� إل��ى اهلل وح��ده ُي��ر ُّد عل��م ال�س��اعة؛
فه ��و وح ��ده يعل ��م مت ��ى تق ��ع ،ف�ل�ا يعل ��م
ذل��ك غي��ره ،وم��ا تخ��رج من ثم��رات من
�أوعيته��ا الت��ي تحفظه��ا ،وم��ا تحم��ل م��ن
�أنث ��ى وال تل ��د �إال بعلم ��ه ،ال يفوت ��ه م ��ن
ذلك �شيء ،ويوم ينادي اهلل الم�شركين
الذي ��ن كان ��وا يعب ��دون مع ��ه الأ�صن ��ام؛
ُمو ِّب ًخ��ا �إياه��م عل��ى عبادته��م له��م� :أي��ن
�ش ��ركائي الذي ��ن كنت ��م تزعم ��ون �أنه ��م
�ش ��ركاء؟ ق ��ال الم�ش ��ركون :اعترفن ��ا
�أمام��ك ،ال �أح��د من��ا ي�ش��هد الآن �أن ل��ك
�ش��ريكًا.
 وغ ��اب عنه ��م م ��ا كان ��وا يدعون ��ه
م��ن الأ�صن��ام ،و�أيقن��وا �أنه��م ال مه��رب
له��م م��ن ع��ذاب اهلل وال َم ِحي��د.
 ال يم� � ّل الإن�س ��ان م ��ن طل ��ب
ال�صح��ة والم��ال والول��د وغي��ر ذل��ك من
النع��م ،و�إن �أ�صاب��ه فق��ر �أو مر���ض ونحو
ذل ��ك فه ��و كثي ��ر الي�أ� ��س والقن ��وط م ��ن
رحم ��ة اهلل.
 ولئ ��ن �أذقن ��اه من ��ا �صح ��ة وغن ��ى
وعافي ��ة بع ��د ب�ل�اء ومر� ��ض �أ�صاب ��ه
ليقول � ّ�ن :ه ��ذا ل ��ي؛ لأن ��ي �أه ��ل ل ��ه
وم�س ��تحق ،وم ��ا �أظ ��ن ال�س ��اعة قائم ��ة،
ولئ��ن ُف ِر���ض �أن ال�س��اعة قائم��ة ف��إن ل��ي
علي
عن��د اهلل الغن��ى والمال ،فكما �أنعم َّ
علي
ف��ي الدني��ا ال�س��تحقاقي ذل��ك ينع��م َّ
�رن الذي ��ن كف ��روا
ف ��ي الآخ ��رة ،فلنخب � ّ
ب��اهلل بم��ا عمل��وا م��ن الكف��ر والمعا�صي،
ولنذيق ّنه��م م��ن ع��ذاب بالغ في ال�ش��دة.
 و�إذا �أنعمن ��ا عل ��ى الإن�س ��ان بنعم ��ة
ال�صحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر
اهلل وطاعت��ه ،و�أعر���ض بجانب��ه تكب� ًرا،
م�س��ه مر���ض وفق��ر ونح��وه فه��و ذو
و�إذا ّ
م�س��ه منه
ما
إليه
�
�كو
�
ش
ي�
كثير،
هلل
دعاء
ّ
ليك�شفه عنه ،فهو ال ي�شكر ربه �إذا �أنعم

علي��ه ،وال ي�صب��ر عل��ى بالئ��ه �إذا ابتاله.
 قـــــ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لهـــــ��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن� :أخبرون��ي �إن كان ه��ذا الق��ر�آن م��ن عن��د اهلل ،ث��م كفرت��م ب��ه وكذبتم��وه،
فكي��ف �س��يكون حالك��م؟! وم��ن �أ�ض� ّل مم��ن ه��و ف��ي عن��اد للحق مع ظه��وره وو�ضوح حجت��ه وقوتها؟!
� س��نري كف��ار قري���ش �آياتن��ا ف��ي �آف��اق الأر���ض مم��ا يفتح��ه اهلل للم�س��لمين ،ونريه��م �آياتن��ا ف��ي �أنف�س��هم بفت��ح مك��ة؛ حتى يت�ض��ح لهم بما
يرف��ع ال�ش��ك �أن ه��ذا الق��ر�آن ه��و الح��ق ال��ذي ال ِم ْري��ة في��ه� ،أَ َول��م يك��ف ه��ؤالء الم�ش��ركين �أن الق��ر�آن حق ب�ش��هادة اهلل �أنه من عن��ده؟! َوم ْن
�أعظ� ُ�م �ش��هادة م��ن اهلل؟! فل��و كان��وا يريدون الحق الكتفوا ب�ش��هادة ربهم.
� أال �إن الم�ش��ركين ف��ي �ش��ك م��ن لق��اء ربه��م ي��وم القيام��ة لإنكاره��م البع��ث ،فه��م ال ي�ؤمن��ون بالآخ��رة؛ لذل��ك ال ي�س��تع ّدون له��ا بالعم��ل
ال�صال��ح� ،أال �إن اهلل ب��كل �ش��يء محي��ط عل ًم��ا وقدرة.
علم ال�ساعة عند اهلل وحده.
تعامل الكافر مع نعم اهلل ونقمه فيه تخبط وا�ضطراب.
�إحاطة اهلل بكل �شيء عل ًما وقدرة.

