 وال �أحد �أظلم ممن ن�سب �إلى اهلل
ما ال يليق به؛ من ال�شريك والزوجة
والولد ،وال �أحد �أظلم ممن ك ّذب
بالوحي الذي جاء به ر�سول اهلل ،
�ألي�س في النار م�أوى وم�سكن للكافرين
باهلل ،وبما جاء به ر�سوله؟! بلى� ،إن
لهم لم�أوى وم�سكنًا فيها.
ولم��ا ذك��ر اهلل ال��كاذب المك� ِّ�ذب ذك��ر
ال�صادق ال ُم َ�ص ِّدق ،فقال:
 وال ��ذي ج ��اء بال�ص ��دق ف ��ي �أقوال ��ه
و�أفعال��ه م��ن الأنبي��اء وغيره��م ،و�ص� ّدق
ب ��ه م�ؤم ًن ��ا ،وعم ��ل بمقت�ض ��اه� ،أولئ ��ك
ه��م المتق��ون ح ًّق��ا ،الذي��ن يمتثل��ون �أم��ر
ربه��م ،ويجتنب��ون نهي��ه.
 له ��م م ��ا ي�ش ��ا�ؤون عن ��د ربه ��م
م ��ن المل ��ذات الدائم ��ة ،ذل ��ك ج ��زاء
المح�س��نين �أعماله��م م��ع خالقه��م وم��ع
عبي ��ده.
 ليمح ��و اهلل عنه ��م �أ�س ��و�أ ال ��ذي
كان��وا يعملونه م��ن المعا�صي في الدنيا؛
لتوبته ��م منه ��ا ،و�إنابته ��م �إل ��ى ربه ��م،
ويجزيه ��م ثوابه ��م ب�أح�س ��ن م ��ا كان ��وا
يعمل ��ون م ��ن ال�صالح ��ات.
� ألي� ��س اهلل ب � ٍ
�كاف عب ��ده محم � ً�دا
�أَ ْمر دينه ودنياه ،ودا ِف ٍع عد ّوه عنه؟!
بل ��ى� ،إن ��ه لكافي ��ه ،ويخوفون ��ك � -أيه ��ا
الر�س��ول  -من جهلهم و�س��فاهتهم ،من
الأ�صن ��ام الت ��ي يعبدونه ��ا م ��ن دون اهلل
�أن تنال��ك ب�س��وء ،وم��ن يخذل��ه اهلل ول��م
يوفق��ه للهداي��ة فم��ا ل��ه م��ن ه��اد يهدي��ه
ويوفق��ه.
 وم ��ن يوفق ��ه اهلل للهداي ��ة ف�ل�ا
م�ض� � ّل ي�س ��تطيع �إ�ضالل ��ه� ،ألي� ��س اهلل
بعزي��ز ال يغالب��ه �أح��د ،ذي انتق��ام مم��ن
يكف��ر ب��ه ويع�صي��ه؟! بل��ى �إن��ه لعزي��ز ذو
انتق��ام.
 ولئ��ن �س ��ألت � -أيه��ا الر�س��ول  -ه ��ؤالء الم�ش��ركين :م��ن خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض؟ ليقول� ّ�ن :خلقه��ن اهلل ،ق��ل له��م �إظه��ا ًرا لعج��ز
�ضره عن��ي؟! �أو �إن �أراد
�آلهته��م� :أخبرون��ي ع��ن ه��ذه الأ�صن��ام الت��ي تعبدونه��ا م��ن دون اهلل� ،إن �أراد اهلل �أن ي�صيبن��ي ب�ض� ّ�ر هل تملك �إزالة ّ
ربي �أن يمنحني رحمة منه هل ت�ستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم :ح�سبي اهلل وحده ،عليه اعتمدت في �أموري كلها ،وعليه وحده يعتمد
المتوكلون.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ي��ا قوم��ي ،اعمل��وا عل��ى الحال��ة الت��ي ارت�ضيتموه��ا م��ن ال�ش��رك ب��اهلل� ،إن��ي عام��ل عل��ى م��ا �أمرن��ي رب��ي ب��ه؛ م��ن
الدع��وة �إل��ى توحي��ده ،و�إخال���ص العبادة له ،ف�س��وف تعلمون عاقبة كل م�س��لك.
� سوف تعلمون من ي�أتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه ،وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم ،ال ينقطع ،وال يزول.
عظم خطورة االفتراء على اهلل ون�سبة ما ال يليق به �أو ب�شرعه له �سبحانه.
ثبوت حفظ اهلل للر�سول �أن ي�صيبه �أعدا�ؤه ب�سوء.
الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية ،ال ينجي �صاحبه من عذاب النار.

� إنا �أنزلنا عليك � -أيها الر�سول -
القر�آن للنا�س بالحق لتنذرهم ،فمن
اهتدى ف�إنما ن ْفع هدايته لنف�سه ،فاهلل
ال تنفعه هدايته؛ لأنه غني عنها ،ومن
�ضل ف�إنما �ضرر �ضالله على نف�سه،
ي�ضره �ضالله ،ول�ست
فاهلل �سبحانه ال ّ
عليهم ً
موكل لتجبرهم على الهداية،
فما عليك �إال تبليغهم ما �أمرت بتبليغه.
 اهلل الـ ��ذي يقـ ��ب�ض الأرواح عنـ ��د
نهاي��ة �آجاله��ا ،ويقب���ض الأرواح الت��ي لم
َت ْن َق ِ�ض �آجالها عند النوم ،فيم�سك التي
حك��م عليه��ا بالم��وت ،وير�س��ل الت��ي ل��م
يحكم عليها به �إلى �أمد محدد في علمه
�س��بحانه� ،إن في ذلك القب�ض والإر�سال
والإمات��ة والإحياء لدالئل لقوم يتفكرون
عل��ى �أن ال��ذي يفعل ذلك قادر على بعث
النا���س بعد موتهم للح�س��اب والجزاء.
 لق�د اتخ�ذ الم�ش�ركون م�ن
�أ�صنامهم �ش�فعاء يرجون عندهم النفع
من دون اهلل ،قل لهم � -أيها الر�سول:-
�أتتخذونه�م �ش�فعاء حت�ى ل�و كان�وا ال
يملك�ون لك�م وال لأنف�س�هم �ش�يئًا ،وال
يعقل�ون؛ فه�م جم�ادات �صم�اء ال تتكلم،
وال ت�س�مع ،وال تب�ص�ر ،وال تنف�ع ،وال
ت�ض ّ�ر ؟!
 قـــ ��ل � -أيهــــ ��ا الر�ســـ ��ول  -لهـــ���ؤالء
الم�ش ��ركين :هلل وح ��ده ال�ش ��فاعة كله ��ا،
ف�ل�ا ي�ش ��فع عن ��ده �أح ��د �إال ب�إذن ��ه ،وال
ي�ش��فع �إال لم��ن ارت�ض��ى ،ل��ه وح��ده مل��ك
ال�س ��ماوات ومل ��ك الأر� ��ض ،ث ��م �إلي ��ه
وح��ده ترجع��ون ي��وم القيام��ة للح�س��اب
والج ��زاء ،فيجازيك ��م عل ��ى �أعمالك ��م.
 و�إذا ذُ ِك ��ر اهلل وح ��ده نف ��رت قل ��وب
الم�ش ��ركين الذي ��ن ال ي�ؤمن ��ون بالآخ ��رة
وما فيها من بعث وح�ساب وجزاء ،و�إذا
ذُ ِك��رت الأ�صنام الت��ي يعبدونها من دون
اهلل �إذا ه��م م�س��رورون فرح��ون.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ال َّل ُه� َّم خال��ق ال�س��ماوات والأر���ض عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،عال��م م��ا غ��اب وم��ا ح�ض��ر ،ال يخف��ى علي��ك �ش��يء من
ذل��ك� ،أن��ت وح��دك تف�ص��ل بي��ن عب��ادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا ،فتبين المحق والمبطل ،وال�س��عيد وال�ش��قي.
 ول��و �أن للذي��ن ظلم��وا �أنف�س��هم بال�ش��رك والمعا�ص��ي جمي��ع م��ا ف��ي الأر���ض م��ن نفائ���س و�أم��وال وغيره��ا ،ومثل��ه مع��ه م�ضاع ًف��ا؛ الفت��دوا
به من العذاب ال�شديد الذي �شاهدوه بعد بعثهم ،لكن لي�س لهم ذلك ،ولو ُف ِر�ض �أنه لهم لم ُي ْقبل منهم ،وظهر لهم من اهلل من �صنوف
الع��ذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.
النوم واال�ستيقاظ در�سان يوميان للتعريف بالموت والبعث.
وهم؛ لأنهم يتذكرون ما �أمر به وما نهى عنه وهم معر�ضون عن هذا كله.
�إذا ذُ ِكر اهلل وحده عند الكفار �أ�صابهم �ضيق ّ
يتمنى الكافر يوم القيامة افتداء نف�سه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا ،ولن ُي ْقبل منه.

 وظه ��ر له ��م �س ��يئات م ��ا ك�س ��بوه
م��ن ال�ش��رك والمعا�ص��ي ،و�أح��اط به��م
الع��ذاب ال��ذي كان��وا �إذا ُخ ِّوف��وا من��ه في
الدني��ا ي�س��تهزئون ب��ه.
 ف� ��إذا �أ�ص ��اب الإن�س ��ان الكاف ��ر
مر�ض �أو فقر ونحوه دعانا لنك�شف عنه
م��ا �أ�صاب��ه م��ن ذل��ك ،ث��م �إذا �أعطين��اه
نعمة من �صحة �أو مال قال الكافر� :إنما
�أعطاني اهلل ذلك لعلمه ب�أني �أ�ستح ّقه،
ولكن
وال�صحي��ح �أنه ابتالء وا�س��تدراجَّ ،
معظ ��م الكافري ��ن ال يعلم ��ون ذل ��ك؛
فيغت��رون بم��ا �أنع��م اهلل ب��ه عليه��م.
 ق ��د ق ��ال ه ��ذا الق ��ول الكف ��ار
م��ن قبله��م ،فم��ا �أغن��ى عنه��م م��ا كان��وا
يك�س��بون م��ن الأم��وال والمنزل��ة �ش��يئًا.
 ف�أ�صابه ��م ج ��زاء �س ��يئات م ��ا
ك�س��بوا من ال�ش��رك والمعا�صي ،والذين
ظلموا �أنف�سهم بال�شرك والمعا�صي من
ه���ؤالء الحا�ضري ��ن �س ��ي�صيبهم ج ��زاء
�س��يئات م��ا ك�س��بوا مث��ل الما�ضي��ن ،ول��ن
يفوت��وا اهلل ول��ن يغلب��وه.
� أق��ال ه ��ؤالء الم�ش��ركون م��ا قال��وا،
ول ��م يعلم ��وا �أن اهلل يو�س ��ع ال ��رزق عل ��ى
م��ن ي�ش��اء ابت�ل�اء ل��ه� :أي�ش��كر �أم يكفر؟!
وي�ض ّيق ��ه عل ��ى م ��ن ي�ش ��اء اختب ��ا ًرا ل ��ه:
�أي�صب ��ر �أم يت�س ��خط عل ��ى ق ��در اهلل؟!
�إن ف��ي ذل��ك المذك��ور من تو�س��يع الرزق
وت�ضييق��ه ل��دالالت على تدبير اهلل لقوم
ي�ؤمن ��ون؛ لأنه ��م ه ��م الذي ��ن ينتفع ��ون
بال ��دالالت ،و�أم ��ا الكف ��ار فه ��م يم ��رون
عليه��ا وه��م عنه��ا معر�ض��ون.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لعب ��ادي
الذي ��ن تج ��اوزوا الح ��د عل ��ى �أنف�س ��هم
بال�ش ��رك ب ��اهلل وارت ��كاب المعا�ص ��ي :ال
َت ْيئ َُ�س��وا م ��ن رحم ��ة اهلل ،وم ��ن مغفرت ��ه
لذنوبك ��م� ،إن اهلل يغف ��ر الذن ��وب كله ��ا

