النظر
كالجواهر المتلألئة  .وحفظنا
ال�سماء الدنيا بالنجوم من كل �شيطان
متمرد خارج عن الطاعة؛ ف ُي ْر َمى
بها  .ال ي�ستطيع ه�ؤالء ال�شياطين
�أن ي�سمعوا المالئكة في ال�سماء �إذا
تكلموا بما يوحيه �إليهم ربهم من
بال�ش ُهب
�شرعه وال من قدره ،و ُيرمون ُّ
من كل جانب  .طر ًدا لهم و�إبعا ًدا
عن اال�ستماع �إليهم ،ولهم في الآخرة
عذاب م�ؤلم دائم ال ينقطع�  .إال من
اختطف من ال�شياطين َخطْ فة ،وهي
كلمة مما يتفاو�ض فيه المالئكة ويدور
بينهم مما لم ي�صل علمه �إلى �أهل
الأر�ض ،فيتبعه �شهاب م�ضيء يحرقه،
وربما يلقي تلك الكلمة قبل �أن يحرقه
ال�شهاب �إلى �إخوانه فت�صل �إلى الكهان،
فيكذبون معها مئة كذبة  .فا�س�أل
يا محمد  -الكفار المنكرين للبعث:أج�ساما و�أعظم
�أهم �أ�شد خل ًقا و�أقوى � ً
�أع�ضا ًء ممن خلقنا من ال�سماوات والأر�ض والمالئكة؟ �إنا خلقناهم من طين ل َِزج ،فكيف ينكرون البعث ،وهم مخلوقون من خلق �ضعيف
وهو الطين ِ
وعجبت من تكذيب الم�شركين بالبعث ،وه�ؤالء
عجبت  -يا محمد  -من قدرة اهلل وتدبيره ل�ش�ؤون خلقه،
اللزج؟  بل
َ
َ
الم�شركون من �شدة تكذيبهم بالبعث ي�سخرون مما تقول ب�ش�أنه  .و�إذا ُوعظ ه�ؤالء الم�شركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها،
ولم ينتفعوا؛ لما هم عليه من ق�ساوة القلوب  .و�إذا �شاهدوا �آية من �آيات النبي الدالة على �صدقه بالغوا في ال�سخرية والتعجب
وعظاما بالية متفتتة �أ�إنا لمبعوثون �أحياء بعد
منها  .وقالوا :ما هذا الذي جاء به محمد �إال �سحر وا�ضح�  .أ�إذا متنا و�صرنا ترا ًبا
ً
ذلك؟! �إن هذا لم�ستبعد�  .أَ َو ُيبعث �آبا�ؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟!  قل  -يا محمد  -مجي ًبا �إياهم :نعم تبعثون بعد �أن �صرتم
ترا ًبا
وعظاما بالية ،و ُي ْبعث �آبا�ؤكم الأولونُ ،ت ْبعثون جمي ًعا و�أنتم �صاغرون ذليلون  .ف�إنما هي نفخة واحدة في ال�صور (النفخة الثانية)
ً
ف�إذا هم جمي ًعا ينظرون �إلى �أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل اهلل بهم  .وقال الم�شركون المكذبون بالبعث :يا هالكنا هذا يوم
الجزاء الذي يجازي فيه اهلل عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل  .فيقال لهم :هذا يوم الق�ضاء بين العباد الذي كنتم
تنكرونه وتكذبون به في الدنيا   .ويقال للمالئكة في ذلك اليوم :اجمعوا الم�شركين الظالمين ب�شركهم هم و�أ�شباههم في ال�شرك
وال ُم�شايعون لهم في التكذيب ،وما كانوا يعبدونه من دون اهلل من الأ�صنام ،فع ِّرفوهم طريق النار ودلوهم عليها و�سوقوهم �إليها ،ف�إنها
م�صيرهم  .واحب�سوهم قبل �إدخالهم النار للح�ساب ،فهم م�س�ؤولون ،ثم بعد ذلك �سوقوهم �إلى النار.
تزيي ��ن ال�س ��ماء الدني ��ا بالكواك ��ب لمناف ��ع؛ منه ��ا :تح�صي ��ل الزين ��ة ،والحف ��ظ م ��ن ال�ش ��يطان الم ��ارد� .إثب ��ات
ال�ص��راط؛ وه��و ج�س��ر مم��دود عل��ى مت��ن جهن��م يعب��ره �أه��ل الجن��ة ،وت��زل ب��ه �أق��دام �أه��ل الن��ار.

توبيخا لهم :ما بالكم
 ويقال لهم ً
بع�ضا كما كنتم
ال ين�صر بع�ضكم ً
في الدنيا تتنا�صرون ،وتزعمون �أن
�أ�صنامكم تن�صركم؟!  بل هم اليوم
منقادون لأمر اهلل ذليلون ،ال ين�صر
بع�ضا لعجزهم وقلة حيلتهم.
بع�ضهم ً
 و�أقبل بع�ضهم على بع�ض يتالومون
ويتخا�صمـون حين ال ينـفع الـتالوم
والتخا�صم  .قال الأتباع للمتبوعين:
�إنكم  -يا كبراءنا  -كنتم ت�أتوننا من
جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر
وال�شرك باهلل وارتكاب المعا�صي،
وتنفروننا من الحق الذي جاءت
به الر�سل من عند اهلل  .قال
المتبوعون للأتباع :لي�س الأمر -كما
زعمتم  -بل كنتم على الكفر ولم
تكونوا م�ؤمنين ،بل كنتم منكرين.
 وما كان لنا عليكم �أيها الأتباع من
ت�سلط بقهر �أو غلبة حتى نوقعكم في
الكفر وال�شرك وارتكاب المعا�صي ،بل
قوما متجاوزين الحد في الكفر
كنتم ً
وال�ضالل  .فوجب علينا وعليكم
وعيد اهلل في قوله} :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ { (  ،)٨٥ :ومن
ث ََّم ف�إنا ذائقون  -ال محالة -ما توعد
به ربنا  .فدعوناكم �إلى ال�ضالل
والكفر� ،إنا كنا �ضالين عن طريق
الهدى  .ف�إن الأتباع والمتبوعين في
العذاب يوم القيامة م�شتركون�  .إنا
كما فعلنا به�ؤالء من �إذاقتهم العذاب،
نفعل بالمجرمين من غيرهم�  .إن
ه�ؤالء الم�شركين كانوا �إذا قيل لهم في
الدنيا :ال �إلـه �إال اهلل للعمل بمقت�ضاها
وترك ما يخالفها ،رف�ضوا اال�ستجابة
لذلك والإذعان له تكب ًرا عن الحق
محتجين
وترف ًعا عليه  .ويقولون
ِّ
ِ

ر�سول اهلل  .لقد �أعظموا الف ْرية ،فما كان ر�سول اهلل
لكفرهم� :أنترك عبادة �آلهتنا لقول �شاعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذا َ
مجنونًا وال �شاع ًرا ،بل جاء بالقر�آن الداعي �إلى توحيد اهلل واتباع ر�سوله ،و�صدق المر�سلين فيما جا�ؤوا به من عند اهلل من التوحيد
و�إثبات المعاد ،ولم يخالفهم في �شيء�  .إنكم � -أيها الم�شركون  -لذائقو العذاب الموجع يوم القيامة ب�سبب كفركم وتكذيبكم
للر�سل  .وما ُت ْج َزون � -أيها الم�شركون � -إال ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر باهلل وارتكاب المعا�صي.
 لكن عباد اهلل الم�ؤمنين الذين �أخل�صهم اهلل لعبادته ،و�أخل�صوا له العبادة ،هم بمنجاة من هذا العذاب�  .أولئك العباد
المخل�صون لهم رزق يرزقهم اهلل �إياه ،معلوم في طيبه وح�سنه ودوامه  .ذلك الرزق فواكه متنوعة من �أطيب ما ي�أكلونه وي�شتهونه،
وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر �إلى وجه اهلل الكريم  .كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي ال
ينقطع وال يزول  .يتكئون على � ِأ�س َّرة متقابلين ينظر بع�ضهم �إلى بع�ض  .يدار عليهم بك�ؤو�س الخمر التي هي في �صفائها كالماء
الجاري  .بي�ضاء اللون يلتذ ب�شربها من ي�شربها لذة كاملة  .لي�ست كخمر الدنيا ،فلي�س فيها ما ُي ْذ ِهب العقول من ال�سكر ،وال
ينتاب متعاطيها ُ�صداعَ ،ي ْ�سلَم ل�شاربها ج�سمه وعقله  .وعندهم في الجنة ن�ساء عفيفات ،ال تمتد �أب�صارهن �إلى غير �أزواجهن،
بي�ض طائر م�صون لم تم�سه الأيدي  .ف�أقبل بع�ض �أهل الجنة على
ح�سان العيون  .ك�أنهن في بيا�ض �ألوانهن الم�شوبة ب�صفرة ُ
ِ
بع�ض يت�ساءلون عن ما�ضيهم وما حدث لهم في الدنيا  .قال قائل من ه�ؤالء الم�ؤمنين� :إني كان لي في الدنيا �صاحب ُم ْنكر للبعث.
�س��بب ع��ذاب الكافري��ن :العم��ل المنك��ر؛ وه��و ال�ش��رك والمعا�ص��ي .م��ن نعي��م �أه��ل الجن��ة �أنه��م نعم��وا باجتم��اع
بع�ضه��م م��ع بع���ض ،ومقابل��ة بع�ضهم مع بع�ض ،وهذا من كمال ال�س��رور.