٤٢

٥٣

بيـ ��ان كمـ ��ال تـ�شـ ��ريع اهلل ،ووجــ ��وب
متابعت��ه ،والتحذي��ر م��ن مخالفت��ه.


تق ��دم
ال��كالم عل��ى نظائره��ا ف��ي بداي��ة �س��ورة
البق��رة.
 مث ��ل ه ��ذا الوح ��ي يوح ��ي �إلي ��ك
ي ��ا محم ��د و�إل ��ى الذي ��ن م ��ن قبل ��ك م ��ن
�أنبي��اء ا ِ
هلل العزي� ُز في انتقامه من
هلل ،ا ُ
�أعدائ��ه ،الحكي��م ف��ي تدبي��ره وخلق��ه.
 هلل وح ��ده م ��ا ف ��ي ال�س ��ماوات وم ��ا
ف��ي الأر���ض خل ًق��ا ومل�كًا وتدبي� ًرا ،وه��و
العل��ي بذات��ه وق��دره وقه��ره ،العظي��م في
ذاته.
 وم ��ن عظمت ��ه �س ��بحانه ت ��كاد
ال�س ��ماوات م ��ع عظمه ��ا وارتفاعه ��ا
يت�ش��ققن م��ن فوق الأر�ضي��ن ،والمالئكة
ينزه��ون ربه��م ويعظمون��ه حامدي��ن ل��ه
خ�ضوع ��ا و�إج�ل ً
�ال ،ويطلب ��ون المغف ��رة
ً
م ��ن اهلل لم ��ن ف ��ي الأر� ��ض� ،أال �إن اهلل
ه��و الغف��ور لذن��وب م��ن ت��اب م��ن عب��اده،
الرحي ��م به ��م.
 والذين اتخذوا من دون اهلل
أ�صناما يوالونهم ويعبدونهم من دون
� ً
اهلل ،اهلل لهم بالمر�صاد ي�سجل عليهم
�أعمالهم ويجازيهم بها ،وما �أنت � -أيها
الر�سول  -موكل بحفظ �أعمالهم ،فلن
ُت ْ�س�أَل عن �أعمالهم� ،إنما �أنت مبلغ.
 ومثلم ��ا �أوحين ��ا �إل ��ى الأنبي ��اء م ��ن
قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -أوحين��ا �إلي��ك
قر�آ ًن��ا عرب ًّي��ا لتن��ذر مكة وم��ن حولها من
قرى العرب ،ثم النا�س جمي ًعا ،وتخ ّوف
النا���س م��ن ي��وم القيام��ة ي��وم يجم��ع اهلل الأولي��ن والآخري��ن ف��ي �صعي��د واح��د للح�س��اب والج��زاء ،ال �ش��ك ف��ي وق��وع ذل��ك الي��وم ،والنا���س
منق�س��مون في��ه �إل��ى فريقي��ن :فري��ق ف��ي الجن��ة وه��م الم�ؤمن��ون ،وفري��ق ف��ي النار وه��م الكفار.
 ول��و �ش��اء اهلل َج ْع َله��م �أم� ًة واح��دة عل��ى دي��ن الإ�س�ل�ام لجعله��م �أم��ة واح��دة علي��ه ،و�أدخله��م جمي ًع��ا الجن��ة ،ولك��ن اقت�ض��ت حكمت��ه �أن
يدخ��ل م��ن ي�ش��اء ف��ي الإ�س�ل�ام ،ويدخل��ه الجن��ة ،والظالم��ون لأنف�س��هم بالكف��ر والمعا�صي ما لهم م��ن ولي يتوالهم ،وال ن�صي��ر ينقذهم من
عذاب اهلل.
 ب��ل اتخ��ذ ه��ؤالء الم�ش��ركون م��ن دون اهلل �أولي��اء يتولّونه��م ،واهلل ه��و الول��ي الح��ق ،فغي��ره ال ينف��ع وال ي�ض� ّ�ر ،وه��و يحي��ي الموتى ببعثهم
للح�س��اب والجزاء ،وال يعجزه �شيء �سبحانه.
 وم��ا اختلفت��م � -أيه��ا النا���س  -في��ه م��ن �ش��يء م��ن �أ�صـ��ول دينك��م �أو فــ��روعه فحــ��كمه �إل��ى اهلل ،فيـ��رجع في��ه �إل��ى كتاب��ه �أو ُ�س� َّنة ر�س��وله
 ،ه��ذا ال��ذي يت�ص��ف به��ذه ال�صف��ات هو ربي ،علي��ه اعتمدت في �أموري كلها ،و�إلي��ه �أرجع بالتوبة.