لم��ن ت��اب �إلي��ه� ،إن��ه ه��و الغف��ور لذن��وب التائبي��ن ،الرحي��م به��م.
 وارجع��وا �إل��ى ربك��م بالتوب��ة والأعم��ال ال�صالح��ة ،وانق��ادوا ل��ه ،م��ن قب��ل �أن ي�أتيك��م الع��ذاب ي��وم القيام��ة ث��م ال تج��دون م��ن �أ�صنامكم
�أو �أهليك��م م��ن ين�صرك��م ب�إنقاذكم من العذاب.
 واتبع��وا الق��ر�آن ال��ذي ه��و �أح�س��ن م��ا �أنزل��ه ربك��م عل��ى ر�س��وله ،فاعمل��وا ب�أوام��ره ،واجتنب��وا نواهي��ه ،من قب��ل �أن ي�أتيكم الع��ذاب فج�أة
تح�س��ون ب��ه فت�س��تع ّدوا ل��ه بالتوب��ة.
و�أنت��م ال ّ
 افعل��وا ذل��ك ح��ذر �أن تق��ول نف���س م��ن �ش��دة الن��دم ي��وم القيام��ة :ي��ا ندمه��ا عل��ى تفريطه��ا ف��ي جن��ب اهلل بم��ا كان��ت علي��ه م��ن الكف��ر
والمعا�ص��ي ،وعل��ى �أنه��ا كان��ت ت�س��خر م��ن �أه��ل الإيم��ان والطاعة.
النعمة على الكافر ا�ستدراج.
�سعة رحمة اهلل بخلقه.
الندم النافع هو ما كان في الدنيا ،وتبعته توبة ن�صوح.

� أو تحت � ّ�ج بالق ��در ،فتق ��ول :ل ��و �أن
اهلل و َّفقني لكنت من المتقين له؛ �أمتثل
�أوام��ره ،و�أجتن��ب نواهيه.
� أو تق ��ول حي ��ن ت�ش ��اهد الع ��ذاب
ُم َتم ِّني ��ة :ل ��و �أن لـــ ��ي رجع ��ة �إل ��ى الدني ��ا
ف�أت��وب �إل��ى اهلل ،و�أك��ون من المح�س��نين
ف��ي �أعماله��م.
 لي���س الأم��ر كم��ا َز َع ْم� َ�ت م��ن تمن��ي
الهداي ��ة ،فق ��د جاءت � َ�ك �آيات ��ي فكذب � َ�ت
وكنت م��ن الكافرين باهلل
به��ا وتكب� َ
�رتَ ،
وب�آيات��ه ور�س��له.
 وي ��وم القيام ��ة ت�ش ��اهد الذي ��ن
كذب ��وا عل ��ى اهلل بن�س ��بة ال�ش ��ريك
والول��د �إلي��ه وجوهه��م م�س��ودة؛ عالم��ة
عل ��ى �ش ��قائهم� ،ألي� ��س ف ��ي جهن ��م
مق � ٌّ�ر للمتكبري ��ن عل ��ى الإيم ��ان ب ��اهلل
ور�س ��له؟! بل ��ى� ،إن فيه ��ا لمق� � ًّرا له ��م.
 و ُي�س� �لّم اهلل الذي ��ن اتق ��وا ربه ��م
بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه م ��ن
الع��ذاب ب�إدخاله��م م��كان فوزه��م وه��و
يم�س ��هم الع ��ذاب ،وال ه ��م
الجن ��ة ،ال ّ
يحزن��ون عل��ى م��ا فاته��م م��ن الحظ��وظ
الدنيوي ��ة.
 اهلل خال ��ق كل �ش ��يء ،ف�ل�ا خال ��ق
غي��ره ،وه��و على كل �ش��يء حفي��ظ ،يدبر
�أم��ره ،وي�صرف��ه كيف ي�ش��اء.
 ل ��ه وح ��ده مفاتي ��ح خزائ ��ن
الخي ��رات ف ��ي ال�س ��ماوات والأر� ��ض،
يمنحها من ي�ش��اء ،ويمنعها ممن ي�ش��اء،
والذي ��ن كف ��روا ب�آي ��ات اهلل �أولئ ��ك ه ��م
الخا�س ��رون؛ لحرمانه ��م م ��ن الإيم ��ان
ف ��ي حياته ��م الدني ��ا ،ولدخوله ��م الن ��ار
خالدي ��ن فيه ��ا ف ��ي الآخ ��رة.
 قـــــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
الم�ش ��ركين الذي ��ن يراودون ��ك �أن تعب ��د
�أوثانه��م� :أت�أمرونن��ي � -أيه��ا الجاهل��ون
بربك��م � -أن �أعب��د غي��ر اهلل؟! ال ي�س��تحق العب��ادة �إال اهلل وح��ده ،فل��ن �أعب��د غي��ره.
 ولق��د �أوح��ى اهلل �إلي��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -و�أوح��ى �إل��ى الر�س��ل م��ن قبل��ك :لئ��ن عب��دت م��ع اهلل غي��ره ليبطل� ّ�ن ث��واب عمل��ك ال�صال��ح،
ولتكون� ّ�ن م��ن الخا�س��رين ف��ي الدني��ا بخ�س��ران دين��ك ،وفي الآخ��رة بالعذاب.
أحدا ،وكن من ال�شاكرين له على نعمه التي �أنعم بها عليك.
 بل اع ُب ِد اهلل وحده ،وال ت�شرك به � ً
 وم��ا عظّ ��م الم�ش��ركون اهلل ح��ق تعظيم��ه حي��ن �أ�ش��ركوا ب��ه غي��ره م��ن مخلوقات��ه ال�ضعيف��ة العاج��زة ،وغفل��وا ع��ن ق��درة اهلل الت��ي م��ن
مظاهرها �أن الأر�ض بما فيها من جبال و�أ�شجار و�أنهار وبحار يوم القيامة في قب�ضته ،و�أن ال�سماوات ال�سبع كلها مطويات بيمينهَ ،ت َن َّزه
وتقد���س وتعالى عما يقوله ويعتقده الم�ش��ركون.
ِ
الك ْبر خلق ذميم م�ش�ؤوم يمنع من الو�صول �إلى الحق.
�سواد الوجوه يوم القيامة عالمة �شقاء �أ�صحابها.
ال�شرك محبط لكل الأعمال ال�صالحة.
ثبوت القب�ضة واليمين هلل �سبحانه دون ت�شبيه وال تمثيل.

 ي ��وم ينف ��خ ال َم َل ��ك الم ��وكل بالنف ��خ
في القرن ،يموت كل من في ال�س��ماوات
وم��ن ف��ي الأر���ض �إال م��ن �ش��اء اهلل ع��دم
موت��ه ،ث��م ينف��خ في��ه ال َم َل��ك م��رة ثاني��ة
للبع ��ث ،ف���إذا جمي ��ع الأحي ��اء قائم ��ون
ينظ��رون م��ا اهلل فاع��ل به��م.
 و�أ�ض ��اءت الأر� ��ض لم ��ا تج ّل ��ى رب
الع ��زة للف�ص ��ل بي ��ن العب ��اد ،ون ُِ�ش ��رت
�صحف �أعمال النا���س ،وجيء بالأنبياء،
وجيء ب�أمة محمد لت�شهد للأنبياء
عل��ى �أقوامهم ،وحكم اهلل بين جميعهم
بالع ��دل ،وه ��م ال ُيظْ لم ��ون ف ��ي ذل ��ك
الي ��وم ،ف�ل�ا ي ��زاد �إن�س ��ان �س ��يئة ،وال
ينق���ص ح�س��نة.
 و�أكم ��ل اهلل ج ��زاء كل نف� ��س،
خي � ًرا كان عمله ��ا �أو �ش � ًّرا ،واهلل �أعل ��م
بم��ا يفعل��ون ،ال يخف��ى عليه من �أفعالهم
خيرها و�ش��رها �ش��يء ،و�س��يجازيهم في
ه��ذا الي��وم عل��ى �أعماله��م.
 و�ساق المالئك ُة الكافرين باهلل �إلى
جهنم جماعات ذليلة ،حتى �إذا جا�ؤوا
جهنم فتحت لهم خزنتها من المالئكة
الموكلين بها �أبوابها ،وا�ستقبلوهم
بالتوبيخ قائلين لهم� :ألم ي�أتكم ر�سل
من جن�سكم يقر�ؤون عليكم �آيات ربكم
المنزلة عليهم ،ويخ ّوفونكم لقاء يوم
القيامة؛ لما فيه من عذاب �شديد؟!
قال الذين كفروا ُم ِق ِّرين على �أنف�سهم:
بلى ،قد ح�صل كل ذلك ،ولكن وجبت
كلمة العذاب على الكافرين ،ونحن كنا
كافرين.
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رحم ��ة اهلل ،وم ��ن الخ ��روج م ��ن الن ��ار:
ادخل��وا �أب��واب جهنم ماكثين فيها � ًأبدا،
ف�س��اء و َق ُب��ح مق� ّ�ر المتكبري��ن المتعالين
عل��ى الحق.
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فادخل��وا الجن��ة ماكثين فيها � ًأبدا.
 وق��ال الم�ؤمن��ون لم��ا دخل��وا الجن��ة :الحم��د هلل ال��ذي �صدقن��ا وع��ده ال��ذي وعدن��اه عل��ى �أل�س��نة ر�س��له ،فق��د وعدن��ا ب��أن يدخلن��ا الجن��ة،
و�أورثن��ا �أر���ض الجن��ة ،نن��زل منه��ا الم��كان ال��ذي ن�ش��اء �أن ننزله ،فنع��م �أجر العاملين الذي��ن يعملون الأعمال ال�صالح��ة ابتغاء وجه ربهم.
ثبوت نفختي ال�صور.
بيان الإهانة التي يتلقاها الكفار ،والإكرام الذي ُي ْ�س َتقبل به الم�ؤمنون.
ثبوت خلود الكفار في الجحيم ،وخلود الم�ؤمنين في النعيم.
طيب العمل يورث طيب الجزاء.

 ويك ��ون المالئك ��ة ف ��ي ه ��ذا الي ��وم
الم�ش��هود محيطي��ن بالعر���ش ،ينزه��ون
اهلل عم��ا ال يلي��ق ب��ه مم��ا يقول��ه الكف��ار،
وق�ضى اهلل بين جميع الخالئق بالعدل،
ف�أك ��رم م ��ن �أك ��رم ،وع ��ذب م ��ن ع ��ذب،
وقي ��ل :الحم ��د هلل رب المخلوق ��ات
عل ��ى حكم ��ه بم ��ا حك ��م ب ��ه م ��ن رحم ��ة
لعب��اده الم�ؤمني��ن ،وم��ن ع��ذاب لعب��اده
الكافري ��ن.
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بي ��ان ح ��ال المجادلي ��ن ف ��ي �آي ��ات اهلل،
والرد عليهم.

تـقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
 تنزي ��ل الق ��ر�آن م ��ن اهلل العزي ��ز
ال ��ذي ال يغلب ��ه �أح ��د ،العلي ��م بم�صال ��ح
عب ��اده عل ��ى ر�س ��وله محم ��د .
 غاف ��ر ذن ��وب المذنبي ��ن ،قاب ��ل
توب��ة م��ن ت��اب �إلي��ه م��ن عب��اده� ،ش��ديد
العق ��اب لم ��ن ل ��م يت ��ب م ��ن ذنوب ��ه ،ذي
الإح�س ��ان والتف�ض ��ل ،ال معب ��ود بح ��ق
غي ��ره� ،إلي ��ه وح ��ده مرج ��ع العب ��اد ي ��وم
القيام ��ة ،فيجازيه ��م بم ��ا ي�س ��تحقون.
 م ��ا يخا�ص ��م ف ��ي �آي ��ات اهلل الدال ��ة
عل ��ى توحي ��ده و�ص ��دق ر�س ��له �إال الذي ��ن
كف��روا ب��اهلل لف�س��اد عقولهم ،فال تحزن
عليهم ،وال يغررك ما هم فيه من ب�سط
الرزق والنعم ،ف�إمهالهم ا�س��تدراج لهم
ومك��ر بهم.
 ك� � ّذب قب ��ل ه� ��ؤالء ق ��وم ن ��وح،
وكذب ��ت قبله ��م الأح ��زاب بع ��د ق ��وم
ن��وح ،فكذب��ت ع��اد ،وثم��ود ،وق��وم ل��وط،
و�أ�صح��اب َم ْدي��ن ،وك� ّذب فرع��ون ،وه ّم��ت كل �أم��ة م��ن الأم��م بر�س��ولها لت�أخ��ذه فتقتل��ه ،وجادلوا بما عندهم م��ن الباطل ليزيل��وا به الحق،
�ديدا.
ف�أخ ��ذت تل ��ك الأم ��م كله ��ا ،فت�أ ّم ��لْ كي ��ف كان عقاب ��ي له ��م ،فق ��د كان عقا ًب ��ا �ش � ً
 وكما حكم اهلل ب�إهالك تلك الأمم المكذبة ،وجبت كلمة ربك � -أيها الر�سول  -على الذين كفروا �أنهم �أ�صحاب النار.
 المالئك��ة الذي��ن يحمل��ون عر���ش رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -والذي��ن ه��م م��ن حول��ه ،ينزه��ون ربهم عم��ا ال يليق به ،وي�ؤمن��ون به ،ويطلبون
المغف��رة للذي��ن �آمن��وا ب��اهلل ،قائلي��ن ف��ي دعائه��م :ربن��ا ،و�س��ع علم��ك ورحمت��ك كل �ش��يء ،فاغف��ر للذين تابوا م��ن ذنوبهم ،واتبع��وا دينك،
واحفظهم من النار �أن تم�س��هم.

الجمع بين الترغيب في رحمة اهلل ،والترهيب من �شدة عقابه :م�سلك ح�سن.
الثناء على اهلل بتوحيده والت�سبيح بحمده �أدب من �آداب الدعاء.
كرامة الم�ؤمن عند اهلل؛ حيث �سخر له المالئكة ي�ستغفرون له.

 وتق ��ول المالئك ��ة :ربن ��ا ،و�أدخ ��ل
الم�ؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم �أن
تدخله��م فيه��ا ،و�أدخ��ل معه��م م��ن �صلح
عمل��ه م��ن �آبائهم و�أزواجه��م و�أوالدهم،
�إن��ك �أن��ت العزي��ز ال��ذي ال يغلب��ك �أح��د،
الحكي��م ف��ي تقدي��رك وتدبيرك.
 واحفظه ��م م ��ن �س ��يئات �أعماله ��م
ف�ل�ا تعذبه ��م به ��ا ،وم ��ن تحفظ ��ه ي ��وم
القيامة من العقاب على �سيئات �أعماله
فق��د رحمته ،وتلك الوقاية من العذاب،
والرحم ��ة بدخ ��ول الجن ��ة؛ ه ��ي الف ��وز
العظي��م ال��ذي ال يداني��ه ف��وز.
� إن الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل وبر�س ��له
ين ��ادون ي ��وم القيام ��ة عندم ��ا يدخل ��ون
الن ��ار ويمقت ��ون �أنف�س ��هم ويلعنونه ��ا:
لَ�ش��دة ُبغ���ض اهلل لك��م �أعظ��م م��ن �ش��دة
بغ�ضك��م لأنف�س��كم حي��ن كنـ��تم ُتدع��ون
ف��ي الدني��ا �إل��ى الإيم��ان ب��اهلل فتكف��رون
ب��ه ،وتتخ��ذون مع��ه �آله��ة.
 وق ��ال الكف ��ار ُم ِق ِّري ��ن بذنوبه ��م
حي ��ن ال ينف ��ع �إقراره ��م وال توبته ��م:
عدم ��ا
ربن ��ا� ،أم ّتن ��ا مرتي ��ن حي ��ث كن ��ا ً
ف�أوجدتن��ا ،ثم � َأم َّتن��ا بعد ذلك الإيجاد،
و�أحييتن��ا مرتي��ن ب�إيجادن��ا م��ن الع��دم،
وب�إحيائن ��ا للبع ��ث ،فاعترفن ��ا بذنوبن ��ا
التي اكت�س��بناها ،فهل من طريق ن�س��لكه
�إل��ى خ��روج م��ن الن��ار فنعود �إل��ى الحياة
لن�صل��ح �أعمالن��ا ،فتر�ض��ى عن��ا؟!
 ذلكم العذاب الذي ُعذِّ ب ُتم به هو
ب�سبب �أنكم كنتم �إذا دعي اهلل وحده
ولم ي�ش َرك به �أحد كفرتم به وجعلتم
له �شركاء ،و�إذا ُعبد مع اهلل �شريك
�آمنتم ،فالحكم هلل وحده ،العلي بذاته
وقدره وقهره ،الكبير الذي كل �شيء
دونه.
 اهلل ه ��و ال ��ذي يريك ��م �آيات ��ه ف ��ي
الآف��اق والأنف���س؛ لتد ّلك��م عل��ى قدرت��ه ووحدانيت��ه ،وين��زل لك��م م��ن ال�س��ماء م��اء المط��ر ليك��ون �س��ب ًبا لم��ا ترزق��ون ب��ه م��ن النب��ات وال��زروع
مخل�ص ��ا.
وغيرهم ��ا ،وم ��ا ي ّتع ��ظ ب�آي ��ات اهلل �إال م ��ن يرج ��ع �إلي ��ه تائ ًب ��ا
ً
 فادعوا اهلل � -أيها الم�ؤمنون  -مخل�صين له في الطاعة والدعاء ،غير م�شركين به ،ولو كره الكافرون ذلك و�أغ�ضبهم.
 فه��و �أه��ل لأن ُي ْخ َل���ص ل��ه الدع��اء والطاع��ة ،فه��و رفي��ع الدرج��ات مباي��ن لجمي��ع خلقه ،وهو رب العر���ش العظيم ،ين��زل الوحي على من
ي�شاء من عباده ل َي ْح َيوا هم و ُي ْح ُيوا غيرهم ،وليخ ّوفوا النا�س من يوم القيامة الذي يتالقى فيه الأولون والآخرون.
 ي��وم ه��م ظاه��رون ق��د اجتمع��وا ف��ي �صعي��د واح��د ،ال يخف��ى على اهلل منهم �ش��يء ،ال من ذواتهم وال �أعمالهم وال جزائهم ،ي�س��أل :لمن
الملك اليوم؟! لي�س الآن � َّإل جواب واحد؛ الملك هلل الواحد في ذاته و�صفاته و�أفعاله ،القهار الذي قهر كل �شيء ،وخ�ضع له كل �شيء.
َم َح ُّل قبول التوبة الحياة الدنيا.
نفع الموعظة خا�ص بالمنيبين �إلى ربهم.
ا�ستقامة الم�ؤمن ال ت�ؤثر فيها مواقف الكفار الراف�ضة لدينه.
خ�ضوع الجبابرة والظلمة من الملوك هلل يوم القيامة.

 الي ��وم ُت ْج � َ�زى كل نف� ��س بم ��ا
ك�س��بته م��ن عم��ل� ،إن خي� ًرا فخي��ر ،و�إن
�ش� ًّرا ف�ش� ّ�ر ،ال ظل��م ف��ي ه��ذا الي��وم؛ لأن
الحاك��م ه��و اهلل الع��دل� ،إن اهلل �س��ريع
الح�س��اب لعب��اده؛ لإحاط��ة علم��ه به��م.
 وخ ِّوفه ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ي ��وم
القيام ��ة ،ه ��ذه القيام ��ة الت ��ي اقترب ��ت،
فه��ي �آتي��ة ،وكل م��ا ه��و �آت قري��ب ،ف��ي
ذل ��ك الي ��وم تك ��ون القل ��وب م ��ن �ش ��دة
هوله��ا مرتفع��ة حت��ى ت�ص��ل �إل��ى حناج��ر
�أ�صحابه ��ا ،الذي ��ن يكون ��ون �صامتي ��ن
ال يتكل ��م �أح ��د منه ��م �إال م ��ن �أذن ل ��ه
الرحـ ��من ،ولي� ��س للظالمي ��ن لأنف�س ��هم
بال�ش ��رك والمعا�ص ��ي م ��ن �صدي ��ق وال
قري ��ب ،وال �ش ��فيع يط ��اع �إذا ُق � ِّ�د َر ل ��ه
�أن ي�ش ��فع.
 اهلل يعل ��م م ��ا تختل�س ��ه �أعي ��ن
الناظري ��ن خفي ��ة ،ويعل ��م م ��ا تكتم ��ه
ال�صدور ،ال يخفى عليه �شيء من ذلك.
 واهلل يحك ��م بالع ��دل ،ف�ل�ا يظل ��م
�أح� ً�دا بنق���ص م��ن ح�س��ناته ،وال بزي��ادة
في �سيئاته ،والذين يعبدهم الم�شركون
من دون اهلل ال يحكمون ب�شيء؛ لأنهم ال
يملكون �شيئًا� ،إن اهلل هو ال�سميع لأقوال
عب ��اده ،الب�صي ��ر بنياته ��م و�أعماله ��م،
و�س��يجازيهم عليها.
� أَ َول ��م ي�س ��ر ه� ��ؤالء الم�ش ��ركون
ف��ي الأر���ض؛ فيت�أ ّمل��وا كي��ف كان��ت نهاية
الأم��م المكذب��ة م��ن قبله��م ،فق��د كان��ت
نهاي��ة �س��يئة ،كان��ت تل��ك الأمم �أ�ش� ّد من
ه��ؤالء ق��وة ،و�أ ّث��روا ف��ي الأر���ض بالبن��اء
م��ا ل��م ي�ؤ ّث��ر فيه��ا ه��ؤالء ،ف�أهلكه��م اهلل
ب�س ��بب ذنوبه ��م ،وم ��ا كان له ��م مان ��ع
يمنعه ��م م ��ن عق ��اب اهلل.
 ذل��ك الع��ذاب ال��ذي �أ�صابه��م �إنم��ا
�أ�صابهم لأنهم كانت ت�أتيهم ر�سلهم من
اهلل بالأدلة الوا�ضحة ،والحجج الباهرة ،فكفروا باهلل وكذبوا ر�سله ،ومع ما هم عليه من القوة فقد �أخذهم اهلل ف�أهلكهم� ،إنه �سبحانه
وكذب ر�سله.
قوي �شديد العقاب لمن كفر بهَّ ،
ولما واجه تكذيب قومه له ذكر اهلل ق�صة مو�سى مع فرعون؛ تب�شي ًرا له ب�أن عاقبة �أمره الن�صر ،فقال:
 ولقد بعثنا مو�سى ب�آياتنا الوا�ضحات ،وببرهان قاطع.
� إلى فرعون ووزيره هامان و�إلى قارون ،فقالوا :مو�سى �ساحر كذاب فيما ي ّدعيه من �أنه ر�سول.
 فلم��ا جاءه��م مو�س��ى بالبره��ان ال��دال عل��ى �صدق��ه ق��ال فرع��ون :اقتل��وا �أبن��اء الذي��ن �آمن��وا مع��ه ،وا�س��تبقوا ن�س��اءهم �إهان��ة له��م ،وم��ا
مــ�كْر الكافري��ن بالأم��ر بتقلي��ل ع��دد الم�ؤمنين �إال هالك ذاه��ب ،ال �أثر له.
التذكير بيوم القيامة من �أعظم الروادع عن المعا�صي.
�إحاطة علم اهلل ب�أعمال عباده؛ َخ ِف َّية كانت �أم ظاهرة.
الأمر بال�سير في الأر�ض لالتعاظ بحال الم�شركين الذين �أهلكوا.