 يق ��ول ل ��ي منك� � ًرا و�س ��اخ ًرا :ه ��ل
الم�صدقين
�أنت � -أيها ال�صديق ِ -من
ِّ
ببع��ث الأم��وات؟ � أ�إذا متن��ا و�صرن��ا
وعظام ��ا نخ ��رة �أ�إن ��ا لمبعوث ��ون
ترا ًب ��ا
ً
ومج��ازون عل��ى �أعمالن��ا الت��ي عملناه��ا
ف ��ي الدني ��ا؟  ق ��ال قرين ��ه الم�ؤم ��ن
لأ�صحاب��ه م��ن �أه��ل الجن��ة :اطَّ لعوا معي
لن ��رى م�صي ��ر ذل ��ك القــــــ ��رين الـــ ��ذي
كـــــ ��ان ينــــــ ��كر البــــــ ��عث؟  فاطل ��ع
ه��و ف��ر�أى قرين��ه ف��ي و�س��ط جهن��م.
 قــ ��ال :ت ��اهلل لـــــ ��قد قــــــ ��اربت
 �أيه ��ا القري ��ن � -أن تهلكن ��ي بدخ ��ولالن ��ار بدعوت ��ك ل ��ي �إل ��ى الكف ��ر و�إن ��كار
البع ��ث  .ول ��وال �إنع ��ام اهلل عل ��ي
بالهداي��ة للإيم��ان والتوفي��ق ل��ه ،لكن��ت
م ��ن المح�ضري ��ن �إل ��ى الع ��ذاب مثل ��ك.
ولم��ا �أنه��ى كالم��ه م��ع قرين��ه م��ن �أه��ل
الن��ار توج��ه �إلى خطاب قرنائه من �أهل
الجنة فقال  :فل�سنا نحن � -أ�صحاب
الجنة -بميتين  .غير موتتنا الأولى
في الحياة الدنيا ،بل نحن مخلدون في
الجن ��ة ،ول�س ��نا بمعذبي ��ن كم ��ا يع ��ذب
الكف ��ار�  .إن ه ��ذا ال ��ذي جازان ��ا ب ��ه
ربن��ا  -م��ن دخ��ول الجن��ة والخل��ود فيه��ا
وال�س�ل�امة م ��ن الن ��ار  -له ��و الظف ��ر
العظي��م ال��ذي ال ظف��ر ي�س��اويه.
 لمث ��ل ه ��ذا الج ��زاء العظي ��م يج ��ب
�أن يعمل العاملون ،ف�إن هذا هو التجارة
الرابح ��ة�  .أذل ��ك النعي ��م المذك ��ور
ال��ذي �أع��ده اهلل لعباده الذين �أخل�صهم
مقام��ا وكرام��ة،
لطاعت��ه ،خي��ر و�أف�ض��ل ً
�أم �ش��جرة الزق��وم الملعون��ة ف��ي الق��ر�آن
الت��ي ه��ي طع��ام الكف��ار ال��ذي ال ي�س��من
وال يغن ��ي م ��ن ج ��وع؟! � إن ��ا �ص َّيرن ��ا
هذه ال�ش��جرة فتنة يفتتن بها الظالمون
بالكف ��ر والمعا�ص ��ي ،حي ��ث قال ��وا� :إن
الن��ار ت��أكل ال�ش��جر ،ف�ل�ا يمك��ن �أن ينب��ت فيه��ا�  .إن �ش��جرة الزق��وم �ش��جرة خبيث��ة ال َم ْن َب��ت ،فه��ي �ش��جرة تخ��رج ف��ي قع��ر الجحي��م.
 ثمره��ا الخ��ارج منه��ا كري��ه المنظ��ر ك�أن��ه ر�ؤو���س ال�ش��ياطين ،وقب��ح المنظ��ر دلي��ل عل��ى قب��ح المخب��ر ،وه��ذا يعن��ي �أن ثمره��ا خبي��ث
الطع��م  .ف��إن الكف��ار لآكل��ون م��ن ثمره��ا الم��ر القبي��ح ،ومالئون منه بطونه��م الخاوية  .ثم �إنهم بعد �أكلهم منها لهم �ش��راب خليط
قبي��ح ح��ار  .ث��م �إن رجوعه��م بع��د ذل��ك لإل��ى ع��ذاب الجحيم ،فهم يتنقلون من عذاب �إلى عذاب�  .إن ه��ؤالء الكفار وجدوا �آباءهم
�ضالي��ن ع��ن طري��ق الهداي��ة ،فت�أ�س��وا به��م تقلي� ً�دا ال ع��ن حجة  .فهم يتبعون �آث��ار �آبائهم في ال�ضاللة م�س��رعين  .ولقد �ضل قبلهم
�أكثر الأولين ،فلي�س قومك � -أيها الر�سول � -أول من �ضـــل مــن الأمم  .ولقد �أر�سلنا في تلك الأمم الأولى ً
ر�سل يخوفونهم من عذاب
اهلل ،فكفروا  .فانظر � -أيها الر�سول  -كيف كانت نهاية الأقوام الذين �أنذرتهم ر�سلهم فلم ي�ستجيبوا لهم� ،إن نهايتهم كانت دخول
الن��ار خالدي��ن فيه��ا ب�س��بب كفره��م وتكذيبه��م لر�س��لهم�  .إال من �أخل�صهم اهلل للإيمان به ،ف�إنه��م ناجون من العذاب الذي كان نهاية
�أولئ��ك المكذبي��ن الكافري��ن  .ولق��د دعان��ا نبين��ا ن��وح حي��ن دع��ا عل��ى قوم��ه الذين كذبوه ،فلنع��م المجيبون نحن ،فقد �س��ارعنا في
�إجاب��ة دعائ��ه عليه��م  .ولق��د �س��لمناه و�أه��ل بيت��ه والم�ؤمني��ن معه من �أذى قومه وم��ن الغرق بالطوفان العظيم المر�س��ل على الكافرين
من قومه.
الظف��ر بنعي��م الجن��ان ه��و الف��وز الأعظ��م ،ولمث��ل ه��ذا العط��اء والف�ض��ل ينبغ��ي �أن يعم��ل العامل��ون� .إن طع��ام
�أه��ل الن��ار ه��و الز ّق��وم ذو الثم��ر الم� ّ�ر الكري��ه الطع��م والرائحة ،الع�س��ير البلع ،الم�ؤلم الأكل� .أج��اب اهلل تعالى دعاء نوح ب�إهالك
قوم��ه ،واهلل نع��م المق�صود المجيب.

 ونجين ��ا �أهل ��ه و�أتباع ��ه الم�ؤمني ��ن
وحدهم ،فقد �أغرقنا غيرهم من قومه
الكافرين.
 و�أبقينا له ف ��ي الأمم الالحقة ثنا ًء
ح�سنًا يثنون به عليه.
� أم ��ان و�س�ل�ام لن ��وح م ��ن �أن يقال
فيه �سوء في الأمم الالحقة ،بل �سيبقى
له الثناء والذكر الح�س ��ن.
� إن مث ��ل ه ��ذا الج ��زاء ال ��ذي
نوحا نجزي المح�س ��نين
جازينا به ً
بعبادته ��م وطاعته ��م هلل وح ��ده.
نوح ��ا م ��ن عبادن ��ا الم�ؤمني ��ن
� إن ً
العاملي ��ن بطاعة اهلل.
 ث ��م �أغرقن ��ا الباقي ��ن بالطوف ��ان
ال ��ذي �أر�س ��لناه عليهم ،فل ��م يبق منهم
�أح ��د  .و�إن �إبراهيم م ��ن �أهل دينه
الذي ��ن وافقوه ف ��ي الدعوة �إل ��ى توحيد
اهلل  .اذك ��ر حي ��ن ج ��اء رب ��ه بقلب
�سليم من ال�ش ��رك نا�صح هلل في خلقه.
 حين ق ��ال لأبيه وقومه الم�ش ��ركين
موبخا لهم :ما ال ��ذي تعبدونه من دون
ً
اهلل؟! � أ�آلهة مكذوب ��ة تعبدونها من
دون اهلل؟  فم ��ا ظنك ��م  -ي ��ا قوم -
ب ��رب العالمي ��ن �إذا لقيتم ��وه و�أنت ��م
تعب ��دون غي ��ره؟! وم ��اذا ترون ��ه �صان ًعا
بك ��م؟!  فنظ ��ر �إبراهي ��م نظرة في
النج ��وم يدب ��ر مكي ��دة للتخل� ��ص م ��ن
الخ ��روج م ��ع قوم ��ه  .فق ��ال ً
متعلل
عن الخروج م ��ع قومه �إلى عيدهم� :إني
مري�ض  .فترك ��وه وراءهم وذهبوا.
 فم ��ال �إل ��ى �آلهتهم الت ��ي يعبدونها
من دون اهلل ،فقال �ساخ ًرا من �آلهتهم:
�أال ت�أكل ��ون م ��ن الطعام ال ��ذي ي�صنعه
الم�ش ��ركون لك ��م؟!  م ��ا �ش� ��أنكم ال
تتكلم ��ون ،وال تجيب ��ون من ي�س� ��ألكم؟!
�أمثل هذا ُي ْعبد من دون اهلل؟!  فمال
عليهم �إبراهيم ي�ضربهم بيده اليمنى ليك�س ��رهم  .ف�أقبل �إليه ع ّباد هذه الأ�صنام ي�س ��رعون  .فقابلهم �إبراهيم بثبات ،وقال لهم
موبخا �إياهم� :أتعبدون من دون اهلل �آلهة �أنتم الذين تنحتونها ب�أيديكم؟!  واهلل �سبحانه خلقكم �أنتم ،وخلق عملكم ،ومن عملكم هذه
ً
الأ�صنام ،فهو الم�س ��تحق لأن يعبد وحده ،وال ي�ش ��رك به غيره  .فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لج�ؤوا �إلى القوة ،فت�ش ��اوروا فيما
بينه ��م فيم ��ا يفعلونه ب�إبراهيم ،قالوا :ابنوا له بنيانًا ،وامل� ��ؤوه حط ًبا و�أ�ضرموه ،ثم ارموه فيه  .ف�أراد قوم �إبراهيم ب�إبراهيم �س ��و ًءا
�اما  .وقال �إبراهيم� :إن ��ي مهاجر �إلى ربي
ب� ��أن يهلكوه في�س ��تريحوا منه ،ف�صيرناهم الخا�س ��رين حي ��ن جعلنا النار عليه بر ًدا و�س�ل ً
�صالحا يكون لي
ت ��اركًا بلد قومي لأتمكن من عبادته� ،س ��يدلني ربي عل ��ى ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة  .ي ��ا رب ،ارزقني ً
ولدا ً
وعو�ضا عن قومي في الغربة  .فا�ستجبنا له دعوته ف�أخبرناه بما ي�سره ،حيث ب�شرناه بولد يكبر ،وي�صير حلي ًما ،وهذا الولد هو
عونًا ً
�إ�س ��ماعيل   .فلما �ش ��ب �إ�سماعيل ،و�أدرك �سع ُيه �س ��عي �أبيه ر�أى �أبوه �إبراهيم ر�ؤيا ،ور�ؤيا الأنبياء وحي ،قال �إبراهيم مخب ًرا ابنه
ع ��ن فح ��وى هذه الر�ؤيا :يا بني� ،إني ر�أيت في النوم �أني �أذبحك ،فانظر ما ترى في ذلك ،ف�أجاب �إ�س ��ماعيل �أباه ً
قائل :يا �أبي ،افعل ما
�أمرك اهلل به من ذبحي� ،س ��تجدني �إن �ش ��اء اهلل من ال�صابري ��ن الرا�ضين بحكم اهلل.
م ��ن مظاه ��ر الإنع ��ام على نوح :نجاة نوح ومن �آمن معه ،وجعل ذريته �أ�صول الب�ش ��ر والأعراق والأجنا� ��س ،و�إبقاء
وترتيبها هو
الذكر الجميل والثناء الح�س ��ن� .أفعال الإن�س ��ان يخلقها اهلل ويفعلها العبد باختياره .الذبيح بح�سب داللة هذه الآيات
آء ا ْ ُ
فب ِ ّ�ش ��ر به بعد �إ�س ��ماعيل  .قول �إ�س ��ماعيلَ } :ستَج ُدنِي إن َش َ
ْ�إ�س ��ماعيل ؛ لأنه هو ال ُم َب َّ�ش ��ر به � ًأول ،و�أما �إ�س ��حاق
هلل ِم َن
ُ
ِ
ِ
ا َّلصابِ ِر َين{ �س ��بب لتوفيق اهلل ل ��ه بال�صبر؛ لأنه جعل الأمر هلل.