وال�س َّنة مرجعـان للم�ؤمنــين في �ش�ؤونهم كلها،
عظمة اهلل ظاهرة في كل �شيء .دعاء المالئكة لأهل الإيمان بالخير .القـر�آن ُ
وبخا�صة عند االختالف .االقتــ�صـار على �إنــذار �أهل مكـة ومـن حـــولــــها؛ لأنــهم مق�صــودون بالرد عليهم لإنـكـــارهم ر�ســالته
وهو ر�سول للنــا�س كافة كمـا قال تعالى�( ،{...yxwvu } :سب�أ.)28 :

 اهلل خال ��ق ال�س ��ماوات والأر� ��ض
عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،جع��ل لك��م م��ن
أزواج��ا ،وجع��ل لك��م م��ن الإب��ل
�أنف�س��كم � ً
أزواج ��ا ،حت ��ى تتكاث ��ر
�
�م
والبق ��ر والغن �
ً
م��ن �أجلك��م ،يخلقك��م فيم��ا جع��ل لك��م
م ��ن �أزواجك ��م بالت ��زاوج ،ويعي�ش ��كم
فيم ��ا جع ��ل لك ��م م ��ن �أنعامك ��م م ��ن
لحومه��ا و�ألبانه��ا ،ال يماثل��ه �ش��يء م��ن
مخلوقات��ه ،وه��و ال�س��ميع لأق��وال عباده،
الب�صير ب�أفعالهم ،ال يفوته منها �شيء،
و�س ��يجازيهم عل ��ى �أعماله ��م؛ �إن خي � ًرا
فخي ��ر و�إن �ش � ًّرا ف�ش ��ر.
 له وحـــــده مفــــــاتيح خــــــزائن
ال�سماوات والأر�ض ،يو�سع الرزق لمن
ي�شاء من عباده؛ اختبا ًرا له �أي�شكر �أم
يكفر؟ وي�ض ّيقه على من ي�شاء؛ ابتال ًء
له �أي�صبر �أم يت�سخط على قدر اهلل؟
�إنه بكل �شيء عليم ،ال يخفى عليه �شيء
مما فيه م�صالح عباده.
� ش ��رع لك ��م م ��ن الدي ��ن مث ��ل م ��ا
نوح��ا بتبليغ��ه والعم��ل ب��ه ،وال��ذي
�أمرن��ا ً
�أوحين��اه �إلي��ك � -أيها الر�س��ول  -و�ش��رع
لك��م مث��ل ال��ذي �أمرن��ا �إبراهيم ومو�س��ى
وعي�س��ى بتبليغ��ه والعمل ب��ه ،وخال�صته:
�أن �أقيم��وا الدي��ن ،واترك��وا التفرق فيه،
َعظُ ��م على الم�ش��ركين م��ا تدعوهم �إليه
م ��ن توحي ��د اهلل ،وت ��رك عب ��ادة غي ��ره،
اهلل ي�صطف ��ي م ��ن �ش ��اء م ��ن عب ��اده،
فيوفق��ه لعبادت��ه وطاعت��ه ،ويه��دي �إلي��ه
من يرجع �إليه منهم بالتوبة من ذنوبه.
 وم ��ا تف ��رق الكف ��ار والم�ش ��ركون �إال
م��ن بع��د م��ا قامت عليه��م الحج��ة ببعثة
تفرقهم �إال
محم��د �إليه��م ،وم��ا كان ّ
ب�س��بب البغي والظلم ،ولوال ما �س��بق في
عل��م اهلل م��ن �أن��ه ي�ؤخ��ر عنه��م الع��ذاب
�إل ��ى �أَ َم � ٍ�د مح ��دد ف ��ي علم ��ه ه ��و ي ��وم
القيام��ة لحك��م اهلل بينه��م ،فعج��ل له��م العذاب ب�س��بب كفرهم باهلل وتكذيبهم لر�س��له ،و�إن الذين �أورث��وا التوراة من اليهود ،والإنجيل من
الن�ص��ارى م��ن بع��د �أ�س�ل�افهم ،وم��ن بع��د ه��ؤالء الم�ش��ركين ،لف��ي �ش��ك م��ن ه��ذا الق��ر�آن ال��ذي ج��اء ب��ه محم��د ومكذب��ون ب��ه.
 اد ُع له��ذا الدي��ن الم�س��تقيم ،واثب��ت علي��ه وف��ق م��ا �أم��رك اهلل ،وال تتب��ع �أهواءه��م الباطل��ة ،وق��ل عن��د مجادلته��م� :آمن��ت ب��اهلل وبالكتب
الت��ي �أنزله��ا اهلل عل��ى ر�س��له ،و�أمرن��ي اهلل �أن �أحك��م بينك��م بالع��دل ،اهلل ال��ذي �أعب��ده ربنا وربك��م جمي ًعا ،لنا �أعمالنا خي ًرا كانت �أو �ش� ًّرا،
ولكم �أعمالكم خي ًرا كانت �أو �ش ًّرا ،ال جدال بيننا وبينكم بعد �أن تبينت الحجة ،وات�ضحت المحجة ،اهلل يجمع بيننا جمي ًعا ،و�إليه المرجع
يوم القيامة ،فيجازي ًّ
كل منا بما ي�س��تحقه ،فيتب ّين عندئذ ال�صادق من الكاذب ،والمحق من المبطل.
دين الأنبياء في �أ�صوله دين واحد.
�أهمية وحدة الكلمة ،وخطر االختالف فيها.
م��ن مقوم��ات نج��اح الدع��وة �إل��ى اهلل� :صح��ة المب��د�أ ،واال�س��تقامة علي��ه ،والبع��د ع��ن اتب��اع الأه��واء ،والع��دل ،والتركيز على الم�ش��ترك،
وترك الجدال العقيم ،والتذكير بالم�صير الم�ش��ترك.