 وق ��ال فرع ��ون :اتركون ��ي �أقت ��ل
مو�س��ى عقا ًب��ا ل��ه ،ولي��دع رب��ه �أن يمنع��ه
من��ي ،ف�أن��ا ال �أبال��ي �أن يدع��و رب��ه� ،إن��ي
�أخ��اف �أن يغ ّي��ر دينك��م الذي �أنتم عليه،
�أو �أن يظه��ر ف��ي الأر���ض الف�س��اد بالقت��ل
والتخري ��ب.
َّلما علم بتهديد
 وقال مو�سى
فرعون له� :إني التج�أت واعت�صمت
بربي وربكم من كل متكبر عن الحق
والإيمان به ،ال ي�ؤمن بيوم القيامة ،وما
فيه من ح�ساب وعقاب.
 وق ��ال رج ��ل م�ؤم ��ن ب ��اهلل م ��ن �آل
فرع��ون يكت��م �إيمان��ه ع��ن قوم��ه منك� ًرا
عليهم عزمهم على قتل مو�سى� :أتقتلون
ً
رجل دون جرم غير �أنه قال :ربي اهلل،
وق��د جاءكم بالحج��ج والبراهين الدالة
عل��ى �صدق��ه ف��ي دع��واه �أن��ه مر�س��ل م��ن
رب��ه؟! و�إن ق� ّدر �أن��ه كاذب ف�ض��رر كذب��ه
عائ��د علي��ه ،و�إن يك��ن �صاد ًق��ا ي�صبك��م
بع� ��ض ال ��ذي يعدك ��م ب ��ه م ��ن الع ��ذاب
عاج�ل ً�ا� ،إن اهلل ال يوف��ق للح��ق م��ن ه��و
متج ��اوز لح ��دوده ،مفت � ٍ�ر علي ��ه وعل ��ى
ر�س��له.
 ي ��ا ق ��وم ،لك ��م المل ��ك الي ��وم
غالبي��ن في �أر�ض م�ص��ر ،فمن ين�صرنا
م ��ن ع ��ذاب اهلل �إن جاءن ��ا ب�س ��بب قت ��ل
مو�س ��ى؟! ق ��ال فرع ��ون :ال ��ر�أي ر�أي ��ي
والحك ��م حكم ��ي ،وق ��د ر�أي ��ت �أن �أقت ��ل
مو�س ��ى؛ دف ًع ��ا لل�ش ��ر والف�س ��اد ،وم ��ا
�أر�ش ��دكم �إال �إل ��ى ال�ص ��واب وال�س ��داد.
نا�صح ��ا قوم ��ه:
 وق ��ال ال ��ذي �آم ��ن ً
�إن��ي �أخ��اف عليك��م � -إن قتلت��م مو�س��ى
ظل ًم ��ا وعدوا ًن ��ا  -عذا ًب ��ا مث ��ل ع ��ذاب
الأح��زاب الذي��ن تح ّزب��وا عل��ى ر�س��لهم
م ��ن ال�س ��ابقين ف�أهلكه ��م اهلل.
 كع ��ادة م ��ن كف ��ر وك� � ّذب الر�س ��ل
مث��ل ق��وم ن��وح وع��اد وثم��ود والذي��ن ج��ا�ؤوا م��ن بعده��م ،فق��د �أهلكه��م اهلل بكفره��م وتكذيبه��م لر�س��له ،وم��ا اهلل يري��د ظل ًم��ا للعب��اد ،و�إنم��ا
يعذبه��م بذنوبه��م؛ ج��زا ًء وفا ًق��ا.
بع�ضا ب�س��بب قرابة �أو جاه ظ ًّن��ا منهم �أن هذا
 وي��ا ق��وم� ،إن��ي �أخ��اف عليك��م ي��وم القيام��ة ،ذل��ك الي��وم ال��ذي ين��ادي فيه النا���س بع�ضهم ً
الم�سلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.
 ي��وم تو ّل��ون هاربي��ن خو ًف��ا م��ن الن��ار ،م��ا لك��م م��ن مان��ع يمنعك��م م��ن ع��ذاب اهلل ،وم��ن يخذل��ه اهلل وال يوفق��ه للإيم��ان فم��ا ل��ه م��ن هادٍ
يهدي��ه؛ لأن هداي��ة التوفي��ق بيد اهلل وحده.
لجوء الم�ؤمن �إلى ربه ليحميه من كيد �أعدائه.
جواز كتم الإيمان للم�صلحة الراجحة �أو لدرء المف�سدة.
تقديم الن�صح للنا�س من �صفات �أهل الإيمان.

 ولق ��د جاءك ��م يو�س ��ف م ��ن قب ��ل
مو�سى بالبراهين الوا�ضحة على توحيد
اهلل ،فم��ا زلت��م ف��ي �ش��ك وتكذي��ب لم��ا
جاءك��م ب��ه ،حتى �إذا تو ّفي ازددتم �ش�كًّا
وارتيا ًب��ا ،وقلت��م :ل��ن يبعث اهلل من بعده
ر�س� ً
�ول .مث��ل �ضاللك��م ه��ذا ع��ن الح��ق
ي�ض � ّل اهلل كل م ��ن ه ��و متج ��اوز لح ��دود
اهلل� ،ش��اكّ ف��ي وحدانيت��ه.
 الذي ��ن يخا�صم ��ون ف ��ي �آي ��ات
اهلل ليبطلوه ��ا بغي ��ر حج ��ة وال بره ��ان
�أتاه ��مَ ،ك ُب ��ر جدا ُله ��م َم ْق ًت ��ا عن ��د اهلل
وعند الذين �آمنوا به وبر�سله .كما ختم
اهلل عل��ى قل��وب ه��ؤالء المخا�صمي��ن ف��ي
�آياتن��ا لإبطاله��ا يخت��م اهلل عل��ى كل قلب
م�س��تكبر ع��ن الح��ق ُم َت َج ِّبر ،ف�ل�ا يهتدي
�إل��ى �ص��واب ،وال ير�ش��د �إل��ى خي��ر.
 وق ��ال فرع ��ون لوزي ��ره هام ��ان :ي ��ا
هام��ان ،ا ْب��نِ ل��ي بن��ا ًء عال ًي��ا؛ رج��اء �أن
�أبل��غ الط��رق.
 رج ��اء �أن �أبل ��غ ط ��رق ال�س ��ماوات
المو�صل ��ة �إليه ��ا ،ف�أنظ ��ر �إل ��ى معب ��ود
مو�س��ى ال��ذي يزع��م �أن��ه المعب��ود بح��ق،
و�إن ��ي لأظ � ّ�ن �أن مو�س ��ى كاذب فيم ��ا
ي ّدعيه .وهكذا ُح ِّ�سن لفرعون ق ْبح عمله
و�ص ِرف
حين طلب ما طلب من هامانُ ،
ع��ن طري��ق الح��ق �إل��ى ط��رق ال�ض�ل�ال،
وم��ا مك��ر فرع��ون  -لإظه��ار باطله الذي
ه��و علي��ه ،و�إبط��ال الح��ق ال��ذي ج��اء ب��ه
مو�سى � -إال في خ�سار؛ لأن م�آله الخيبة
والإخف��اق ف��ي �س��عيه ،وال�ش��قاء ال��ذي ال
ينقط��ع �أب� ً�دا.
 وق ��ال الرج ��ل ال ��ذي �آم ��ن م ��ن �آل
نا�صح��ا قوم��ه ومر�ش� ً�دا �إياه��م
فرع��ون ً
�إل ��ى طري ��ق الح ��ق :ي ��ا ق ��وم ،اتبعون ��ي
�أد ّلك��م و�أر�ش��دكم �إل��ى طري��ق ال�ص��واب،
والهداي��ة �إل��ى الح��ق.
تغر ّنك��م بم��ا فيه��ا م��ن مت��اع زائ��ل ،و�إن الدار الآخ��رة بما فيه��ا من نعيم
 ي��ا ق��وم� ،إنم��ا ه��ذه الحي��اة الدني��ا تم ّت��ع بمل��ذات منقطع��ة ،ف�ل�ا ّ
دائ��م ال ينقط��ع ه��ي دار اال�س��تقرار والإقام��ة ،فاعمل��وا له��ا بطاع��ة اهلل ،واح��ذروا م��ن االن�ش��غال بحياتك��م الدني��ا ع��ن العم��ل للآخ��رة.
عمل �س��يئًا فلن ُي َعاقَب �إال بمثل ما عمل ،ال يزاد عليه عقاب .ومن عمل ً
 من عمل ً
�صالحا يبتغي به وجه اهلل ،ذك ًرا كان العامل
عمل ً
�أو �أنثى ،وهو م�ؤمن باهلل ور�سله  -ف�أولئك المو�صوفون بتلك ال�صفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة ،يرزقهم اهلل مما �أودعه فيها
من الثمرات والنعيم المقيم الذي ال ينقطع � ًأبدا بغير ح�ساب.
الجدال لإبطال الحق و�إحقاق الباطل خ�صلة ذميمة ،وهي من �صفات �أهل ال�ضالل.
التكبر مانع من الهداية �إلى الحق.
�إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق.
وجوب اال�ستعداد للآخرة ،وعدم االن�شغال عنها بالدنيا.