 فلم ��ا خ�ضع ��ا هلل وانق ��ادا ل ��ه،
و�ض��ع �إبراهي��م ابن��ه عل��ى جان��ب جبهته
لينف��ذ م��ا �أم��ر ب��ه م��ن ذبح��ه.
 ونادين��ا �إبراهي��م وه��و َي ُه� ُّم بتنفي��ذ
�أمر اهلل بذبح ابنه� :أن يا �إبراهيم.
 ق ��د حقق ��ت الر�ؤي ��ا الت ��ي ر�أيته ��ا
ف��ي منام��ك بعزم��ك عل��ى ذب��ح ابن��ك،
�إن��ا  -كم��ا جزيناك بتخلي�صك من هذه
المحن��ة العظيم��ة  -نج��زي المح�س��نين
فنخل�صه��م م��ن المح��ن وال�ش��دائد.
� إن ه ��ذا له ��و االختب ��ار الوا�ض ��ح،
وق��د نج��ح �إبراهي��م فيه.
 وفدين ��ا �إ�س ��ماعيل بكب� ��ش عظي ��م
ب� ً
�دل من��ه يذبح عنه.
 و�أبقين��ا عل��ى �إبراهي��م ثن��ا ًء ح�س�نًا
في الأمم الالحقة.
 تحي ٌة من اهلل له ،ودعا ٌء بال�سالمة
من كل �ضر و�آفة.
 كم ��ا جازين ��ا �إبراهي ��م ه ��ذا
الجزاء على طاعته نجازي المح�سنين.
� إن �إبراهي ��م م ��ن عبادن ��ا
الم�ؤمني ��ن الذي ��ن يف ��ون بم ��ا تقت�ضي ��ه
العبودي ��ة هلل.
 وب�ش ��رناه بول ��د �آخ ��ر ي�صي ��ر نب َّي ��ا
�صالح ��ا وه ��و �إ�س ��حاق؛ ج ��زا ًء
وعب � ً�دا ً
عل��ى طاعت��ه هلل في ذبح �إ�س��ماعيل ولده
الوحي��د.
 و�أنزلن ��ا علي ��ه وعل ��ى ابن ��ه �إ�س ��حاق
برك��ة من��ا ،ف�أكثرن��ا لهم��ا النع��م ،ومنه��ا
تكثي��ر ولدهم��ا ،وم��ن ذريتهم��ا مح�س��ن
بطاعت ��ه لرب ��ه ،ومنه ��م ظال ��م لنف�س ��ه
بالكف ��ر وارت ��كاب المعا�ص ��ي وا�ض ��ح
الظل��م.
 ولقد مننا على مو�سى و�أخيه
هارون بالنبوة.
 و�سلمناهما وقومهما بني �إ�سرائيل

من ا�ستعباد فرعون لهم ومن الغرق.
 ون�صرناهم على فرعون وجنوده ،فكانت الغلبة لهم على عدوهم.
وا�ضحا ال لب�س فيه.
 و�أعطينا مو�سى و�أخاه هارون التوراة كتا ًبا من عند اهلل
ً
 وهديناهما �إلى ال�صراط الم�ستقيم الذي ال اعوجاج فيه ،وهو طريق دين الإ�سالم المو�صلة �إلى مر�ضاة الخالق �سبحانه.
 و�أبقينا عليهما ثنا ًء ح�سنًا وذك ًرا طي ًبا في الأمم الالحقة.
 تحي ٌة من اهلل طيبة لهما وثنا ٌء عليهما ودعا ٌء بال�سالمة من كل مكروه.
� إنا كما جازينا مو�سى وهارون هذا الجزاء الح�سن نجزي المح�سنين بطاعتهم لربهم.
� إن مو�س��ى وه��ارون م��ن عبادن��ا الم�ؤمني��ن ب��اهلل العاملي��ن بم��ا �ش��رع له��م  .و�إن �إليا���س لم��ن المر�س��لين م��ن رب��ه� ،أنع��م اهلل علي��ه
بالنب��وة والر�س��الة�  .إذ ق��ال لقوم��ه الذي��ن �أر�س��ل �إليه��م م��ن بن��ي �إ�س��رائيل :ي��ا ق��وم� ،أال تتق��ون اهلل؛ بامتث��ال �أوام��ره ،ومنه��ا التوحي��د،
وباجتناب نواهيه ،ومنها ال�ش��رك؟! � أتعبدون من دون اهلل �صنمكم َب ْع ًل ،وتتركون عبادة اهلل �أح�س��ن الخالقين؟!  واهلل هو ربكم
ال��ذي خلقك��م ،وخل��ق �آباءك��م م��ن قب��ل ،فه��و الم�س��تحق للعبادة ،ال غيره م��ن الأ�صنام الت��ي ال تنفع وال ت�ضر.
قول��هَ } :ف َل َّم��آ �أ َ ْ�س� َل َما{ دلي��ل عل��ى �أن �إبراهي��م و�إ�س��ماعيل كان��ا ف��ي غاي��ة الت�س��ليم لأم��ر اهلل تعال��ى .م��ن مقا�ص��د ال�ش��رع تحرير
العباد من عبودية الب�شر .الثناء الح�سن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا.

 فم ��ا كان م ��ن قوم ��ه �إال �أن كذب ��وه،
وب�س��بب تكذيبه��م فه��م ُم ْح�ض��رون ف��ي
الع��ذاب.
مخل�صا
ًا
ن
ؤم
�
م
قومه
من
كان
من
� إال
ً
هلل في عبادته؛ ف�إنه ناج من الإح�ضار
�إلى العذاب.
 و�أبقينا عليه ثنا ًء ح�سنًا وذك ًرا
طي ًبا في الأمم الالحقة.
 تحي ٌة من اهلل وثنا ٌء على �إليا�س.
� إن ��ا كم ��ا جازين ��ا �إليا� ��س ه ��ذا
الج��زاء الح�س��ن نج��زي المح�س��نين من
عبادن ��ا الم�ؤمني ��ن.
� إن �إليا�س من عبادنا الم�ؤمنين ح ًّقا
ال�صادقين في �إيمانهم بربهم.
 و�إن لوطً ��ا لم ��ن ر�س ��ل اهلل
الذي��ن �أر�س��لهم �إل��ى �أقوامه��م مب�ش��رين
ومنذري ��ن.
 اذك ��ر حي ��ن �س ��لمناه و�أهل ��ه كله ��م
م��ن الع��ذاب المر�س��ل عل��ى قومه.
� إال زوجت ��ه ،فق ��د كان ��ت ام ��ر�أة
�ش ��ملها ع ��ذاب قومه ��ا؛ لكونه ��ا كان ��ت
كاف ��رة مثله ��م.
 ث ��م �أهلكن ��ا الباقي ��ن م ��ن قوم ��ه
مم��ن كذب��وا ب��ه ،ول��م ي�صدق��وا بم��ا ج��اء
به.
 و�إنك ��م  -ي ��ا �أه ��ل مك ��ة  -لتم ��رون
عل��ى منازله��م ف��ي �أ�س��فاركم �إلى ال�ش��ام
ف��ي وق��ت ال�صباح.
 وتم ��رون عليه ��ا كذل ��ك لي�ل ً�ا� ،أف�ل�ا
تعقل��ون ،وتتعظ��ون بم��ا �آل �إلي��ه �أمره��م
بع ��د تكذيبه ��م وكفره ��م وارتكابه ��م
الفاح�ش��ة الت��ي ل��م ي�س��بقوا �إليه��ا؟!
 و�إن عبدنا يون�س لمن ر�سل اهلل
الذين �أر�سلهم �إلى �أقوامهم مب�شرين
ومنذرين.
 حي ��ن ف � ّ�ر م ��ن قوم ��ه م ��ن غي ��ر �إذن
رب��ه ،ورك��ب �س��فينة مملوءة من ال��ركاب والأمتعة.
 ف�أو�شكت ال�سفينة �أن تغرق المتالئها ،فاقترع الركاب ِل ُي ْل ُقوا بع�ضهم؛ خو ًفا من غرق ال�سفينة ب�سبب كثرة الركاب ،فكان يون�س من
ه�ؤالء المغلوبين ،ف�ألقوه في البحر  .فلما �ألقوه في البحر �أخذه الحوت ،وابتلعه ،وهو �آت بما ُيالم عليه؛ لذهابه �إلى البحر بغير �إذن
ربه  .فلوال �أن يون�س كان من الذاكرين اهلل كثي ًرا قبل ما حل به ،ولوال ت�سبيحه في بطن الحوت  .لمكث في بطن الحوت �إلى يوم
القيامة بحيث ي�صير له قب ًرا  .ف�ألقيناه من بطن الحوت ب�أر�ض خالية من ال�شجر والبناء ،وهو �ضعيف البدن لمكثه م َّدة في بطن
الحوت  .و�أنبتنا عليه في تلك الأر�ض الخالية �شجرة من القرع ي�ستظل بها وي�أكل منها  .و�أر�سلناه �إلى قومه وعددهم مئة �ألف،
بل يزيدون  .ف�آمنوا و�صدقوا بما جاء به ،فمتعهم اهلل في حياتهم الدنيا �إلى �أن انق�ضت �آجالهم المحددة لهم  .فا�س�أل  -يا
محمد  -الم�شركين �س�ؤال �إنكار� :أتجعلون هلل البنات الالتي تكرهونهن ،وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم؟! �أي ق�سمة هذه؟!
 كيف زعموا �أن المالئكة �إناث ،وهم لم يح�ضروا خلقهم ،وما �شاهدوه؟! �  أال �إن الم�شركين من كذبهم على اهلل وافترائهم
عليه لين�سبون له الولد ،و�إنهم لكــاذبون في دعــواهم هذه  .هل اختار اهلل لنف�سه البنات الالتي تكرهونهن على البنين الذين
تحبونهم؟! كال.
ُ�س� َّنة اهلل الت��ي ال تتب��دل وال تتغي��ر� :إنج��اء الم�ؤمني��ن و�إه�ل�اك الكافري��ن� .ض��رورة العظ��ة واالعتب��ار بم�صي��ر الذي��ن كذب��وا الر�س��ل
ين {.
�اه َم َفك َ
َان ِم� َ�ن ْا ْل ُم ْد َح ِ�ض َ
�رعا لقوله تعالىَ } :ف َ�س� َ
حت��ى ال يح��ل به��م م��ا ح��ل بغيره��م .ج��واز ال ُق ْرعة �ش� ً