 والذين يجادلون بالحجج الباطلة
في هذا الدين المنزل على محمد
بعدما ا�ستجاب النا�س له ،ه�ؤالء
المجادلون حجتهم ذاهبة و�ساقطة
عند ربهم وعند الم�ؤمنين ،ال �أثر
لها ،وعليهم غ�ضب من اهلل لكفرهم
ورف�ضهم الحق ،ولهم عذاب �شديد
ينتظرهم يوم القيامة.
ولم ��ا ب ّي ��ن بط�ل�ان حج ��ج الكافري ��ن
ب ّين �أ�صل الحجج ال�صحيحة التي يحتج
به��ا الم�س��لم وه��ي الق��ر�آن ،فقال:
 اهلل الذي �أنزل القر�آن بالحق الذي
ال مرية فيه ،و�أنزل العدل ليحكم بين
النا�س بالإن�صاف ،وقد تكون ال�ساعة
يكذب بها ه�ؤالء قريبة ،ومعلوم �أن
التي ِّ
كل � ٍآت قريب.
 يطـــ ��لب الـــ ��ذين ال ي�ؤمن ��ون به ��ا
تعجيله��ا؛ لأنه��م ال ي�ؤمن��ون بح�س��اب وال
ث ��واب وال عق ��اب ،والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
خائف��ون منه��ا لخوفه��م م��ن م�صيره��م
فيه��ا ،ويعلم��ون عل��م اليقي��ن �أنه��ا الح��ق
ال ��ذي ال ِم ْري ��ة في ��ه� ،أال �إن الذي ��ن
يجادل��ون في ال�س��اعة ويخا�صمون فيها،
وي�ش��ككون في وقوعها ،لفي �ضالل بعيد
ع��ن الح��ق.
 اهلل ذو لط ��ف بعب ��اده ،ي ��رزق
م��ن ي�ش��اء ،فيو�س��ع ل��ه ال��رزق ،وي�ض ِّي��ق
عل��ى م��ن ي�ش��اء بح�س��ب اقت�ض��اء حكمت��ه
ولطف��ه ،وه��و الق��وي ال��ذي ال يغلبه �أحد،
العزي��ز ال��ذي ينتق��م م��ن �أعدائ��ه.
 م ��ن كان يري ��د ث ��واب الآخ ��رة
عام�ل ً�ا له��ا عمله��ا ،ن�ضاع��ف ل��ه ثواب��ه،
فالح�س��نة بع�ش��ر �أمثاله��ا �إل��ى �س��بع مئ��ة
�ضع��ف �إل��ى �أ�ضع��اف كثي��رة ،وم��ن كان
يري ��د الدني ��ا وحده ��ا �أعطين ��اه ن�صيب ��ه
المق��در ل��ه فيه��ا ،ولي���س ل��ه ف��ي الآخ��رة
م��ن ح��ظ لإيث��اره الدني��ا عليه��ا.
� أم له�ؤالء الم�ش��ركين �آلهة من دون اهلل �ش��رعوا لهم من الدين ما لم ي�أذن لهم اهلل ب�ش��رعه من ال�ش��رك به وتحريم ما �أحل ،وتحليل
لف�صل بينهم ،و�إن الظالمين لأنف�سهم بال�شرك
ما حرم؟ ولوال ما �ضربه اهلل من � َأج ٍل محدد للف�صل بين المختلفين ،و�أنه ي�ؤخرهم �إليه َ
باهلل والمعا�صي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.
 ت��رى � -أيه��ا الر�س��ول  -الظالمي��ن �أنف�س��هم بال�ش��رك والمعا�ص��ي خائفي��ن م��ن العق��اب بم��ا ك�س��بوا م��ن الإث��م ،والعق��اب واق��ع به��م ال
محال��ة ،ف�ل�ا ينفعه��م الخ��وف المج��رد ع��ن توب��ة ،والذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وبر�س��له وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات عل��ى النقي�ض منه��م؛ فهم في
ب�ساتين الجنات يتنعمون ،لهم ما ي�شا�ؤون عند ربهم من �أنواع النعيم الذي ال ينقطع � ًأبدا ،ذلك هو الف�ضل الكبير الذي ال يدانيه ف�ضل.
خوف الم�ؤمن من �أهوال يوم القيامة يعين على اال�ستعداد لها.
لطف اهلل بعباده حيث يو�سع الرزق على من يكون خي ًرا له ،وي�ض ّيق على من يكون الت�ضييق خي ًرا له.
خطر �إيثار الدنيا على الآخرة.