 وي ��ا ق ��وم ،م ��ا ل ��ي �أدعوك ��م �إل ��ى
النج ��اة م ��ن الخ�س ��ران ف ��ي الحي ��اة
الدني��ا والآخ��رة بالإيم��ان ب��اهلل والعم��ل
ال�صال��ح ،وتدعونن��ي �إل��ى دخ��ول الن��ار
بم ��ا تدعونن ��ي �إلي ��ه م ��ن الكف ��ر ب ��اهلل
وع�صيان ��ه؟!
 تدعونن ��ي �إل ��ى باطلك ��م رج ��اء �أن
�أكفر باهلل ،و�أعبد معه غيره مما ال علم
لي ب�صحة عبادته مع اهلل ،و�أنا �أدعوكم
�إل��ى الإيم��ان باهلل العزي��ز الذي ال يغلبه
�أح��د ،الغفار عظيم المغفرة لعباده.
 ح ًّق��ا �إن م��ا تدعونن��ي �إل��ى الإيم��ان
ب��ه و�إل��ى طاعت��ه؛ لي���س ل��ه دع��وة ُي ْد َع��ى
به ��ا بح ��ق ف ��ي الدني ��ا وال ف ��ي الآخ ��رة،
وال ي�س ��تجيب لم ��ن دع ��اه ،و�أن مرجعن ��ا
جمي ًع��ا �إل��ى اهلل وح��ده ،و�أن الم�س��رفين
في الكفر والمعا�صي هم �أ�صحاب النار
الذي��ن يالزم��ون دخوله��ا ي��وم القيام��ة.
 فرف�ض ��وا ن�صح ��ه ،فق ��ال:
�س��تذكرون م��ا قدم��ت لك��م م��ن ن�ص��ح،
وتتح�س��رون عل��ى ع��دم قبول��ه ،و�أف ّو���ض
ّ
�أم��وري كله��ا �إل��ى اهلل وح��ده� ،إن اهلل ال
يخف��ى علي��ه م��ن �أعم��ال عب��اده �ش��يء.
 فحفظ ��ه اهلل م ��ن �س ��وء مكره ��م
حي��ن �أرادوا قتل��ه ،و�أح��اط ب��آل فرع��ون
ع ��ذاب الغ ��رق ،فق ��د �أغرق ��ه اهلل ه ��و
وجن��وده كله��م ف��ي الدني��ا.
 وبع��د موته��م يعر�ض��ون عل��ى الن��ار
ف��ي قبوره��م �أول النه��ار و�آخ��ره ،وي��وم
القيام ��ة يق ��ال� :أدخل ��وا �أتب ��اع فرع ��ون
�أ�ش� ّد الع��ذاب و�أعظم��ه؛ لم��ا كان��وا علي��ه
م��ن الكف��ر والتكذيب وال�صد عن �س��بيل
اهلل.
 واذكــــر � -أيها الر�سول  -حـــــين
يتخــــا�صم الأتــباع والمتـــبوعـــون من
�أ�صحــــاب النــــار ،فيـــــقول الأتبـــــاع
أتباعا في ال�ضالل في الدنيا ،فهل �أنتم مغنون عنا جز ًءا من عذاب اهلل بتح ّمله عنا؟!
الم�ست�ضعفون للمتبوعين المتكبرين� :إنا كنا لكم � ً
أتباع��ا �أو متبوعي��ن  -ف��ي الن��ار ،وال يتحم��ل �أح��د من��ا ج��ز ًءا م��ن ع��ذاب الآخ��ر� ،إن اهلل
 ق��ال المتبوع��ون الم�س��تكبرون� :إن��ا � -س��واء ك ّن��ا � ً
قد حكم بين العباد ،ف�أعطـ��ى كـ�ل ًّ�ا ما ي�ستحقه من العذاب.
 وق��ال المعذب��ون ف��ي الن��ار م��ن الأتب��اع والمتبوعي��ن للمالئك��ة الموكلي��ن بالن��ار لم��ا يئ�س��وا م��ن الخ��روج م��ن الن��ار والع��ودة �إل��ى الحي��اة
واحدا من هذا الع��ذاب الدائم.
يوم��ا ً
الدني��ا ليتوب��وا :ادع��وا ربك��م يخف��ف عنا ً
�أهمية التوكل على اهلل.
نجاة الداعي �إلى الحق من مكر �أعدائه.
ثبوت عذاب البرزخ.
تعلّق الكافرين ب�أي �سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة ،وهذا لن يح�صل � ًأبدا.

 ق ��ال خزن ��ة جهن ��م ر ًّدا عل ��ى
الكف ��ار� :أَ َول ��م تك ��ن ت�أتيك ��م ر�س ��لكم
بالبراهي ��ن والأدل ��ة الوا�ضح ��ة؟! ق ��ال
الكف��ار :بل��ى ،كان��وا ي�أتونن��ا بالبراهي��ن
والأدل��ة الوا�ضح��ة ،ق��ال الخزن��ة َت َه ُّك ًم��ا
به ��م :فادع ��وا �أنت ��م ،فنح ��ن ال ن�ش ��فع
للكف ��ار ،وم ��ا دع ��اء الكافري ��ن �إال ف ��ي
بط�ل�ان و�ضي ��اع؛ لع ��دم قَبول ��ه منه ��م
ب�س ��بب كفره ��م.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ق�ص ��ة فرع ��ون وم ��ا
�آل �إلي ��ه �أم ��ره و� ْأم ��ر �أتباع ��ه ف ��ي الدني ��ا
والآخ��رة ،ذك��ر � ْأم��ر الر�س��ل والم�ؤمنين،
وم��ا ي�صي��رون �إلي��ه م��ن ن�صر ف��ي الدنيا
والآخ��رة فق��ال:
� إن ��ا لنن�ص ��ر ر�س ��لنا والذي ��ن �آمن ��وا
باهلل وبر�سله في الدنيا ب�إظهار حجتهم
وت�أييده ��م عل ��ى �أعدائه ��م ،ونن�صره ��م
ي��وم القيام��ة ب�إدخاله��م الجن��ة ،وبعقاب
خ�صومه��م ف��ي الدني��ا ب�إدخاله��م الن��ار
بع ��د �أن ي�ش ��هد الأنبي ��اء والمالئك ��ة
والم�ؤمنون على ح�صول التبليغ وتكذيب
ا لأمم.
 ي ��وم ال ينف ��ع الظالمي ��ن �أَ ْن ُف َ�س� � ُه ْم
بالكف ��ر والمعا�ص ��ي اعتذا ُره ��م ع ��ن
ظلمهم ،ولهم في ذلك اليوم الطرد من
رحمة اهلل ،ولهم �س��وء الدار في الآخرة
بم��ا يالقون��ه م��ن الع��ذاب الألي��م.
 ولق ��د �أعطين ��ا مو�س ��ى العل ��م ال ��ذي
يهت ��دي ب ��ه بن ��و �إ�س ��رائيل �إل ��ى الح ��ق،
وجعلن��ا الت��وراة كتا ًب��ا متوار ًث��ا ف��ي بن��ي
�إ�س��رائيل يرثون��ه جي�ل ً�ا بع��د جي��ل.
 هداي� ًة �إل��ى طري��ق الح��ق ،وتذكي� ًرا
لأ�صحاب العقول ال�سليمة.
 فا�صب ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -عل ��ى
م��ا تالقيه من تكذي��ب قومك و�إيذائهم،
�إن وع��د اهلل ل��ك بالن�ص��ر والت�أيي��د ح��ق
ال مري��ة في��ه ،واطل��ب المغف��رة لذنب��ك،
و�س� � ّبح بحم ��د رب ��ك �أول النه ��ار و�آخ ��ره.
� إن الذي��ن يخا�صم��ون ف��ي �آي��ات اهلل �س��ع ًيا لإبطاله��ا بغي��ر حج��ة وال بره��ان �أتاه��م م��ن عن��د اهلل ،ال يحمله��م عل��ى ذل��ك �إال �إرادة
اال�س��تعالء والتكبر على الحق ،ولن ي�صلوا �إلى ما يريدونه من اال�س��تعالء عليه ،فاعت�صم � -أيها الر�س��ول  -باهلل� ،إنه هو ال�س��ميع لأقوال
عب��اده ،الب�صي��ر ب�أعماله��م ،ال يفوت��ه منها �ش��يء ،و�س��يجازيهم عليها.
 لخل��ق ال�س��ماوات والأر���ض ل�ضخامتهم��ا وات�س��اعهما �أعظ��م م��ن خل��ق النا���س ،فال��ذي خلقهم��ا م��ع عظمهم��ا قادر على بع��ث الموتى من
قبورهم �أحياء ليحا�س��بهم ويجازيهم ،ولكن معظم النا���س ال يعلمون ،فال يعتبرون به ،وال يجعلونه ً
دليل على البعث مع و�ضوحه.
 وال ي�س��توي ال��ذي ال يب�ص��ر وال��ذي يب�ص��ر ،وال ي�س��توي الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل و�ص ّدق��وا ر�س��له و�أح�س��نوا �أعمالهم ،ال ي�س��توون مع من ي�س��يء
عمل��ه باالعتق��اد الفا�س��د والمعا�ص��ي ،ال تتذك��رون �إال قلي�ل ً�ا؛ �إذ ل��و تذكرت��م لعلمت��م الف��رق بي��ن الفريقي��ن لت�س��عوا �إلى �أن تكون��وا من الذين
�آمن��وا وعمل��وا الأعمال ال�صالح��ات رغبة في مر�ضاة اهلل.
ن�صر اهلل لر�سله وللم�ؤمنين ُ�س َّنة �إلهية ثابتة.
اعتذار الظالم يوم القيامة ال ينفعه.
�أهمية ال�صبر في مواجهة الباطل.
داللة خلق ال�سماوات والأر�ض على البعث؛ لأن من خلق ما هو عظيم قادر على �إعادة الحياة �إلى ما دونه.

� إن ال�س ��اعة الت ��ي يبع ��ث اهلل
فيه ��ا الموت ��ى للح�س ��اب والج ��زاء لآتي ��ة
ال محال��ة ،ال �ش��ك فيه��ا ،ولك��ن معظ��م
النا� ��س ال ي�ؤمن ��ون بمجيئه ��ا ،ولذل ��ك ال
ي�س ��تع ّدون له ��ا.
 وق�ال ربك�م � -أيه�ا النا��س :-
وحدون�ي ف�ي العب�ادة والم�س��ألة� ،أج�ب
ِّ
دعاءك�م و�أع ُ�ف عنك�م و�أرحمك�م� ،إن
الذي�ن يتعظم�ون ع�ن �إف�رادي بالعب�ادة
�سيدخلون يوم القيامة جهنم �صاغرين
ذليلي�ن.
 اهلل ه ��و ال ��ذي �ص ّي ��ر لك ��م اللي ��ل
مظل ًما لت�س��كنوا فيه وت�ستريحوا ،و�ص ّير
النه��ار م�ضي ًئ��ا مني � ًرا لتعمل��وا في��ه� ،إن
اهلل ل��ذو ف�ض��ل عظي��م على النا���س حين
�أ�س��بغ عليه��م م��ن ظاهر نعم��ه وباطنها،
ولكن معظم النا�س ال ي�شكرونه �سبحانه
ّ
عل��ى م��ا �أنعم به عليه��م منها.
 ذلك ��م اهلل ال ��ذي تف�ض ��ل عليك ��م
بنعم��ه ه��و خال��ق كل �ش��يء ،ف�ل�ا خال��ق
غي ��ره ،وال معب ��ود بح ��ق �إال ه ��و ،فكي ��ف
تن�صرف��ون ع��ن عبادته �إلى عبادة غيره
مم ��ن ال يمل ��ك نف ًع ��ا وال �ض� � ًّرا.
 كم ��ا �ص ��رف ه� ��ؤالء ع ��ن الإيم ��ان
ب��اهلل وعبادت��ه وح��ده ي�ص��رف عن��ه م��ن
يجح��د ب�آي��ات اهلل الدال��ة عل��ى توحي��ده
ف��ي كل زم��ان وم��كان ،ف�ل�ا يهت��دي �إل��ى
ح��ق ،وال ُي َو َّف��ق لر�ش��د.
 اهلل ال��ذي �ص ّي��ر لكـــ��م � -أيه��ا
النــــــــ��ا�س  -الأر���ض قـــــــ��ا ّرة مهــــــــ��ي�أة
ال�س��تقراركم عليه��ا ،و�ص ّي��ر ال�س��ماء
محكم��ة البن��اء فوقك��م ممنوع��ة م��ن
ال�سقوط ،و�ص ّوركم فـي �أرحام �أمهاتكم
ف�أح�س��ن �صورك��م ،ورزقك��م م��ن ح�لال
الأطعم��ة وم�س��تطابها ،ذلك��م ال��ذي
�أنع��م عليك��م به��ذه النعم ه��و اهلل ربكم،
فتب��ارك اهلل رب المخلوق��ات كله��ا ،ف�لا