 م ��ا لك ��م � -أيه ��ا الم�ش ��ركون -
تحكم ��ون ه ��ذا الحك ��م الجائ ��ر حي ��ث
تجعل ��ون هلل البن ��ات ،وتجعل ��ون لك ��م
البني ��ن؟!
� أف�ل�ا تتذك ��رون بط�ل�ان م ��ا �أنت ��م
عليه من هذا االعتقاد الفا�سد؟! ف�إنكم
ل��و تذكرت��م لما قلتم ه��ذا القول.
� أم لك ��م حج ��ة جلي ��ة وبره ��ان
وا�ضـــ ��ح م ��ن كت ��اب بذل ��ك �أو ر�س ��ول؟!
 ف�أْت ُ��وا بكتابك ��م ال ��ذي يحم ��ل لك ��م
الحجة على هذا �إن كنتم �صادقين فيما
تدعونه.
 وجع ��ل الم�ش ��ركون بي ��ن اهلل
وبي��ن المالئكة الم�س��تورين عنهم ن�س� ًبا
حي ��ن زعم ��وا �أن المالئك ��ة بن ��ات اهلل،
ولق��د علم��ت المالئكة �أن اهلل �س��يح�ضر
الم�ش ��ركين للح�س ��اب.
 تن��زه اهلل وتقد���س عم��ا ي�صف��ه ب��ه
الم�ش��ركون مم��ا ال يلي��ق به �س��بحانه من
الولد وال�ش��ريك وغير ذلك.
� إال عب ��اد اهلل المخل�صي ��ن؛ ف�إنه ��م
ال ي�صف��ون اهلل �إال بم��ا يلي��ق به �س��بحانه
م��ن �صفات الجالل والكمال.
 ف�إنكم �أنتم � -أيها الم�شركون -
وما تعبدون من دون اهلل.
 ل�ستم بم�ضلين من �أحد عن دين
الحق.
� إال من ق�ضى اهلل عليه �أنه من
�أ�صحاب النار ،ف�إن اهلل ينفذ فيه
ق�ضاءه فيكفر ،ويدخل النار� ،أما �أنتم
ومعبوداتكم فال قدرة لكم على ذلك.
 وقال ��ت المالئك ��ة مبين ��ة عبوديته ��ا
هلل ،وبراءته ��ا مم ��ا زعم ��ه الم�ش ��ركون:
ولي���س من��ا �أح��د �إال ل��ه مق��ام معل��وم ف��ي
٨٨
٣٨
عب��ادة اهلل وطاعت��ه.
  و�إن ��ا  -نح ��ن المالئك ��ة -
لمنزه ��ون اهلل عم ��ا ال يلي ��ق ب ��ه م ��ن ال�صف ��ات وال ُّنع ��وت.
لواقف ��ون �صفو ًف ��ا ف ��ي عب ��ادة اهلل وطاعت ��ه ،و�إن ��ا ِّ
  - و�إن الم�ش��ركين م��ن �أه��ل مك��ة كان��وا يقول��ون قب��ل بعثة محم��د  :لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة ً
مثل؛ لأخل�صنا
هلل العب��ادة ،وه��م كاذب��ون ف��ي ذل��ك ،فق��د جاءه��م محم��د بالق��ر�آن فكف��روا ب��ه ،ف�س��وف يعلمون ما ينتظره��م من العذاب ال�ش��ديد يوم
من اهلل عليهم به من الحجة والقوة ،و�إن الغلبة لجندنا
القيامة  -  .ولقد �سبقت كلمتنا لر�سلنا �إنهم من�صورون على �أعدائهم بما َّ
الذي��ن يقاتل��ون فــ��ي �س��بيل اهلل لتك��ون كلم��ة اهلل ه��ي العلي��ا  .ف�أعر���ض � -أيه��ا الر�س��ول  -ع��ن ه��ؤالء الم�ش��ركين المعاندي��ن �إل��ى م��دة
يعلمها اهلل حتى ي�أتــي وقت عذابهم  .وانظرهم حين ينزل بهم العذاب ،ف�سيب�صرون حين ال ينفعهم �إب�صار�  .أفي�ستعجل ه�ؤالء
الم�شركون بعذاب اهلل؟!  ف�إذا نزل عذاب اهلل بهم فبئ�س ال�صباح �صباحهم  .و�أعر�ض � -أيها الر�سول  -عنهم حتى يق�ضي اهلل
رب القوة ،وتقد���س عما ي�صفه
بعذابه��م  .وانظ��ر ف�س��ينظر ه��ؤالء م��ا يح��ل به��م م��ن ع��ذاب اهلل وعقاب��ه  .تنزه ربك  -يا محمد ّ -
به الم�ش��ركون من �صفات النق�ص  .وتحية اهلل وثنا�ؤه على ر�س��له الكرام.
 والثناء كله هلل  ،فهو الم�ستحق له ،وهو رب العالمين جمي ًعا ،ال رب لهم �سواه.
ُ�س َّنة اهلل ن�صر المر�سلين وورثتهم بالحجة والغلبة ،وفي الآيات ب�شارة عظيمة؛ لمن ات�صف ب�أنه من جند اهلل� ،أنه غالب من�صور.
ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى بي��ان عج��ز الم�ش��ركين وعج��ز �آلهتهم ع��ن �إ�ضالل �أحد ،وب�ش��ارة لعباد اهلل المخل�صين ب��أن اهلل بقدرته ينجيهم
من �إ�ضالل ال�ضالين الم�ضلين.

ذكر المخا�صمة بالباطل وعاقبتها.

تــقــ ��دم الـكـــ�ل�ام علـــ ��ى
نظائره ��ا م ��ن الح ��روف المقطع ��ة ف ��ي
بداي ��ة �س ��ورة البق ��رة� .أق�س ��م بالق ��ر�آن
الم�شتمل على تذكير النا�س بما ينفعهم
ف��ي دنياه��م و�آخرته��م ،لي���س الأم��ر كم��ا
يظن��ه الم�ش��ركون م��ن وج��ود �ش��ركاء م��ع
اهلل  .لكن الكافرين في حمية وتكبر
ع��ن توحي��د اهلل ،وف��ي خالف م��ع محمد
وع ��داوة ل ��ه  .ك ��م �أهلكن ��ا م ��ن
قبله��م م��ن الق��رون الت��ي كذب��ت بر�س��لها
فن ��ادوا م�س ��تغيثين عن ��د ن ��زول الع ��ذاب
عليه��م ،ولي���س الوق��ت وق��ت خال�ص لهم
م��ن الع��ذاب فتنفعه��م اال�س��تغاثة من��ه.
 وتعجب��وا حي��ن جاءه��م ر�س��ول م��ن
�أنف�س ��هم يخوفه ��م م ��ن ع ��ذاب اهلل �إن
ا�س��تمروا عل��ى كفره��م ،وق��ال الكاف��رون
حي��ن �ش��اهدوا البراهي��ن عل��ى �ص��دق م��ا
ج��اء ب��ه محم��د  :ه��ذا رج��ل �س��احر
ي�س��حر النا���س ،ك��ذاب فيم��ا يدعي��ه م��ن
�أنه ر�سول من اهلل يوحى �إليه�  .أجعل
واحدا
هذا الرجل الآلهة المتعددة �إلـ� ًها ً
ال �إلـ��ه غي��ره؟! �إن �صنيع��ه ه��ذا لغاي��ة في
العج ��ب  .وانطـــلـ ��ق �أ�شـــرافـ ��هم
وكبـــرا�ؤهـ��م قائلي��ن لأتباعه��م :ام�ض��وا
عل��ى م��ا كنت��م علي��ه ،وال تدخل��وا في دين
محم��د ،واثبت��وا عل��ى عب��ادة �آلهتك��م� ،إن
م��ا دعاك��م �إلي��ه محم��د م��ن عب��ادة �إل��ه
واح��د �ش��يء ُم َد َّب��ر يري��ده هو ليعل��و علينا
أتباع ��ا  .م ��ا �س ��معنا بم ��ا
ونك ��ون ل ��ه � ً
يدعون��ا �إلي��ه محمد م��ن توحيد اهلل فيما
وجدن��ا علي��ه �آباءن��ا ،وال ف��ي مل��ة عي�س��ى
 ،وما ذلك الذي �سمعناه منه �إال كذب وافتراء�  .أي�صح �أن ينزل عليه القر�آن من بيننا ،ويخ�ص به ،وال ينزل علينا ونحن ال�سادة
الكبراء؟! بل ه�ؤالء الم�ش��ركون في �ش��ك مما ينزل عليك من الوحي ،ول َّما يذوقوا عذاب اهلل ،فاغتروا ب�إمهالهم ،ولو ذاقوه لما تجا�س��روا
عل��ى الكف��ر وال�ش��رك ب��اهلل وال�ش��ك فيم��ا يوح��ى �إلي��ك�  .أم عن��د ه��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن خزائن ف�ض��ل ربك العزيز ال��ذي ال يغالبه
�أحد ،الذي يعطي ما يريد لمن يريد ،ومن خزائن ف�ضله النبوة ،فيعطيها من ي�ش��اء ،ولي�س��ت لهم حتى يمنحوها من �ش��ا�ؤوا ويمنعوها من
�أرادوا�  .أم لهم ملك ال�سماوات وملك الأر�ض وملك ما فيهما؟ فيحق لهم �أن يعطوا ويمنعوا؟ �إن كان هذا زعمهم فلي�أخذوا بالأ�سباب
المو�صل��ة �إل��ى ال�س��ماء ليتمكن��وا م��ن الحك��م بم��ا �أرادوا م��ن من��ع �أو �إعط��اء ،ول��ن ي�س��تطيعوا ذل��ك  .ه��ؤالء المكذب��ون بمحم��د جن��د
مهزوم مثل من �سبقه من الجنود التي كذبت ر�سلها  .لي�س ه�ؤالء المكذبون �أول مكذب؛ فقد كذب قبلهم قوم نوح ،وكذبت عاد ،وكذب
فرعون الذي كانت له �أوتاد يعذب بها النا���س  .وكذبت ثمود ،وكذب قوم لوط ،وكذب قوم �ش��عيب� ،أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا
على تكذيب ر�سلهم والكفر بما جا�ؤوا به  .ما كل �أحد من هذه الأحزاب �إال وقع منه تكذيب الر�سل ،فحق عليهم عذاب اهلل وحل عليهم
عقاب��ه و�إن ت�أخ��ر �إل��ى حي��ن  .وم��ا ينتظ��ر ه��ؤالء المكذب��ون بمحم��د �إال �أن ُي ْن َف��خ ف��ي ال�ص��ور النفخة الثانية التي ال رج��وع فيها ،فيقع
عليهم العذاب �إن ماتوا على تكذيبهم به  .وقالوا م�ستهزئين :يا ربنا ،عجل لنا ن�صيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.
�أق�س��م اهلل بالق��ر�آن العظي��م ،فالواج��ب َتل ِّقي��ه بالإيم��ان والت�صدي��ق ،والإقب��ال عل��ى ا�س��تخراج معاني��ه .غلب��ة
المقايي���س المادية في �أذهان الم�ش��ركين برغبتهم في نزول الوحي على ال�س��ادة والكبراء� .س��بب �إعرا�ض الكفار عن الإيمان :التكبر
والتجبر واال�س��تعالء عن اتباع الحق.