 ذل ��ك التب�ش ��ير العظي ��م ال ��ذي
يب�ش ��ر اهلل ب ��ه عل ��ى ي ��د ر�س ��وله الذي ��ن
�آمن ��وا ب ��اهلل ور�س ��له ،وعمل ��وا الأعم ��ال
ال�صالح��ات ،ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ال
�أطل��ب منك��م عل��ى تبلي��غ الح��ق ثوا ًب��ا �إال
عائدا نفع��ه �إليكم ،وهو �أن
ثوا ًب��ا واح� ً�دا ً
تحبون ��ي لقرابت ��ي فيك ��م ،وم ��ن يك�س ��ب
ح�س ��نة ن�ضاع ��ف ل ��ه �أج ��ره؛ الح�س ��نة
بع�شر �أمثالها� ،إن اهلل غفور لذنوب من
ت��اب �إلي��ه م��ن عب��اده� ،ش��كور لأعماله��م
ال�صالح��ة الت��ي يعملونه��ا ابتغ��اء وجهه.
ِ م � ْ�ن زع ��م الم�ش ��ركين �أن محم � ً�دا
قد اختلق هذا القر�آن ون�س��به لربه،
ثت نف�سك
ويقول اهلل ر ًّدا عليهم :لو ح َّد َ
�أن تفت ��ري كذ ًب ��ا لطَ َب ْع � ُ�ت عل ��ى قلب ��ك،
ومح ��وت الباط ��ل المفت ��رى ،و�أبقي ��ت
دل
الح��ق ،ولم��ا ل��م يك��ن الأم��ر كذل��ك َّ
عل��ى �ص��دق النب��ي �أنه موحى له من
رب��ه� ،إن��ه علي��م بم��ا ف��ي قل��وب عب��اده ال
يخف��ى علي��ه �ش��يء من��ه.
 وه ��و �س ��بحانه ال ��ذي يقب ��ل توب ��ة
عب��اده م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي �إذا تاب��وا
�إلي ��ه ،ويتج ��اوز ع ��ن �س ��يئاتهم الت ��ي
ارتكبوه��ا ،ويعل��م م��ا تفعل��ون من �ش��يء،
ال يخف ��ى علي ��ه م ��ن �أعمالك ��م �ش ��يء،
و�س ��يجازيكم عليه ��ا.
 ويجي ��ب دع ��اء الذي ��ن �آمن ��وا
ب ��اهلل وبر�س ��له وعمل ��وا ال�صالح ��ات،
ويزيدهم من ف�ضله على ما لم ي�س�ألوه،
والكاف ��رون ب ��اهلل وبر�س ��له له ��م ع ��ذاب
ق ��وي ينتظره ��م ي ��وم القيام ��ة.
و�س ��ع اهلل ال ��رزق لجمي ��ع
 ول ��و ّ
عب��اده لطغ��وا في الأر�ض بالظلم ،ولكنه
�س��بحانه ينزل من الرزق بقدر ما ي�ش��اء
م��ن تو�س��يع وت�ضيي��ق� ،إنه خبي��ر ب�أحوال
عب ��اده ب�صي ��ر به ��ا ،فيعط ��ي لحكم ��ة،

أي�ض��ا.
ويمن��ع لحكم��ة � ً
 وه��و ال��ذي ين��زل المط��ر عل��ى عب��اده م��ن بع��د م��ا يئ�س��وا م��ن نزول��ه ،وين�ش��ر ه��ذا المط��ر فتنب��ت الأر���ض ،وه��و المتو ّل��ي �ش��ؤون عب��اده،
المحم��ود عل��ى كل حال.
 وم��ن �آي��ات اهلل الدال��ة عل��ى قدرت��ه ووحدانيت��ه خلق ال�س��ماوات وخلق الأر�ض ،وما ن�ش��ر فيهما من مخلوق��ات عجيبة ،وهو على جمعهم
للح�ش��ر والج��زاء مت��ى �ش��اء قدي��ر ،ال يعج��زه ذل��ك كما ل��م يعجزه خلقه��م �أول مرة.
 وم��ا �أ�صابك��م � -أيه��ا النا���س  -م��ن م�صيب��ة ف��ي �أنف�س��كم �أو �أموالك��م فبم��ا ك�س��بته �أيديك��م م��ن المعا�ص��ي ،ويتج��اوز اهلل لك��م ع��ن كثي��ر
منه��ا ،فال ي�ؤاخذكم به.
 ول�س��تم بقادري��ن عل��ى النج��اة م��ن ربك��م هر ًب��ا �إذا �أراد عقابك��م ،ولي���س لك��م م��ن دون��ه ول��ي يتول��ى �أمورك��م ،وال ن�صي��ر يرف��ع عنك��م
الع��ذاب �إن �أراده بك��م.
الداعي �إلى اهلل ال يبتغي الأجر عند النا�س.
التو�سيع في الرزق والت�ضييق فيه خا�ضع لحكمة �إلهية قد تخفى على كثير من النا�س.
الذنوب والمعا�صي من �أ�سباب الم�صائب.