رب له��ا غي��ره �س��بحانه.
 ه��و الح��ي ال��ذي ال يم��وت ،ال معب��ود بح��ق غي��ره ،فادع��وه دع��اء عب��ادة وم�س��ألة؛ قا�صدي��ن وجه��ه وح��ده ،وال ت�ش��ركوا مع��ه غي��ره م��ن
مخلوقات��ه ،الحم��د هلل رب المخلوق��ات.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن��ي نهان��ي اهلل �أن �أعب��د الذي��ن تعبدونه��م م��ن دون اهلل م��ن ه��ذه الأ�صن��ام الت��ي ال تنفع وال ت�ض� ّ�ر حين جاءتني
البراهين والأدلة الوا�ضحة على بطالن عبادتها ،و�أمرني اهلل �أن �أنقاد له وحده بالعبادة ،فهو رب الخالئق كلها ،ال رب لها غيره.
دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي ال ت�صرف �إال �إلى اهلل؛ لأن الدعاء هو عين العبادة.
نعم اهلل تقت�ضي من العباد ال�شكر.
ثبوت �صفة الحياة هلل.
�أهمية الإخال�ص في العمل.

 ه ��و ال ��ذي خل ��ق �أباك ��م �آدم م ��ن
ت��راب ،ث��م جع��ل خلقك��م م��ن بع��ده م��ن
نطف��ة ،ث��م بع��د النطفة م��ن دم متجمد،
ث ��م بع ��د ذل ��ك يخرجك ��م م ��ن بط ��ون
�أمهاتك ��م �أطف � ً�ال �صغ ��ا ًرا ،ث ��م لت�صل ��وا
�س��ن ا�ش��تداد الب��دن ،ث��م ِل َت ْك َب� ُروا حت��ى
�يوخا ،ومنك ��م م ��ن يم ��وت
ت�صي ��روا �ش � ً
قب ��ل ذل ��ك ،ولتبلغ ��وا �أم � ً�دا مح ��د ًدا ف ��ي
عل��م اهلل ،ال تنق�ص��ون عن��ه ،وال تزيدون
علي ��ه ،ولعلك ��م تنتفع ��ون به ��ذه الحج ��ج
والبراهي ��ن عل ��ى قدرت ��ه ووحدانيت ��ه.
 ه ��و وح ��ده �س ��بحانه ال ��ذي بي ��ده
الإحي��اء ،وه��و وحده الذي بي��ده الإماتة،
ف���إذا ق�ض ��ى �أم�� ًرا ف�إنم ��ا يق ��ول لذل ��ك
الأم ��ر( :ك ��ن) ،فيك ��ون.
� أل ��م ت ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -الذي ��ن
يخا�صم��ون ف��ي �آي��ات اهلل مكذبي��ن به��ا
م��ع و�ضوحه��ا؛ لتعج��ب م��ن حاله��م وه��م
يعر�ض��ون ع��ن الح��ق م��ع و�ضوح��ه.
 الذي��ن ك ّذب��وا بالق��ر�آن ،وبم��ا بعثن��ا
به ر�س��لنا من الحق ،ف�س��وف يعلم ه�ؤالء
المكذب��ون عاقبة تكذيبهم ،ويرون �س��وء
الخاتمة.
 يعلمون عاقبته حين تكون الأ�صفاد
في �أعناقهم ،وال�سال�سل في �أرجلهم،
تجرهم زبانية العذاب.
ّ
 ي�س��حبونهم ف��ي الم��اء الح��ا ّر ال��ذي
ا�شت ّد غليانه ،ثم في النار يوقدون.
وتوبيخ��ا:
 ث��م قي��ل له��م َت ْب ِكي ًت��ا له��م
ً
�أي ��ن الآله ��ة المزعوم ��ة الت ��ي �أ�ش ��ركتم
بعبادته ��ا؟!
 م ��ن دون اهلل م ��ن �أ�صنامك ��م الت ��ي
ال تنف��ع وال ت�ض� ّ�ر؟! ق��ال الكف��ار :غاب��وا
ع ّن ��ا فل�س ��نا نراه ��م ،ب ��ل م ��ا ك ّن ��ا نعب ��د
ف��ي الدني��ا �ش��يئًا ي�س��تحق العب��ادة .مث��ل
�إ�ض�ل�ال ه� ��ؤالء ي�ض� � ّل اهلل الكافري ��ن
ع��ن الح��ق ف��ي كل زم��ان وم��كان.
وبتو�سعكم في الفرح.
ال�شرك،
من
عليه
كنتم
بما
فرحكم
ب�سبب
تقا�سونه
الذي
 ويقال لهم :ذلك العذاب
ّ
م�ستقر المتكبرين عن الحق.
فقبح
ا،
أبد
�
فيها
ماكثين
 ادخلوا �أبواب جهنم
ً
ّ
و�سله بما وعده به من الن�صر ،فقال:
ولما عانى ر�سول اهلل من قومه ما عانى� ،أمره اهلل بال�صبرَّ ،
 فا�صب��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -عل��ى �أذى قوم��ك وتكذيبه��م� ،إن وع��د اهلل بن�ص��رك ح��ق ال ِم ْري��ة في��ه ،ف�إم��ا نري ّن��ك ف��ي حيات��ك بع�ض الذي
نعدهم به من العذاب كما ح�صل يوم بدر� ،أو نتوفي ّنك قبل ذلك ،ف�إلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على �أعمالهم ،فندخلهم
النار خالدين فيها � ًأبدا.
التدرج في الخلق ُ�س َّنة �إلـهية يتعلم منها النا�س التدرج في حياتهم.
قبح الفرح بالباطل.
�أهمية ال�صبر في حياة النا�س ،وبخا�صة الدعاة منهم.

 ولق ��د بعثن ��ا ر�س�ل ً�ا كثيري ��ن م ��ن
قبل ��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -إل ��ى �أممه ��م،
فكذبوه ��م و�آذوه ��م ف�صب ��روا عل ��ى
تكذيبه��م و�إيذائه��مِ ،م��ن ه��ؤالء الر�س��ل
َمن ق�ص�صنا عليك خبرهم ،ومنهم من
ي�صح
ل��م نق�ص���ص عليك خبره��م ،وما ّ
لر�س��ول �أن ي�أت��ي قوم��ه ب�آي��ة م��ن رب��ه �إال
بم�ش��يئته �سبحانه ،فاقتراح الكفار على
ر�س��لهم الإتي��ان بالآيات ظلم ،ف�إذا جاء
�أم��ر اهلل بالفت��ح �أو الف�ص��ل بي��ن الر�س��ل
ف�صل بينهم بالعدل ،ف�أُهـلك
و�أقوامهم َ
ونجي الر�سل ،وخ�سر  -في ذلك
الكفار ّ
الموق��ف ال��ذي يف�ص��ل فيه بي��ن العباد-
أنف�س ��هم ب�إيراده ��ا
�أ�صح � ُ
�اب الباط ��ل � َ
م��وارد اله�ل�اك ب�س��بب كفره��م.
 اهلل ه ��و ال ��ذي جع ��ل لك ��م الإب ��ل
والبقر والغنم؛ لتركبوا بع�ضها ،وت�أكلوا
لح��وم بع�ضها.
 ولك��م ف��ي ه��ذه المخلوق��ات مناف��ع
متع��ددة تتج��دد في كل ع�صر ،ويح�صل
لك��م م��ن خالله��ا ما ترغب��ون به مما في
�أنف�س��كم م��ن حاج��ات ،و�أبرزه��ا التنق��ل
ف��ي البر والبحر.
 ويريك ��م �س ��بحانه م ��ن �آيات ��ه
الدال ��ة عل ��ى قدرت ��ه ووحدانيت ��ه ،ف���أي
�آي��ات اهلل ال تعترف��ون به��ا بع��د �أن تق��رر
لديك ��م �أنه ��ا �آيات ��ه؟!
� أفل ��م ي�س ��ر ه� ��ؤالء المكذب ��ون ف ��ي
الأر�ض فيت�أملوا كيف كانت نهاية الأمم
المكذب��ة م��ن قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد
كان ��ت تل ��ك الأم ��م �أكث ��ر منه ��م �أم � ً
�وال،
و�أعظ��م ق��وة ،و�أ�ش� ّد �آث��ا ًرا ف��ي الأر���ض،
فم��ا �أغن��ى عنه��م م��ا كان��وا يك�س��بون من
الق��وة لم��ا جاءه��م ع��ذاب اهلل المهلك.
 فلم ��ا جاءته ��م ر�س ��لهم بالبراهي ��ن
الوا�ضح��ة كذب��وا بها ،ور�ضوا بالتم�س��ك
بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به ر�س��لهم ،ونزل بهم ما كانوا ي�س��خرون منه من العذاب الذي كانت تخ ّوفهم ر�س��لهم منه.
مقرين حين ال ينفعهم �إقرار� :آمنا باهلل وحده ،وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من �شركاء و�أ�صنام.
 فلما ر�أوا عذابنا قالوا ِّ
 فل��م يك��ن �إيمانه��م حي��ن عاين��وا عذابن��ا ين��زل به��م ناف ًع��ا له��م�ُ ،س� َّنة اهلل التي م�ض��ت في عباده �أن��ه ال ينفعهم �إيمانه��م عندما يعاينون
الع��ذاب ،وخ�س��ر الكاف��رون حي��ن ن��زول الع��ذاب �أنف�س��هم ب�إيراده��ا م��وارد اله�ل�اك ب�س��بب كفره��م ب��اهلل ،وع��دم التوب��ة منه��ا قب��ل معاين��ة
العذاب.
هلل ر�سل غير الذين ذكرهم اهلل في القر�آن الكريم ن�ؤمن بهم � ً
إجمال.
من نعم اهلل تبيينه الآيات الدالة على توحيده.
خطر الفرح بالباطل و�سوء عاقبته على �صاحبه.
بطالن الإيمان عند معاينة العذاب المهلك.

٤١

٥٤

بي ��ان ح ��ال المعر�ضي ��ن ع ��ن اهلل،
وذك ��ر عاقبته ��م.