 ا�صب ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -عل ��ى م ��ا
يقول��ه ه��ؤالء المكذبون مما ال ير�ضيك،
واذك��ر عبدن��ا داود �صاح��ب الق��وة عل��ى
مقارع ��ة �أعدائ ��ه وال�صب ��ر عل ��ى طاع ��ة
اهلل� ،إن��ه كثي��ر الرجوع �إلى اهلل بالتوبة،
والعم��ل بم��ا ير�ضيه.
� إنا �سخرنا الجبال مع داود ي�سبحن
بت�سبيحه �إذا �سبح �آخر النهار و�أوله
عند الإ�شراق.
 و�س ��خرنا الطي ��ر محبو�س ��ة ف ��ي
اله��واء ،ك ٌّل مطي��ع ي�س��بح تب ًع��ا ل��ه.
 وقوين ��ا ملك ��ه بم ��ا وهبن ��اه م ��ن
الهيب ��ة والق ��وة والن�ص ��ر عل ��ى �أعدائ ��ه،
و�أعطين��اه النب��وة وال�ص��واب ف��ي �أموره،
و�أعطيناه البيان ال�شافي في كل ق�صد،
والف�ص ��ل ف ��ي ال ��كالم والحك ��م.
 وه ��ل ج ��اءك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
خبر المتخا�ص َم ْين حين َع َل َوا على داود
م��كان عبادته.
� إذ دخ�ل�ا عل��ى داود فج ��أة ،فارت��اع
م��ن دخولهم��ا عليه فج�أة بهذه الطريقة
غي��ر الم�ألوف��ة للدخول علي��ه ،فلما تبين
لهم ��ا ارتياع ��ه ق ��اال :ال تخ ��ف؛ فنح ��ن
خ�صم��ان ظل��م �أحدن��ا الآخ��ر ،فاحك��م
بيننا بالعدل ،وال َت ُج ْر علينا �إذا حكمت
بيننا ،و�أر�ش��دنا �إلى �س��واء ال�سبيل الذي
ه��و �س��بيل ال�صواب.
 ق�ال �أح�د الخ�صمي�ن ل�داود :
�إن ه�ذا الرج�ل �أخ�ي ،ل�ه ت�س�ع وت�س�عون
نعجة ،ولي نعجة واحدة ،فطلب مني �أن
�أعطي�ه �إياه�ا ،وغلبني ف�ي الحجة.
 فحك ��م داود بينهم ��ا وق ��ال
مخاط ًب��ا �صاح��ب الدع��وى :لق��د ظلم��ك
�أخ��وك حي��ن �س ��ألك �ض��م نعجت��ك �إل��ى
نعاجه ،و�إن كثي ًرا من ال�ش��ركاء ليعتدي
بع�ضه��م عل��ى بع���ض ب�أخ��ذ حق��ه وع��دم
الإن�ص��اف� ،إال الم�ؤمني��ن الذين يعملون
الأعم��ال ال�صالح��ات ف�إنه��م ين�صف��ون �ش��ركاءهم وال يظلمونه��م ،والمت�صف��ون بذل��ك قلي��ل ،و�أيق��ن داود �أنم��ا �أوقعن��اه ف��ي فتن��ة به��ذه
الخ�صوم��ة ،فطل��ب المغف��رة م��ن رب��ه و�س��جد تقر ًب��ا �إل��ى اهلل ،وت��اب �إلي��ه.
 فا�ستجبنا له فغفرنا له ذلك ،و�إنه عندنا لمن المقربين ،وله ُح ْ�سن م�صير في الآخرة.
 ي��ا داود� ،إن��ا �ص َّيرن��اك خليف��ة ف��ي الأر���ض تنف��ذ الأح��كام والق�ضاي��ا الديني��ة والدنيوي��ة ،فاق���ض بين النا���س بالعدل ،وال تتب��ع الهوى في
حكم��ك بي��ن النا���س؛ ب��أن تمي��ل م��ع �أح��د الخ�صمي��ن لقرابة �أو �صداقة �أو تميل عن��ه لعداوة ،في�ضلك الهوى عن �صراط اهلل الم�س��تقيم� ،إن
الذين ي�ضلون عن �صراط اهلل الم�س��تقيم لهم عذاب قوي ب�س��بب ن�س��يانهم يوم الح�س��اب؛ �إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع
�أهوائهم.
بيان ف�ضائل نبي اهلل داود وما اخت�صه اهلل به من الآيات.
الأنبي��اء � -صل��وات اهلل و�س�ل�امه عليه��م  -مع�صوم��ون م��ن الخط��أ فيم��ا يبلغ��ون ع��ن اهلل تعال��ى؛ لأن مق�ص��ود الر�س��الة ال يح�ص��ل �إال
بذل��ك ،ولك��ن ق��د يج��ري منه��م بع���ض مقت�ضي��ات الطبيعة بن�س��يان �أو غفل��ة عن حكم ،ولك��ن اهلل يتداركه��م ويبادرهم بلطفه.
ا�ستدل بع�ض العلماء بقوله تعالىَ } :و�إ َِّن َك ِثي ًرا ِّم َن ْا ْل ُخلَطَ �آ ِء َل َي ْب ِغي َب ْع ُ�ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ�ض { على م�شروعية ال�شركة بين اثنين و�أكثر.
ينبغي التزام الأدب في الدخول على �أهل الف�ضل والمكانة.

 وم��ا خلقن��ا ال�س��ماء والأر���ض عب ًث��ا،
ذل ��ك ظ ��ن الذي ��ن كف ��روا ،فوي ��ل له ��ؤالء
الكافري��ن الذي��ن يظن��ون ه��ذا الظ��ن من
ع��ذاب الن��ار ي��وم القيام��ة �إذا مات��وا على
ما هم عليه من الكفر وظن ال�سوء باهلل.
 ل ��ن نجع ��ل الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
واتبع ��وا ر�س ��وله وعمل ��وا الأعم ��ال
ال�صالح��ات مث��ل المف�س��دين ف��ي الأر�ض
بالكف��ر والمعا�ص��ي ،وال نجع��ل المتقي��ن
لربه��م بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهيه
مث��ل الكافري��ن والمنافقي��ن المنغم�س��ين
ف ��ي المعا�ص ��ي� ،إن الت�سـ ��وية بينهــ ��ما
َجـ� ْور ال يلي��ق ب��اهلل  ،ب��ل يج��ازي اهلل
الم�ؤمني ��ن الأتقي ��اء بدخ ��ول الجن ��ة،
ويعاق ��ب الكافري ��ن الأ�ش ��قياء بدخ ��ول
الن��ار؛ لأنه��م ال ي�س��توون عن��د اهلل ،ف�ل�ا
ي�س ��توي جزا�ؤه ��م عن ��ده.
� إن ه ��ذا الق ��ر�آن كت ��اب �أنزلن ��اه
�إلي��ك كثي��ر الخير والنفع ،ليتدبر النا���س
�آيات��ه ويتفك��روا ف��ي معانيه��ا ،وليتع��ظ به
�أ�صح��اب العق��ول الراجح��ة الني��رة.
 ووهبن ��ا ل ��داود ابن ��ه �س ��ليمان
إنعام ��ا من ��ا علي ��ه وتف�ض�ل ً�ا لتق ��ر عين ��ه
� ً
ب��ه ،نع��م العب��د �س��ليمان� ،إنه كثي��ر التوبة
والرج ��وع �إل ��ى اهلل والإناب ��ة �إلي ��ه.
 اذك ��ر حي ��ن ُع ِر�ض ��ت علي ��ه ع�ص � ًرا
الخي ��ول الأ�صيل ��ة ال�س ��ريعة ،تق ��ف عل ��ى
ث�ل�اث قوائ��م ،وترف��ع الرابع��ة ،فل��م ت��زل
ُت ْعر���ض علي��ه تل��ك الخي��ول الأ�صيلة حتى
غرب��ت ال�شم���س.
 فق ��ال �س ��ليمان� :إن ��ي �آث ��رت ح ��ب
الم��ال  -ومن��ه ه��ذه الخي��ل  -عل��ى ذك��ر
�رت ع��ن
رب��ي حت��ى غاب��ت ال�شم���س وت�أخ� ُ
�ص�ل�اة الع�ص��ر.
 ردوا علي هذه الخيل ،فردوها عليه،
فبد�أ ي�ضرب بال�سيف �سوقها و�أعناقها.
 ولقد اختبرنا �سليمان و�ألقينا على كر�سي ملكه �شيطانًاً ،
متمثل ب�إن�سان ت�صرف في ملكه مدة ق�صيرة ثم �أعاد اهلل ل�سليمان ملكه،
و�س َلّطه على ال�شياطين.
خا�ص��ا ب��ي ،ال يك��ون لأحد من النا���س بعدي� ،إنك  -يا رب  -كثي��ر العطاء ،عظيم
ًا
ك
�
ل
م
�ي
�
ن
أعط
�
و
�ي،
�
ب
ذنو
�ي
�
ل
�ر
�
ف
اغ
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 ق��ال �س��ليمان :ي��ا
ًّ
الجود.
 فا�ستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد ب�أمره لينة ،ال زعزعة فيها مع قوتها و�سرعة جريها ،تحمله حيث �أراد.
 وذللنا له ال�شياطين ي�أتمرون ب�أمره ،فمنهم البنا�ؤون ،ومنهم الغوا�صون الذين يغو�صون في البحار ،في�ستخرجون ال ُّدر منها.
 وم��ن ال�ش��ياطين م��ردة ُ�س� ِّ�خروا ل��ه ،فه��م موثق��ون ف��ي الأغ�ل�ال ال ي�س��تطيعون التح��رك  .ي��ا �س��ليمان ،ه��ذا عطا�ؤن��ا ال��ذي �أعطيناك��ه
ا�س��تجابة لم��ا طلب��ت من��ا ،ف�أع��ط م��ن �ش��ئت ،وامن��ع م��ن �ش��ئت ،فلن تحا�س��ب في �إعط��اء �أو منع  .و�إن �س��ليمان عندنا لم��ن المقربين ،وله
ُح ْ�سن مرجع يرجع �إليه وهو الجنة  .واذكر � -أيها الر�سول  -عبدنا �أيوب حين دعا اهلل ربه� :أني �أ�صابني ال�شيطان ب�أمر متعب معذب.
 فقلن��ا ل��ه :ا�ض��رب برجل��ك الأر���ض ،ف�ض��رب برجله الأر�ض ،فنبع له منها ماء ي�ش��رب منه ويغت�س��ل ،فيذه��ب ما به من ال�ضر والأذى.
الح��ث عل��ى تدب��ر الق��ر�آن .ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى �أن��ه بح�س��ب �س�ل�امة القل��ب وفطن��ة الإن�س��ان يح�ص��ل ل��ه التذك��ر واالنتف��اع بالق��ر�آن
الكري��م .ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى �صح��ة القاع��دة الم�ش��هورة« :م��ن ت��رك �ش��يئًا هلل ع َّو�ض��ه اهلل خي� ًرا منه».