 ومن �آيات اهلل الدالة على قدرته
ووحدانيته ال�سفن التي تجري في البحر
مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها.
� إن ي�ش� ��أ اهلل �إ�س ��كان الري ��ح الت ��ي
رهن �أ�س��كنهاَ ،ف َيظْ لل��ن ثواب��ت ف��ي
ت�س � ّي ّ
يتحركنّ � ،إن في ذلك المذكور
البحر ال ّ
م ��ن خل ��ق ال�س ��فن وت�س ��خير الري ��اح
ل ��دالالت وا�ضح ��ة عل ��ى ق ��درة اهلل ل ��كل
َ�ص َّب��ار على البالء والمحن� ،ش��كور لنعم
اهلل علي ��ه.
� أو �إن ي�ش� ��أ �س ��بحانه �إه�ل�اك تل ��ك
ال�س��فن ب�إر�س��ال الري��ح العا�صف��ة عليه��ا
�أهلكه ��ا ب�س ��بب م ��ا ك�س ��ب النا� ��س م ��ن
الإث ��م ،ويتج ��اوز ع ��ن كثي ��ر م ��ن ذن ��وب
عب��اده ف�ل�ا يعاقبه��م عليه��ا.
 ويعل ��م عن ��د �إه�ل�اك تل ��ك ال�س ��فن
ب�إر�سال الريح العا�صفة الذين يجادلون
ف ��ي �آي ��ات اهلل لإبطاله ��ا م ��ا له ��م م ��ن
مهرب عن الهالك ،فال يدعون �إال اهلل،
ويترك��ون م��ن عداه.
 فم��ا �أُعطيت��م � -أيه��ا النا���س  -م��ن
م��ال �أو ج��اه �أو ولد ،فمتاع الحياة الدنيا
وه ��و زائ ��ل منقط ��ع ،والنعي ��م الدائ ��م
ه��و نعي��م الجن��ة ال��ذي �أع��ده اهلل للذي��ن
�آمن��وا ب��اهلل ور�س��له ،وعل��ى ربه��م وح��ده
يعتم��دون ف��ي جمي��ع �أمورهم.
 والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب
وقبائحها ،و�إذا غ�ضبوا ممن �أ�ساء
�إليهم بالقول �أو الفعل يغفرون له زلته،
وال يعاقبونه عليها ،وهذا العفو تف�ضل
منهم �إذا كان فيه خير وم�صلحة.
 والذين ا�ستجـابوا لـربهم؛ بفعل
ما �أمر به ،وترك ما نهى عنه ،و�أت ّموا
ال�صالة على �أكمل وجه ،والذين
يت�شاورون في الأمور التي تهمهم ،ومما
رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه اهلل.
إكراما لأنف�سهم و�إعزا ًزا لها� ،إذا كان الظالم غير � ٍ
أهل للعفو ،وهذا االنت�صار حق ،بخا�صة
 والذين �إذا �أ�صابهم الظلم ينت�صرون � ً
�إذا لم يكن في العفو م�صلحة.
 وم��ن �أراد �أن ي�أخ��ذ حق��ه فل��ه ذل��ك ،لك��ن بالمث��ل دون زي��ادة �أو تج��اوز ،وم��ن عف��ا عم��ن �أ�س��اء �إلي��ه ول��م ي�ؤاخ��ذه عل��ى �إ�س��اءته ،و�أ�صل��ح
م��ا بين��ه وبي��ن �أخي��ه فثواب��ه عن��د اهلل� ،إن��ه ال يح��ب الظالمي��ن الذي��ن يظلم��ون النا���س ف��ي �أنف�س��هم �أو �أمواله��م �أو �أعرا�ضهم ،ب��ل يبغ�ضهم.
 ومن انت�صر لنف�سه ف�أولئك ما عليهم من م�ؤاخذة لأخذهم بحقهم.
� إنما الم�ؤاخذة والعقاب للذين يظلمون النا�س ،ويعملون في الأر�ض بالمعا�صي� ،أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة.
 و�أم��ا م��ن �صب��ر عل��ى �إي��ذاء غي��ره ل��ه ،وتج��اوز عن��ه ،ف��إن ذل��ك ال�صب��ر مم��ا يع��ود بالخير عليه وعل��ى المجتم��ع؛ وذاك �أم��ر محمود ،وال
يـوفَّــق له �إال ذو حظ عظيم  .ومن خذله اهلل عن الهداية ف�أ�ضلّه عن الحق فلي�س له ولي من بعده يتولى �أمره ،وترى الظالمين �أنف�سهم
بالكفر والمعا�صي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متم ّنين :هل للعودة �إلى الدنيا طريق فنتوب �إلى اهلل؟
ال�صب��ر وال�ش��كر �س��ببان للتوفي��ق لالعتب��ار ب�آي��ات اهلل .مكان��ة ال�ش��ورى ف��ي الإ�س�ل�ام عظيم��ة .ج��واز م�ؤاخذة الظال��م بمثل ظلمه،
والعفو خير من ذلك.