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
 هذا القر�آن تنزيل من اهلل الرحـمن
الرحيم.
 كت ��اب ُب ِّين ��ت �آيات ��ه �أت � ّ�م تبيي ��ن
وج ِع ��ل قر�آ ًن ��ا عرب ًّي ��ا لق ��وم
و�أكمل ��هُ ،
يعلم��ون؛ لأنهم الذي��ن ينتفعون بمعانيه،
وبم ��ا في ��ه م ��ن الهداي ��ة �إل ��ى الح ��ق.
 مب�ش� � ًرا الم�ؤمني ��ن بم ��ا �أع� � ّد اهلل
له ��م م ��ن الج ��زاء الجزي ��ل ،ومخ ِّو ًف ��ا
الكافري ��ن م ��ن ع ��ذاب اهلل الألي ��م،
أعر�ض معظمهم عنه ،فهم ال ي�سمعون
ف� َ
م��ا في��ه م��ن اله��دى �س��ماع َق ُب��ول.
 وقال��وا :قلوبن��ا مغط��اة ب�أغلف��ة ف�ل�ا
تعق��ل م��ا َت ْد ُعونا �إلي��ه ،وفي �آذاننا َ�ص َمم
فال ت�س��معه ،ومن بيننا وبينك �س��تر فال
ي�ص ��ل �إلين ��ا �ش ��يء مم ��ا تق ��ول ،فاعم ��ل
�أن��ت عل��ى طريقت��ك� ،إن��ا عامل��ون عل��ى
طريقتن��ا ،ول��ن نتبع��ك.
 قـــــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســـ ��ول  -لهــــ���ؤالء
المعاندي��ن� :إنم��ا �أن��ا ب�ش��ر مثلك��م يوح��ي
�إلي اهلل �أنما معبودكم بحق معبود واحد
هو اهلل ،فا�سلكوا الطريق المو�صل �إليه،
واطلب��وا من��ه المغفرة لذنوبكم ،وهالك
وع��ذاب للم�ش��ركين الذي��ن يعب��دون غير
أحدا.
اهلل �أو ي�ش��ركون معه � ً
 الذين ال يعطون زكاة �أموالهم،
وهم بالآخرة  -وما فيها من نعيم مقيم
وعذاب �أليم  -كافرون.
� إن الذين �آمنوا باهلل وبر�سله ،وعملوا الأعمال ال�صالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -مو ِّب ًخ��ا الم�ش��ركين :لم��اذا �أنت��م تكف��رون ب��اهلل ال��ذي خل��ق الأر���ض ف��ي يومين :ي��وم الأحد واالثني��ن ،وتجعلون له
نظ��راء تعبدونه��م من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم.
 وجع��ل فيه��ا جب� ً�ال ثواب��ت م��ن فوقه��ا تثبته��ا لئ�ل�ا ت�ضط��رب ،وب��ارك فيه��ا فجعله��ا دائم��ة الخي��ر لأهله��ا ،وق� ّدر فيه��ا �أق��وات النا���س
والبهائ��م ف��ي �أربع��ة �أي��ام مت َّم��ة لليومي��ن ال�س��ابقين هم��ا :ي��وم الثالث��اء وي��وم الأربع��اء �س��واء لم��ن �أراد �أن ي�س��أل عنه��ا.
 ث��م ق�ص��د �س��بحانه �إل��ى خل��ق ال�س��ماء ،وه��ي يومئ��ذ دخ��ان فق��ال له��ا وللأر���ض :انق��ادا لأم��ري مختارتي��ن� ،أو مكرهتي��ن ،ال َم ِحيد لكما
ع��ن ذل��ك ،قالت��ا� :أتينا طائعتي��ن ،فال �إرادة لنا دون �إرادتك يا ربنا.

تعطيل الكافرين لو�سائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر.
بيان منزلة الزكاة ،و�أنها ركن من �أركان الإ�سالم.
ا�ست�سالم الكون هلل وانقياده لأمره �سبحانه بكل ما فيه.

 ف� ّأتم اهلل خلق ال�سماوات في
يومين :يوم الخمي�س ويوم الجمعة،
وبهما تم خلق ال�سماوات والأر�ض في
�ستة �أيام ،و�أوحى اهلل في كل �سماء
ما يقدره فيها ،وما ي�أمر به من طاعة
وعبادة ،وز ّي ّنا ال�سماء الدنيا بالنجوم،
وحفظنا بها ال�سماء من ا�ستراق
ال�شياطين ال�سمع ،ذلك المذكور كله
تقدير العزيز الذي ال يغلبه �أحد،
العليم بخلقه.
 ف���إن �أعر� ��ض ه���ؤالء ع ��ن الإيم ��ان
بما جئت به فقل لهم � -أيها الر�سول:-
خ ّوفتك��م عذا ًبا يق��ع عليكم مثل العذاب
ال��ذي وق��ع عل��ى ع��اد ق��وم ه��ود ،وثم��ود
ق��وم �صال��ح لم��ا كذبوهما.
 حي ��ن جاءته ��م ر�س ��لهم يتب ��ع
بع�ض��ا بدعوة واحدة ي�أمرونهم
بع�ضه��م ً
�أال يعب ��دوا �إال اهلل وح ��ده ،ق ��ال الكف ��ار
منه ��م :ل ��و �ش ��اء ربن ��ا �إن ��زال مالئك ��ة
�إلين��ا ر�س�ل ً�ا لأنزله��م ،ف�إن��ا كاف��رون بم��ا
�أر�س��لتم ب��ه؛ لأنك��م ب�ش��ر مثلن��ا.
 ف�أم��ا ع��اد ق��وم ه��ود فم��ع كفره��م
ب��اهلل تك ّب��روا ف��ي الأر���ض بغي��ر الح��ق،
وظلم ��وا م ��ن حوله ��م ،وقال ��وا وه ��م
مخدوعون بقوتهم :من �أ�ش� ّد منا قوة؟!
ال �أح��د �أ�ش��د منه��م ق��وة بزعمه��م ،ف��ر ّد
اهلل عليهم� :أوال يعلم ه�ؤالء وي�ش��اهدون
�أن اهلل ال��ذي خلقه��م و�أودع فيه��م القوة
الت ��ي �أطغته ��م ه ��و �أ�ش�� ّد منه ��م ق ��وة؟!
وكان ��وا يكف ��رون ب�آي ��ات اهلل الت ��ي ج ��اء
به��ا ه��ود .
ريح ��ا ذات �ص ��وت
 فبعثن ��ا عليه ��م ً
مزع��ج ف��ي �أي��ام م�ش��ؤومات عليه��م لم��ا
فيه ��ا م ��ن الع ��ذاب؛ لنذيقه ��م ع ��ذاب
ال��ذل والمهان��ة له��م ف��ي الحي��اة الدني��ا،
ولع��ذاب الآخ��رة ال��ذي ينتظره��م �أ�ش� ّد

� ً
إذالل له��م ،وه��م ال يج��دون م��ن ين�صره��م ب�إنقاذه��م م��ن الع��ذاب.
 و�أم��ا ثم��ود ق��وم �صال��ح فق��د هديناه��م بتبيي��ن طريق الح��ق لهم ،فف�ضلوا ال�ضالل عل��ى الهداية �إلى الحق ،ف�أهلكته��م �صاعقة العذاب
المهين ب�سبب ما كانوا يك�سبونه من الكفر والمعا�صي.
 و�أنجينا الذين �آمنوا باهلل ور�سله ،وكانوا يتقون اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه� ،أنجيناهم من العذاب الذي ح ّل بقومهم.
 ويوم يح�شر اهلل �أعداءه �إلى النار ،تر ّد الزبانية �أولهم �إلى �آخرهم ،ال ي�ستطيعون الهرب من النار.
 حت��ى �إذا م��ا ج��ا�ؤوا الن��ار الت��ي �س��يقوا �إليه��ا ،وتن ّك��روا لم��ا كان��وا يعمل��ون ف��ي الدني��ا� ،ش��هدت عليه��م �أ�س��ماعهم و�أب�صاره��م وجلوده��م
بم��ا كان��وا يعملونه في الدنيا م��ن الكفر والمعا�صي.
الإعرا�ض عن الحق �سبب المهالك في الدنيا والآخرة.
التكبر واالغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق.
الكفار ُي ْج َمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.
�شهادة الجوارح يوم القيامة على �أ�صحابها.

 وقال الكفار لجلودهمِ :ل َم �شهدتم
علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟! قالت
الجلود جوا ًبا لأ�صحابها� :أنطقنا اهلل
الذي �أنطق كل �شيء ،وهو خلقكم �أول
مرة عندما كنتم في الدنيا ،و�إليه وحده
ترجعون في الآخرة للح�ساب والجزاء.
 وما كنتم َت ْ�س َت ْخ ُفون حين ترتكبون
المعا�صي حتى ال ت�شهد عليكم
�أ�سماعكم وال �أب�صاركم وال جلودكم؛
لأنكم ال ت�ؤمنون بح�ساب وال عقاب وال
ثواب بعد الموت ،ولكن ظننتم �أن اهلل
�سبحانه ال يعلم كثي ًرا مما تعملونه ،بل
يخفى عليه ،فاغتررتم.
 وذلك ��م الظ ��ن ال�س ��يئ ال ��ذي
ظننت ��م بربك ��م �أهلكك ��م ،ف�أ�صبحت ��م
ب�س ��بب ذل ��ك م ��ن الخا�س ��رين الذي ��ن
خ�س ��روا الدني ��ا والآخ ��رة.
 ف� ��إن ي�صب ��ر ه� ��ؤالء الذي ��ن �ش ��هد
عليه��م �س��معهم و�أب�صاره��م وجلوده��م،
فالن ��ار م�س ��تقر له ��م ،وم� ��أوى ي� ��أوون
�إلي ��ه ،و�إن يطلب ��وا رف ��ع الع ��ذاب ور�ض ��ا
اهلل عنه��م ،فم��ا ه��م بنائلي��ن ر�ض��اه وال
داخلي��ن الجن��ة �أب� ً�دا.
 وهي�أن ��ا له���ؤالء الكف ��ار قرن ��اء م ��ن
فح�س ��نوا له ��م
ال�ش ��ياطين يالزمونه ��مَّ ،
وح�س��نوا لهم
�س��وء �أعماله��م ف��ي الدنياَّ ،
م��ا خلفه��م م��ن �أم��ر الآخ��رة ف�أن�س��وهم
تذكره ��ا والعم ��ل له ��ا ،ووج ��ب عليه ��م
الع ��ذاب ف ��ي جمل ��ة �أم ��م ق ��د م�ض ��ت
م ��ن قبله ��م م ��ن الج ��ن والإن� ��س� ،إنه ��م
كان��وا خا�س��رين حي��ث خ�س��روا �أنف�س��هم
و�أهليه��م ي��وم القيام��ة بدخوله��م الن��ار.
 وق ��ال الكف ��ار متوا�صي ��ن فيم ��ا
بينه��م لم��ا عج��زوا ع��ن مواجه��ة الحجة
بالحج��ة :ال ت�س��معوا له��ذا الق��ر�آن ال��ذي
يق ��ر�ؤه عليك ��م محم ��د ،وال تنق ��ادوا لم ��ا
في��ه ،و�صيح��وا وارفع��وا �أ�صواتك��م عن��د قراءت��ه ل��ه؛ لعلك��م بذل��ك تنت�ص��رون علي��ه ،فيت��رك تالوت��ه والدع��وة �إلي��ه ،فن�س��تريح من��ه.
�ديدا ي��وم القيام��ة ،ولنجزي ّنهم �أ�س��و�أ الذي كان��وا يعملون من ال�ش��رك والمعا�صي
 فلنذيق� ّ�ن الذي��ن كف��روا ب��اهلل وك ّذب��وا ر�س��له عذا ًب��ا �ش� ً
عقا ًبا لهم عليها.
 ذل��ك الج��زاء المذك��ور ج��زاء �أع��داء اهلل الذي��ن كف��روا ب��ه وك ّذب��وا ر�س��له :الن��ار ،له��م فيه��ا خل��ود ال ينقط��ع �أب� ً�دا؛ جزا ًء عل��ى جحدهم
لآي��ات اهلل ،وع��دم �إيمانهم به��ا مع و�ضوحها وقوة حجتها.
اللذينِ � َأ�ض َّلنا من الجن والإن���س� :إبلي���س الذي �س� ّ�ن الكفر والدعوة �إليه ،وابن �آدم
 وقال الذين كفروا باهلل وكذبوا ر�س��له :ربنا� ،أرنا َ
�سن �سفك الدماء ،نجعلهما في النار تحت �أقدامنا؛ ليكونا من الأ�سفلين الذين هم �أ�شد �أهل النار عذا ًبا.
الذي ّ
�سوء الظن باهلل �صفة من �صفات الكفار.
الكفر والمعا�صي �سبب ت�سليط ال�شياطين على الإن�سان.
تم ّني الأتباع �أن ينال متبوعوهم �أ�ش ّد العذاب يوم القيامة.

ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء �أعدائ ��ه ذك ��ر
َّ
ج��زاء �أوليائ��ه ،فق��ال:
� إن الذي ��ن قال ��وا :ربن ��ا اهلل ،ال
رب لن��ا غي��ره ،وا�س��تقاموا عل��ى امتث��ال
�أوامره ،واجتناب نواهيه ،تتنزل عليهم
المالئك��ة عند احت�ضارهم قائلين لهم:
ال تخاف ��وا م ��ن الم ��وت وال مم ��ا بع ��ده،
وال تحزن��وا عل��ى م��ا خلّفت��م ف��ي الدني��ا،
و�أب�ش��روا بالجنة التي كنتم توعدون بها
ف��ي الدني��ا عل��ى �إيمانك��م ب��اهلل وعملك��م
ال�صال��ح.
 نح��ن �أوليا�ؤك��م ف��ي الحي��اة الدني��ا،
فق��د كن��ا ن�س��ددكم ونحفظك��م ،ونح��ن
�أوليا�ؤك ��م ف ��ي الآخ ��رة ،فواليتن ��ا لك ��م
م�س��تمرة ،ولك��م ف��ي الجن��ة م��ا ت�ش��تهيه
�أنف�س��كم من الملذات وال�ش��هوات ،ولكم
فيه��ا كل م��ا تطلبون��ه مم��ا ت�ش��تهونه.
 رز ًق ��ا ُمه َّي� ��أً ل�ضيافتك ��م م ��ن ٍّ
رب
غف��ور لذن��وب م��ن ت��اب �إلي��ه م��ن عباده،
رحي ��م بهم.
 وال �أح ��د �أح�س ��ن ق � ً
�ول مم ��ن دع ��ا
�إل��ى توحي��د اهلل والعم��ل ب�ش��رعه ،وعمل
�صالح��ا ير�ض��ي رب��ه ،وق��ال� :إنن��ي
عم�ل ً�ا ً
م��ن الم�ست�س��لمين المنقادي��ن هلل ،فم��ن
فع��ل ذل��ك كل��ه فهو �أح�س��ن النا���س ً
قول.
 وال ي�س ��توي فع ��ل الح�س ��نات
والطاع ��ات الت ��ي تر�ض ��ي اهلل ،وال فع ��ل
ال�س ��يئات والمعا�ص ��ي الت ��ي ت�س ��خطه،
ادف��ع بالخ�صلة التي هي �أح�س� ُ�ن �إ�س��اء َة
م��ن �أ�س��اء �إلي��ك من النا���س ،ف��إذا الذي
دفعت
بين��ك وبين��ه ع��داوة �س��ابقة � -إذا َ
�إ�س��اءته بالإح�س��ان �إلي��ه  -ك�أن��ه قري��ب
�ش��فيق.
 وال ُيو َّفق لهذه الخ�صلة الحميدة �إال
الذين �صبروا على الإيذاء ،وما يالقونه
من النا�س من ال�سوء ،وال ُيو َّفق لها �إال

ذو ن�صيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير ،والنفع الوفير.
ب�شر فاعت�صم باهلل والج�أ �إليه� ،إنه هو ال�سميع لما تقوله ،العليم بحالك.
 و�إن و�سو�س لك ال�شيطان في �أي وقت ّ
 وم��ن �آي��ات اهلل الدال��ة عل��ى عظمت��ه وتوحي��ده اللي��ل والنه��ار في تعاقبهما ،وال�شم���س والقمر ،ال ت�س��جدوا � -أيها النا���س  -لل�شم���س ،وال
ت�س��جدوا للقم��ر ،وا�س��جدوا هلل وح��ده ال��ذي خلقه� ّ�ن �إن كنت��م تعبدون��ه حـ� ًّقا.
 ف��إن ا�س��تكبروا و�أعر�ض��وا ،ول��م ي�س��جدوا هلل الخال��ق ،فالمالئك��ة الذي��ن ه��م عن��د اهلل ي�س� ِّبحونه ويحمدونه �س��بحانه في اللي��ل والنهار
م ًعا ،وهم ال يملّون من عبادته.
منزلة اال�ستقامة عند اهلل عظيمة.
كرامة اهلل لعباده الم�ؤمنين وتو ِلّيه �ش�ؤونهم و�ش�ؤون َمن خلفهم.
مكانة الدعوة �إلى اهلل ،و�أنها �أف�ضل الأعمال.
ال�صبر على الإيذاء والدفع بالتي هي �أح�سن ُخلُقان ال غنى للداعي �إلى اهلل عنهما.

 وم ��ن �آيات ��ه الدال ��ة عل ��ى عظمت ��ه
وتوحي��ده وعل��ى قدرت��ه عل��ى البع��ث �أن��ك
تعاي��ن الأر���ض ال نبات فيها ،ف�إذا �أنزلنا
عليه��ا م��اء المط��ر تحرك��ت ب�س��بب نم��و
المخب��وء فيه��ا م��ن ب��ذور ،وارتفع��ت� ،إن
ال��ذي �أحي��ا هذه الأر�ض الميتة بالنبات،
لمحي ��ي الموت ��ى وباعثه ��م للح�س ��اب
والج��زاء� ،إن��ه عل��ى كل �ش��يء قدي��ر ،ال
يعج ��زه �إحي ��اء �أر� ��ض بع ��د موته ��ا ،وال
�إحي��اء الموت��ى وبعثه��م م��ن قبوره��م.
� إن الذي ��ن يميل ��ون ف ��ي �آي ��ات اهلل
ع��ن ال�ص��واب ب�إنكاره��ا والتكذي��ب به��ا
وتحريفها ال يخفى حالهم علينا ،فنحن
نعلمه��م� ،أفم��ن ُي ْل َقى ف��ي النار �أف�ضل �أم
م��ن ي�أت��ي يوم القيامة �آمنًا من العذاب؟
اعمل��وا � -أيه��ا النا���س  -م��ا �ش��ئتم م��ن
خير و�ش� ّ�ر ،فقد ب َّينا لكم الخير وال�ش��ر،
�إن اهلل بم ��ا تعمل ��ون منهم ��ا ب�صي ��ر ،ال
يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن �أعمالكم.
� إن الـ ��ذين كفـ ��روا بالـقـ ��ر�آن لـمـ ��ا
جاءه ��م م ��ن عن ��د اهلل لمعذب ��ون ي ��وم
القيام ��ة ،و�إن ��ه لكت ��اب عزي ��ز مني ��ع ،ال
يحرف��ه ،وال ُم َب� ِّ�دل
ي�س��تطيع ُم َح� ِّ�رف �أن ّ
�أن يبدل ��ه.
 ال ي�أتي ��ه الباط ��ل م ��ن بي ��ن يدي ��ه
وال م��ن خلف��ه بنق���ص �أو زي��ادة �أو تبدي��ل
�أو تحري��ف ،تنزي��ل م��ن حكي��م ف��ي خلقه
وتقدي ��ره وت�ش ��ريعه ،محم ��ود عل ��ى كل
حال.
ولما ذكر اهلل حال المكذبين بالكتاب
و�سله بما كان يلقاه من
�ص ّبر ر�سوله َّ
قبله �إخوانه من الر�سل من التكذيب
وال�سخرية واالفتراء ،فقال:
 م ��ا يق ��ال ل ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
م��ن التكذي��ب �إال م��ا ق��د قي��ل للر�س��ل من
قبلك فا�صبر ،ف�إن ربك لذو مغفرة لمن
ت��اب �إلي��ه م��ن عب��اده ،وذو عق��اب موج��ع لمن �أ�ص� ّ�ر على ذنوب��ه ولم يتب.
 ول��و �أنزلن��ا ه��ذا الق��ر�آن بغي��ر لغ��ة الع��رب لق��ال الكف��ار منه��م :ل��وال ُب ِّين��ت �آيات��ه حت��ى نفهمه��ا� ،أيك��ون الق��ر�آن �أعجم ًّي��ا ،وال��ذي ج��اء ب��ه
عرب��ي؟ ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء :الق��ر�آن  -للذي��ن �آمن��وا ب��اهلل و�صدق��وا ر�س��له  -هداي��ة م��ن ال�ض�ل�ال و�ش��فاء لم��ا ف��ي ال�ص��دور م��ن
الجهل وما يتبعه ،والذين ال ي�ؤمنون باهلل في �آذانهم �صمم ،وهو عليهم عمى ال يفهمونه� ،أولئك المو�صوفون بتلك ال�صفات كمن ُينا َدون
م��ن م��كان بعي��د ،فكيف لهم �أن ي�س��معوا �صوت المنادي!
 ولق��د �أعطين��ا مو�س��ى الت��وراة فاختل��ف فيه��ا؛ فمنه��م م��ن �آم��ن به��ا ،ومنه��م من كفر به��ا ،ولوال وعد م��ن اهلل �أن يف�صل بي��ن العباد يوم
القيام��ة فيم��ا اختلف��وا في��ه لحك��م بي��ن المختلفي��ن في التوراة ،فب ّين المحق والمبطل ،ف�أكرم المحق و�أهان المبطل ،و�إن الكفار لفي �ش��ك
م��ن �أمر القر�آن مريب.
�صالح��ا فن ْف� ُع عمل��ه ال�صال��ح عائ��د �إلي��ه ،ف��اهلل ال ينفع��ه العم��ل ال�صال��ح م��ن �أح��د ،ومن عمل عم�ل ً�ا �س��يئًا ف�ضرر ذلك
 م��ن عم��ل عم�ل ً�ا ً
ت�ضره مع�صية �أحد من خلقه ،و�سيجازي ًّ
بظلم لعبيده ،فلن ينق�صهم
كل بما ي�ستحقه ،وما ربك � -أيها الر�سول َّ -
راجع �إليه ،فاهلل ال ّ
ح�س��نة ،ولن يزيدهم �سيئة.
َح ِف��ظ اهلل الق��ر�آن م��ن التبدي��ل والتحري��ف ،و َت َك َّف��ل �س��بحانه به��ذا الحف��ظ ،بخ�ل�اف الكت��ب ال�س��ابقة ل��ه .قط��ع
الحج��ة عل��ى م�ش��ركي الع��رب بن��زول الق��ر�آن بلغته��م .نف��ي الظلم عن اهلل ،و�إثب��ات العدل له.