 فا�ستجبنا له ،فك�شفنا ما به من
�ضر ،و�أعطيناه �أهله ،وزدناه عليهم
مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا
به ،وجزا ًء له على �صبره ،وليتذكر
�أ�صحاب العقول الراجحة �أن عاقبة
ال�صبر الفرج والثواب  .حين غ�ضب
�أيوب على زوجته ،ف�أق�سم لي�ضربنها
مئة جلدة ،قلنا له :خذ  -يا �أيوب -
بيدك حزمة �شَ َماريخ فا�ضربها بها
�إبرا ًرا لق�سمك ،وال تحنث في ق�سمك
الذي �أق�سمته ،ف�أخذ بحزمة �شَ َماريخ
ف�ضربها بها� ،إنا وجدناه �صاب ًرا على
ما ابتليناه به ،نعم العبد هو� ،إنه كثير
الرجوع والإنابة �إلى اهلل.
 واذكر � -أيها الر�سول  -عبادنا
الذين ا�صطفيناهم ور�سلنا الذين
�أر�سلناهم� :إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب،
فقد كانوا �أ�صحاب قوة في طاعة اهلل
وتل ّم�س مر�ضاته ،وكانوا �أ�صحاب
ب�صيرة في الحق �صادقة�  .إنــا منـــنا
عليــــهم بخــــــا�صـــة اخت�ص�صناهم
بها ،وهي �إعمار قلوبهم بذكر الدار
الآخرة واال�ستعداد لها بالعمل ال�صالح
ودعوة النا�س �إلى العمل لها  .و�إنهم
عندنا لممن ا�صطفيناهم لطاعتنا
وعبادتنا ،واخترناهم لحمل ر�سالتنا
وتبليغها للنا�س  .واذكر � -أيها
النبي � -إ�سماعيل بن �إبراهيم ،واذكر
ال َي َ�س َع ،واذكر ذا ِ
الك ْفل ،و�أثن عليهم
ب�أح�سن ثناء ،فهم �أهل له ،وكل ه�ؤالء
من المختارين عند اهلل الم�صط َفين.
 هذا ذكر له�ؤالء بالثناء الجميل
في القر�آن ،و�إن للمتقين بامتثال �أوامر
اهلل واجتناب نواهيه لمرج ًعا ح�سنًا في
الدار الآخرة  .هذا المرجع الح�سن
هو جنات �إقامة يدخلونها يوم القيامة،
وقد فتحت لهم �أبوابها احتفا ًء بهم  .متكئين على الأرائك المزينة لهم ،يطلبون من خدامهم �أن يقدموا لهم ما ي�شتهونه من الفواكه
الكثيرة المتنوعة ،ومن ال�شراب مما ي�شتهونه من خمر وغيرها  .وعندهم ن�ساء قا�صرات �أطرافهن على �أزواجهن ،ال تتجاوزهم �إلى
غيرهم ،وهن م�ستويات في ال�سن  .هذا ما توعدون � -أيها المتقون  -من الجزاء الطيب يوم القيامة على �أعمالكم ال�صالحة التي
كنتم تعملونها في الدنيا�  .إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة ،وهو رزق م�ستمر ،ال ينقطع وال ينتهي.
 هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين ،و�إن للمتجاوزين لحدود اهلل بالكفر والمعا�صي لجزا ًء مغاي ًرا لجزاء المتقين ،فلهم �شر مرجع
يرجعون �إليه يوم القيامة  .هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ،ويعانون حرها ولهيبها ،لهم منها فرا�ش ،فبئ�س الفرا�ش فرا�شهم.
 هذا العذاب ماء متناهي الحرارة ،و�صديد �سائل من �أج�ساد �أ�صحاب النار المعذبين فيها ،فلي�شربوه ،فهو �شرابهم الذي ال يروي
من عط�ش  .ولهم عذاب �آخر من �شكل هذا العذاب ،فلهم عدة �أ�صناف من العذاب ُي َع َّذبون بها في الآخرة  .و�إذا دخل �أهل
النار وقع بينهم ما يقع بين الخ�صوم من ال�شتم ،وتبر�أ بع�ضهم من بع�ض ،فيقول بع�ضهم :هذه طائفة من �أهل النار داخلة النار معكم،
فيجيبونهم :ال مرح ًبا بهم �إنهم مقا�سون من عذاب النار مثل ما نقا�سيه  .قال فوج الأتباع ل�ســــادته المتبوعين :بل �أنتم � -أيها ال�ســــادة
المتــــبوعون  -ال مرح ًبا بكم ،ف�أنتم من ت�سببتم لنا بهذا العذاب الأليم ب�إ�ضاللكم لنا و�إغوائكم ،فبئ�س القرار هذا القرار ،قرار الجميع
الذي هو نار جهنم  .قال الأتباع :يا ربنا ،من �أ�ضلنا عن الهدى بعد �إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذا ًبا م�ضاع ًفا.
م��ن �صب��ر عل��ى ال�ض��ر ف��اهلل تعال��ى يثيب��ه ثوا ًب��ا عاج�ل ً�ا و�آج�ل ً�ا ،وي�س��تجيب دع��اءه �إذا دع��اه .ف��ي الآي��ات دلي��ل على
�أن للزوج �أن ي�ضرب امر�أته ت�أدي ًبا �ضر ًبا غير مبرح؛ ف�أيوب حلف على �ضرب امر�أته ففعل.

 وق ��ال المتكب ��رون الطغ ��اة :م ��ا
لن ��ا ال ن ��رى معن ��ا ف ��ي الن ��ار رج � ً�ال كن ��ا
نح�سبهم في الدنيا من الأ�شقياء الذين
ي�س ��تحقون الع ��ذاب.
� أكان ��ت �سخريتــــ ��نا وا�ســــ ��تهزا�ؤنا
به��م خط�أ فلم ي�س��تحقوا الع��ذاب� ،أم �أن
ا�س��تهزاءنا به��م كان �صوا ًب��ا ،وقد دخلوا
الن��ار ،ولم تقع عليه��م �أب�صارنا؟!
� إن ذلك الذي ذكرنا لكم من
تخا�صم الكفار بينهم يوم القيامة ل ََح ٌّق
ال مرية فيه وال ريب.
 ق ��ل  -ي ��ا محم ��د  -للكف ��ار م ��ن
قوم��ك� :إنم��ا �أن��ا من��ذر لك��م م��ن ع��ذاب
اهلل �أن يوقع ��ه عليك ��م ب�س ��بب كفرك ��م
ب��ه وتكذيبك��م لر�س��له ،ولي���س يوج��د �إل��ه
ي�س ��تحق العب ��ادة �إال اهلل �س ��بحانه،
فه ��و المنف ��رد ف ��ي عظمت ��ه و�صفات ��ه
و�أ�س ��مائه ،وه ��و القه ��ار ال ��ذي قه ��ر كل
�ش��يء ،ف��كل �ش��يء خا�ض��ع ل��ه.
 وه ��و رب ال�س ��ماوات ورب الأر� ��ض
ورب م��ا بينهم��ا ،وه��و العزي��ز ف��ي ملك��ه
ال��ذي ال يغالب��ه �أح��د ،وهو الغفار لذنوب
التائبي��ن م��ن عباده.
 قـــ ��ل � -أيـهـــ ��ا الر�ســــ ��ول  -لهـــ���ؤالء
المكذبي ��ن� :إن الق ��ر�آن خب ��ر ذو �ش� ��أن
عظي��م.
� أنت ��م ع ��ن ه ��ذا الخب ��ر العظي ��م
ال�ش���أن معر�ض ��ون ،ال تلتفت ��ون �إلي ��ه.
 لي� ��س ل ��ي م ��ن عل ��م بم ��ا كان ي ��دور
م��ن حدي��ث بي��ن المالئك��ة ب�ش ��أن خل��ق
�آدم ،ل��وال �أن اهلل �أوح��ى �إل� َّ�ي وعلّمن��ي.
� إنم ��ا يوح ��ي اهلل �إل � َّ�ي م ��ا يوحي ��ه
لأن��ي نذي��ر لكم من عذاب��ه ب ّين النذارة.
 اذك ��ر حي ��ن ق ��ال رب ��ك للمالئك ��ة:
�إني خالق ب�ش� ًرا من طين وهو �آدم .
 ف� ��إذا �س� � َّويت خلق ��ه ،وعدل ��ت
�صورت ��ه ،ونفخ ��ت في ��ه م ��ن روح ��ي ،فا�س ��جدوا ل ��ه.
 فامتثل المالئكة �أمر ربهم ،ف�سجدوا جميعهم �سجود تكريم ،ولم يبق منهم �أحد �إال �سجد لآدم.
� إال �إبلي�س تكبر عن ال�سجود ،وكان بتكبره على �أمر ربه من الكافرين.
 ق��ال اهلل :ي��ا �إبلي���س� ،أي �ش��يء منع��ك م��ن ال�س��جود لآدم ال��ذي خلقت��ه بي��دي؟! �أمنع��ك م��ن ال�س��جود التكب��ر� ،أم كن��ت م��ن قب��ل ذا تكب��ر
وعل ّو على ربك؟!
 قال �إبلي�س� :أنا خير من �آدم ،فقد خلقتني من نار وخلقته من طين .وهذا بزعمه �أن النار �أ�شرف عن�ص ًرا من الطين.
 قال اهلل لإبلي�س :فاخرج من الجنة ف�إنك ملعون م�شتوم.
 و�إن علي��ك الط��رد م��ن الجن��ة �إل��ى ي��وم الج��زاء ،وه��و يوم القيامة  .قال �إبلي���س :ف�أمهلني وال تمتني �إل��ى يوم تبعث عبادك  .قال
اهلل :ف�إن��ك م��ن ال ُم ْم َهلي��ن�  .إل��ى ي��وم الوق��ت المعل��وم المح��دد لإه�ل�اكك  .ق��ال �إبلي���س :ف�أق�س��م بقدرت��ك وقه��رك ،لأ�ضل� ّ�ن بن��ي �آدم
�أجمعين�  .إال من ع�صمته �أنت من �إ�ضاللي و�أخل�صته لعبادتك وحدك.
القيا���س واالجته��اد م��ع وج��ود الن���ص الوا�ض��ح م�س��لك باط��ل.
الخل��ق ال �س��بيل لل�ش��يطان عليهم.