 وترى � -أيها الر�ســـول  -هــــ�ؤالء
الظالمين حين ُي ْع َر�ضون على النار
وهم �أذالء وخزايا ينظرون �إلى
النار ِخلْ�سة من �شدة خوفهم منها،
وقال الذين �آمنوا باهلل وبر�سله� :إن
الخا�سرين ح ًّقا هم الذين خ�سروا
�أنف�سهم و�أهليهم يوم القيامة ب�سبب ما
القوه من عذاب اهلل� ،أال �إن الظالمين
لأنف�سهم بالكفر والمعا�صي في عذاب
دائم ال ينقطع � ًأبدا.
 وما كان لهم من �أولياء ين�صرونهم
ب�إنقاذهم من عذاب اهلل يوم القيامة،
ومن يخذله اهلل عن الحق في�ضلّه
فلي�س له � ًأبدا من طريق ت�ؤديه �إلى
الهداية �إلى الحق.
 ا�ستجيبوا � -أيها النا�س  -لربكم
بالم�سارعة �إلى امتثال �أوامره واجتناب
نواهيه ،وترك الت�سويف ،من قبل �أن
ي�أتي يوم القيامة الذي �إذا جاء ال دافع
له ،ما لكم من ملج�أ تلج�ؤون �إليه ،وما
لكم من �إنكار تنكرون به ذنوبكم التي
اكت�سبتموها في الدنيا.
 ف� ��إن �أعر�ض ��وا عم ��ا �أمرته ��م ب ��ه
فم��ا بعثن��اك � -أيه��ا الر�س��ول  -عليه��م
حفيظً ا تحفظ �أعمالهم ،لي�س عليك �إال
تبلي��غ م��ا �أمرت بتبليغه ،وح�س��ابهم على
اهلل ،و�إن ��ا �إذا �أذقن ��ا الإن�س ��ان من ��ا
رحم��ة م��ن غن��ى و�صح��ة ونحوهم��ا ف��رح
به ��ا ،و�إن ي�ص ��ب الب�ش ��ر ب�ل�اء بمك ��روه
ب�س��بب ذنوبه��م؛ ف��إن طبيعتهم كفر نعم
اهلل ،وع ��دم �ش ��كرها ،والت�س ��خط مم ��ا
ق��دره اهلل بحكمت��ه.
  هلل مل ��ك ال�س ��ماوات ومل ��ك
الأر�ض ،يخلق ما ي�شاء من ذكر �أو �أنثى
�أو غي��ر ذل��ك ،يعط��ي لم��ن ي�ش��اء �إنا ًث��ا
ويحرم ��ه الذك ��ور ،ويعط ��ي لم ��ن ي�ش ��اء
الذكور ويحرمه الإناث� ،أو يجعل لمن ي�ش��اء الذكور والإناث م ًعا ،ويجعل من ي�ش��اء عقي ًما ال يولد له� ،إنه عليم بما هو كائن وبما �س��يكون
ف��ي الم�س��تقبل ،وه��ذا م��ن تم��ام علم��ه وكم��ال حكمت��ه ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ،وال يعج��زه �ش��يء.
 وم��ا ي�ص� ّ�ح لب�ش��ر �أن يكلم��ه اهلل �إال وح ًي��ا بالإله��ام �أو غي��ره� ،أو يكلم��ه ،بحي��ث ي�س��مع كالم��ه وال ي��راه� ،أو ير�س��ل �إلي��ه مل�كًا ر�س� ً
�ول مث��ل
علي في ذاته و�صفاته ،حكيم في خلقه وقدره و�شرعه.
جبريل ،فيوحي �إلى الر�سول الب�شري ب�إذن اهلل ما ي�شاء اهلل �أن يوحيه� ،إنه �سبحانه ٌّ
وجوب الم�سارعة �إلى امتثال �أوامر اهلل واجتناب نواهيه.
مهمة الر�سول البالغ ،والنتائج بيد اهلل.
هبة الذكور �أو الإناث �أو جمعهما م ًعا هو على مقت�ضى علم اهلل بما ي�صلح لعباده ،لي�س فيها مزية للذكور دون الإناث.
يوحي اهلل تعالى �إلى �أنبيائه بطرق �شتى؛ ِل ِحك ٍَم يعلمها �سبحانه.

 وكم ��ا �أوحين ��ا �إل ��ى الأنبي ��اء م ��ن
قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -أوحين��ا �إلي��ك
قر�آ ًن��ا م��ن عندن��ا ،م��ا كنت تعل��م قبله ما
الكت��ب ال�س��ماوية المنزل��ة عل��ى الر�س��ل،
وم��ا كن��ت تعلم ما الإيم��ان؟ ولكن �أنزلنا
ه��ذا الق��ر�آن �ضي��ا ًء نه��دي ب��ه م��ن ن�ش��اء
�دل النا� ��س �إل ��ى
م ��ن عبادن ��ا ،و�إن ��ك لت � ّ
طري��ق م�س��تقيم ه��و دي��ن الإ�س�ل�ام.
 طريق اهلل الذي له ما في
ال�سماوات ،وله ما في الأر�ض ،خل ًقا
وملكًا وتدبي ًرا ،حت ًما �إلى اهلل وحده
ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها.