كف��ر �إبلي���س كف��ر عن��اد وتكب��ر.

م��ن �أخل�صه��م اهلل لعبادت��ه م��ن
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 قال اهلل تعالى :فالحق مني ،والحق
�أقوله ،ال �أقول غيره.
 لأمل��أن ي��وم القيام��ة جهن��م من��ك
ومم��ن تبع��ك ف��ي كف��رك م��ن بن��ي �آدم
�أجمعي��ن.
 قــ ��ل � -أيهــــ��ا الر�ســــ��ول  -لهــــ ��ؤالء
الم�ش��ركين :ما �أ�س��ألكم عل��ى ما �أبلغكم
م ��ن الن�ص ��ح م ��ن ج ��زاء ،وم ��ا �أن ��ا م ��ن
المتكلفي ��ن بالإتي ��ان بزي ��ادة عل ��ى م ��ا
�أم��رت ب��ه.
 لي�س القر�آن �إال تذكي ًرا للمكلفين
والجن.
من الإن�س
ّ
 ولتعل ُم َّن خبر هذا القر�آن ،و�أنه
�صادق بعد وقت قريب حين تموتون.

الدع ��وة للتوحي ��د والإخال� ��ص ،ونب ��ذ
ال�ش��رك.
 تنزي ��ل الق ��ر�آن م ��ن اهلل العزي ��ز
ال��ذي ال يغالب��ه �أح��د ،الحكي��م في خلقه
وتدبي��ره و�ش��رعه ،لي���س ُمن� ً
�زل من غيره
�سبحانه.
� إنا �أنزلنا �إليك � -أيها الر�سول-
ً
م�شتمل على الحق ،ف�أخباره
القر�آن
كلها �صادقة و�أحكامه جميعها عادلة،
مخل�صا له
موحدا له،
فاعبد اهلل
ً
ً
التوحيد من ال�شرك.
� أال هلل الدي ��ن الخال ��ي م ��ن
ال�ش ��رك ،والذي ��ن اتخ ��ذوا م ��ن دون
اهلل �أولي ��اء م ��ن الأوث ��ان والطواغي ��ت
يعبدونه��م م��ن دون اهلل معتذري��ن ع��ن
عبادته��م له��م بقوله��م :م��ا نعب��د ه��ؤالء
�إال ليقربونا �إلى اهلل منزلة ،ويرفعوا حوائجنا �إليه ،وي�شفعوا لنا عنده؛ �إن اهلل يحكم بين الم�ؤمنين الموحدين وبين الكافرين الم�شركين
ي��وم القيام��ة ،فيم��ا كان��وا في��ه يختلف��ون م��ن التوحي��د� ،إن اهلل ال يو ّف��ق للهداي��ة �إل��ى الح��ق من هو كاذب على اهلل ين�س��ب له ال�ش��ريك ،كفور
بنع ��م اهلل علي ��ه.
 ل��و �أراد اهلل اتخ��اذ ول��د الخت��ار م��ن خلق��ه م��ا ي�ش��اء ،فجعل��ه بمنزل��ة الول��د ،تنزه وتقد���س عم��ا يقوله ه�ؤالء الم�ش��ركون ،ه��و الواحد في
ذاته و�صفاته و�أفعاله ،ال �ش��ريك له فيها ،القهار لجميع خلقه.
 خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض لحكم��ة بالغ��ة ،ال عب ًث��ا كم��ا يق��ول الظالم��ونُ ،يدخ��ل اللي��ل عل��ى النه��ار ،و ُيدخ��ل النه��ار على الليل ،ف��إذا جاء
�أحدهم��ا غ��اب الآخ��ر ،وذَ َّل��ل ال�شم���س ،وذَ َّل��ل القم��ر ،كل منهم��ا يج��ري لوق��ت ُم َق� َّدر ه��و انق�ضاء هذه الحي��اة� ،أال هو �س��بحانه العزيز الذي
ينتق��م م��ن �أعدائ��ه ،وال يغالب��ه �أح��د ،الغفار لذنوب م��ن تاب من عباده.
الداعي �إلى اهلل يحت�سب الأجر من عنده ،ال يريد من النا�س �أج ًرا على ما يدعوهم �إليه من الحق.
الدين.
التكلّف لي�س من ِّ
التو�سل �إلى اهلل يكون ب�أ�سمائه و�صفاته وبالإيمان وبالعمل ال�صالح ال غير.

 خلقك ��م ربك ��م � -أيه ��ا النا� ��س -
م��ن نف���س واح��دة ه��ي �آدم ،ث��م خل��ق من
�آدم زوج��ه ح��واء ،وخل��ق لك��م م��ن الإب��ل
والبق��ر وال�ض ��أن والمع��ز ثماني��ة �أن��واع،
من كل �صنف خلق ذك ًرا و�أنثى ،ين�شئكم
�س ��بحانه ف ��ي بط ��ون �أمهاتك ��م ط ��و ًرا
بع��د ط��ور ف��ي ظلم��ات البط��ن والرح��م
وال َم ِ�ش ��يمة ،ذلك ��م ال ��ذي يخل ��ق ذل ��ك
كل��ه ه��و اهلل ربك��م ،ل��ه وح��ده المل��ك ،ال
معب ��ود بح ��ق غي ��ره ،فكي ��ف ت�صرف ��ون
عن عبادته �إلى عبادة من ال يخلق �شيئًا
وه��م يخلق��ون؟!
� إن تكفروا � -أيها النا�س  -بربكم
ي�ضره
ف�إن اهلل غني عن �إيمانكم ،وال ّ
كفركم ،و�إنما �ضرر كفركم عائد
�إليكم ،وال ير�ضى لعباده �أن يكفروا به،
وال ي�أمرهم بالكفر؛ لأن اهلل ال ي�أمر
بالفح�شاء والمنكر ،و�إن ت�شكروا اهلل
على نعمه وت�ؤمنوا به َي ْر َ�ض �شكركم،
ويثبكم عليه ،وال تحمل نف�س ذنب نف�س
�أخرى ،بل كل نف�س بما ك�سبت رهينة،
ثم �إلى ربكم وحده مرجعكم يوم
القيامة ،فيخبركم بما كنتم تعملون في
الدنيا ،ويجازيكم على �أعمالكم� ،إنه
�سبحانه عليم بما في قلوب عباده ،ال
يخفى عليه �شيء مما فيها.
 و�إذا �أ�ص ��اب الكاف� � َر ُ�ض � ٌّ�ر م ��ن
مر���ض و َف ْق��د م��ال وخ��وف غ��رق دعا ربه
�س��بحانه �أن يك�ش��ف عن��ه م��ا ب��ه م��ن ُ�ض ٍ ّر
راج ًع��ا �إلي��ه وح��ده ،ث��م �إذا �أعط��اه نعم��ة
ب�أن ك�ش��ف عنه ال�ضر الذي �أ�صابه ترك
م��ن كان يت�ض��رع �إلي��ه م��ن قبل وهو اهلل،
وجع ��ل هلل �ش ��ركاء يعبده ��م م ��ن دون ��ه
ليح��رف غي��ره ع��ن طري��ق اهلل المو�ص��ل
�إلي ��ه ،ق ��ل � -أيه��ا الر�س��ول -لم ��ن ه ��ذه
حال ��ه :ا�س ��تمتع بكف ��رك بقي ��ة عم ��رك،
وه��و زم��ن قلي��ل ،ف�إن��ك م��ن �أ�صح��اب الن��ار المالزمي��ن له��ا ي��وم القيام��ة مالزم��ة ال�صاح��ب �صاحب��ه.
�اجدا لرب��ه وقائ ًم��ا ل��ه ،يخ��اف ع��ذاب الآخ��رة ،وي�أم��ل رحم��ة رب��ه خي� ٌر� ،أم ذل��ك الكاف��ر
� أم م��ن ه��و مطي��ع هلل يق�ض��ي �أوق��ات اللي��ل �س� ً
الذي يعبد اهلل في ال�شدة ويكفر به في الرخاء ،ويجعل مـ��ع اهلل �شركاء؟! قل � -أيها الر�سول  :-هل ي�ستوي الذين يعلمون ما �أوجب اهلل
عليهم ب�س��بب معرفتهم باهلل و�أولئك الذين ال يعلمون �ش��يئًا من هذا؟! �إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين �أ�صحاب العقول ال�س��ليمة.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -لعب��ادي الذي��ن �آمن��وا ب��ي وبر�س��لي :اتق��وا ربك��م بامتث��ال �أوام��ره ،واجتن��اب نواهي��ه ،للذين �أح�س��نوا منكم العمل
في الدنيا ح�س��نة في الدنيا بالن�صر وال�صحة والمال ،وفي الآخرة بالجنة ،و�أر�ض اهلل وا�س��عة ،فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانًا تعبدون
اهلل في��ه ،ال يمنعك��م مان��ع� ،إنم��ا ُي ْعطَ ��ى ال�صابرون ثوابهم يوم القيامة دون ع ّد وال مقدار لكثرته وتنوعه.
رعاية اهلل للإن�سان في بطن �أمه.
ثبوت �صفة الغنى و�صفة الر�ضا هلل.
تعرف الكافر �إلى اهلل في ال�شدة وتنكّره له في الرخاء ،دليل على تخبطه وا�ضطرابه.
ّ
الخوف والرجاء �صفتان من �صفات �أهل الإيمان.

 قل � -أيها الر�سول � :-إني �أمرني
مخل�صا له العبادة.
اهلل �أن �أعبده وحده ً
 و�أمرني �أن �أكون �أول من �أ�سلم له
وانقاد من هذه الأمة.
 قل � -أيها الر�سول � :-إني �أخاف
�إن ع�صيت اهلل ولم �أطعه عذاب يوم
عظيم ،وهو يوم القيامة.
 قل � -أيها الر�سول � :-إني �أعبد
مخل�صا له العبادة ،ال �أعبد
اهلل وحده
ً
معه غيره.
 فاعبدوا �أنتم � -أيها الم�شركون -
ما �شئتم من دونه من الأوثان (والأمر
للتهديد) ،قـــل � -أيها الر�سول � :-إن
الخا�سرين ح ًّقا هم الذين خ�سروا
�أنف�سهم ،وخ�سروا �أهليهم ،فلم يلقوهم
لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول
الجنة� ،أو بدخولهم معهم النار ،فلن
يلتقوا � ًأبدا� ،أال ذلك ح ًّقا هو الخ�سران
الوا�ضح الذي ال لب�س فيه.
 له ��م م ��ن فوقه ��م دخ ��ان وله ��ب
وح� ّ�ر ،وم��ن تحته��م دخ��ان وله��ب وح��ر،
ذل��ك المذك��ور م��ن الع��ذاب يخ� ّوف اهلل
ب��ه عب��اده ،ي��ا عب��ادي ،فاتقون��ي بامتثال
�أوام��ري واجتن��اب نواه� ّ�ي.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل �أح ��وال المجرمي ��ن،
ذك��ر �أح��وال عب��اده ال�صالحي��ن فق��ال:
 والذي ��ن اجتنب ��وا عب ��ادة الأوث ��ان،
وكل م ��ا ُيعب ��د م ��ن دون اهلل ،ورجع ��وا
�إل��ى اهلل بالتوب��ة؛ له��م الب�ش��رى بالجن��ة
عن��د الموت ،وفي القب��ر ،ويوم القيامة،
فب�ش ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -عب ��ادي.
ّ
 الذي ��ن ي�س ��تمعون الق ��ول ويمي ��زون
بي ��ن الح�س ��ن من ��ه والقبي ��ح ،فيتبع ��ون
�أح�س ��ن الق ��ول لم ��ا في ��ه م ��ن النف ��ع،
�أولئ��ك المت�صف��ون بتل��ك ال�صف��ات ه��م
الذي��ن وفقه��م اهلل للهداية ،و�أولئك هم

�أ�صح ��اب العق ��ول ال�س ��ليمة.
 م��ن وجب��ت علي��ه كلم��ة الع��ذاب ال�س��تمراره ف��ي كف��ره و�ضالل��ه ،ف�ل�ا حيل��ة ل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ف��ي هدايت��ه ،وتوفيق��ه� ،أف�أن��ت � -أيه��ا
الر�س��ول  -ت�س��تطيع �إنقاذ من هذه �صفته من النار؟!
 لك��ن الذي��ن اتق��وا ربه��م؛ بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه ،له��م من��ازل عالية ،بع�ضها فوق بع���ض ،تجري من تحته��ا الأنهار ،وعدهم
وعدا ،واهلل ال يخلف الميعاد.
اهلل بذلك ً
� إنك��م تعلم��ون بالم�ش��اهدة �أن اهلل �أن��زل م��ن ال�س��ماء م��اء المط��ر ،ف�أدخل��ه ف��ي عي� ٍ
زرع��ا مختل��ف
�ون ومج��ا ٍر ،ث��م يخ��رج به��ذا الم��اء ً
متك�س� ًرا مته�ش� ًما� ،إن ف��ي
الأل��وان ،ث��م ييب���س ال��زرع ،فت��راه � -أيه��ا الم�ش��اهد ُ -م ْ�ص َف� ّ�ر الل��ون بع��د �أن كان ُم ْخ َ�ض� ًّرا ،ث��م يجعل��ه بع��د يب�س��ه ِّ
ذل��ك المذك��ور لتذكي� ًرا لأ�صحاب القل��وب الحية.
�إخال�ص العبادة هلل �شرط في قبولها.
المعا�صي من �أ�سباب عذاب اهلل وغ�ضبه.
هداية التوفيق �إلى الإيمان بيد اهلل ،ولي�ست بيد الر�سول

.

� أفمن �شرح اهلل �صدره للإ�سالم،
فاهتدى �إليه ،فهو على ب�صيرة من
ربه ،مثل من ق�سا قلبه عن ذكر اهلل؟!
ال ي�ستويان � ًأبدا ،فالنجاة للمهتدين،
والخ�سران لمن ق�ست قلوبهم عن ذكر
اهلل� ،أولئك في �ضالل وا�ضح عن الحق.
 اهلل ن � ّزل عل ��ى ر�س ��وله محم ��د
الق��ر�آن ال��ذي ه��و �أح�س��ن حدي��ث� ،أنزله
بع�ضا في ال�صدق
مت�شاب ًها ي�شبه بع�ضه ً
والح�س ��ن واالئت�ل�اف وع ��دم الخ�ل�اف،
تتع��دد فيه الق�ص���ص والأحكام ،والوعد
والوعي��د ،و�صف��ات �أه��ل الح��ق ،و�صفات
�عر من��ه
�أه��ل الباط��ل وغي��ر ذل��ك ،تق�ش� ّ
جل��ود الذي��ن يخ�ش��ون ربه��م �إذا �س��معوا
م��ا في��ه م��ن الوعي��د والتهدي��د ،ث��م تلي��ن
جلوده ��م وقلوبه ��م �إل ��ى ذك ��ر اهلل �إذا
�س��معوا م��ا فيه م��ن الرجاء والب�ش��ارات،
ذلك المذكور من القر�آن وت�أثيره هداية
اهلل يه��دي به��ا م��ن ي�ش��اء ،وم��ن يخذل��ه
اهلل ،ول��م يوفق��ه للهداي��ة ،فلي���س ل��ه م��ن
ه��اد يهديه.
� أي�ستوى هذا الذي هداه اهلل ،ووفقه
في الدنيا و�أدخله الجنة في الآخرة،
ومن كفر ومات على كفره ف�أدخله النار
مغلول اليدين والرجلين ،ال ي�ستطيع
�أن يتقي النار �إال بوجهه ال ُمكَب عليه؟!
وقــــيل للظـــالمـــين لأنف�ســــهم بالكـــفر
والمعــا�صي على �سبـــيل التــوبيخ :ذوقوا
ما كنتم تك�سبون من الكفر والمعا�صي،
فهذا جزا�ؤكم.
 كذب ��ت الأم ��م الت ��ي كان ��ت قب ��ل
ه� ��ؤالء الم�ش ��ركين ،فجاءه ��م الع ��ذاب
ح�سون به في�ستعدون
فج�أة من حيث ال َي ُّ
ل��ه بالتوب��ة.
 ف�أذاقه ��م اهلل بذل ��ك الع ��ذاب
الخ��زي والع��ار والف�ضيح��ة ف��ي الحي��اة
�ذاب الآخ ��رة ال ��ذي ينتظره ��م �أعظ ��م و�أ�ش � ّد ل ��و كان ��وا يعلم ��ون.
الدني ��ا ،و�إن ع � َ
 ولق��د �ضربن��ا للنا���س ف��ي ه��ذا الق��ر�آن المن��زل عل��ى محم��د �أن��واع الأمث��ال ف��ي الخي��ر وال�ش��ر ،والح��ق والباط��ل ،والإيم��ان والكف��ر
وغي��ر ذل��ك؛ رج��اء �أن يعتب��روا بم��ا �ضربن��اه منه��ا ،فيعملوا بالحق ،ويترك��وا الباطل.
 جعلناه قر�آنًا بل�سان عربي ،ال اعوجاج فيه وال انحراف وال َل ْب�س ،رجاء �أن يتقوا اهلل؛ باتباع �أوامره واجتناب نواهيه.
بع�ضا ،فهو في حي��رة وا�ضطراب،
� ض��رب اهلل مث�ل ً�ا للم�ش��رك والموح��د رج�ل ً�ا ممل��وكًا ل�ش��ركاء متنازعي��ن؛ �إن �أر�ض��ى بع�ضه��م �أغ�ضب ً
خال�ص��ا لرج��ل ،وح��ده يملك��ه ،ويع��رف م��راده فه��و ف��ي طم�أنينة وهدوء بال ،ال ي�س��توي ه��ذان الرجالن .الحم��د هلل ،بل معظمهم ال
ورج�ل ً�ا ً
يعلمون ،فلذلك ي�ش��ركون مع اهلل غيره.
� إنك � -أيها الر�سول  -ميت ،و�إنهم ميتون ال محالة.
 ثم �إنكم � -أيها النا�س  -يوم القيامة عند ربكم تخت�صمون فيما تتنازعون فيه ،فيتب ّين المحق من المبطل.
�أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخ�شعون ل�سماع القر�آن ،و�أهل المعا�صي والخذالن هم الذين ال ينتفعون به.
التكذيب بما جاءت به الر�سل �سبب نزول العذاب �إما في الدنيا �أو الآخرة �أو فيهما م ًعا.
لم يترك القر�آن �شيئًا من �أمر الدنيا والآخرة �إال ب َّينه� ،إما � ً
ً
تف�صيل ،و�ضرب له الأمثال.
إجمال �أو