٤٣

٨٩

التحذي ��ر م ��ن االفتت ��ان بزخ ��رف
الحي ��اة الدني ��ا؛ لئ�ل�ا يك ��ون و�س ��يلة
لل�ش ��رك.

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
� أقـ�ســ ��م اهلل بالقـــ ��ر�آن المـــو�ضــ ��ح
لطريق الهداية �إلى الحق.
� إن ��ا جعلن ��اه قر�آ ًن ��ا بل�س ��ان الع ��رب؛
رج ��اء �أن تعقل ��وا  -ي��ا مع�ش��ر م��ن ن��زل
بل�س��انكم  -معاني��ه ،وتفهموه��ا لتنقلوها
�إل��ى الأم��م الأخرى.
 و�إن هذا القر�آن في اللوح المحفوظ
لذو عل ّو ورفعة ،وذو حكمة ،قد �أحكمت
�آياته في �أوامره ونواهيه.
� أفنترك �إنزال القر�آن عليكم
إعرا�ضا لأجل �إكثاركم من ال�شرك
� ً
والمعا�صي؟ ال نفعل ذلك ،بل الرحمة
بكم تقت�ضي عك�س هذا.
 وكم بعثنا من نبي في الأمم ال�سابقة.
 وما ي�أتي تلك الأمم ال�سابقة من نبي من عند اهلل �إال كانوا منه ي�سخرون.
 ف�أهلكن��ا م��ن ه��م �أ�ش� ّد بط�شً ��ا م��ن تل��ك الأم��م ،ف�ل�ا نعج��ز ع��ن �إه�ل�اك من ه��م �أ�ضع��ف منهم ،وم�ض��ى في الق��ر�آن �صفة �إه�ل�اك الأمم
ال�س��ابقة ،مث��ل عاد وثم��ود وقوم لوط و�أ�صحاب َم ْدين.
خلقهن
ليقولن جوا ًبا ل�س��ؤالك:
 ولئن �س��ألت � -أيها الر�س��ول  -ه�ؤالء الم�ش��ركين المكذبين :من خلق ال�س��ماوات ،ومن خلق الأر�ض؟
ّ
ّ
العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،العليم بكل �شيء.
 اهلل ال��ذي مه��د لك��م الأر���ض فجعله��ا لك��م وط��ا ًء تط�ؤونها ب�أقدامكم ،و�ص ّي��ر لكم فيها طرقًا في جبالها و�أوديتها؛ رجاء �أن ت�ستر�ش��دوا
بها في �سيركم.

روحا لأهمية الوحي في هداية النا�س ،فهو بمنزلة الروح للج�سد.
�سمي الوحي ً
الهداية الم�سندة �إلى الر�سول هي هداية الإر�شاد ال هداية التوفيق.
ما عند الم�شركين من توحيد الربوبية ال ينفعهم يوم القيامة.

 وال ��ذي ن ��زل م ��ن ال�س ��ماء م ��ا ًء
بق ��در م ��ا يكفيك ��م ،ويكف ��ي بهائمك ��م
وزروعك ��م ،ف�أحيين ��ا ب ��ه بل ��دة قاحل ��ة ال
نب��ات به��ا ،وكم��ا �أحي��ا اهلل تل��ك الأر���ض
القاحل ��ة بالنب ��ات يحييك ��م للبع ��ث.
 وال ��ذي خل ��ق الأ�صن ��اف جميعه ��ا،
كاللي ��ل والنه ��ار ،والذك ��ر والأنث ��ى
وغيره ��ا ،و�ص ّي ��ر لك ��م م ��ن ال�س ��فن
والأنع ��ام م ��ا تركبون ��ه ف ��ي �أ�س ��فاركم،
فتركب��ون ال�س��فن ف��ي البح��ر ،وتركب��ون
�أنعامك ��م ف ��ي الب ��ر.
� ص ّي ��ر لك ��م ذل ��ك كل ��ه؛ رج ��اء
�أن ت�س ��تقروا عل ��ى ظه ��ور م ��ا تركب ��ون
من ��ه ف ��ي �أ�س ��فاركم ،ث ��م تذك ��روا نعم ��ة
ربك ��م بت�س ��خيرها لك ��م �إذا ا�س ��تقررتم
عل ��ى ظهوره ��ا ،وتقول ��وا ب�أل�س ��نتكم:
تن� ّزه وتق ّد���س ال��ذي هي��أ وذل��ل لن��ا ه��ذا
المرك��وب ف�صرن��ا نتحك��م في��ه ،وما كنا
ل ��ه مطيقي ��ن ل ��وال ت�س ��خير اهلل ل ��ه.
 و�إن ��ا �إل ��ى ربن ��ا وح ��ده لراجع ��ون
بع��د موتن��ا للح�س��اب والج��زاء.
 وزعـــ ��م المــ�شــــــركـــ ��ون �أن
بعــ���ض المخلوق��ات متول��دة ع��ن الخالق
�س ��بحانه حي ��ن قال ��وا :المالئك ��ة بن ��ات
اهلل� ،إن الإن�س��ان ال��ذي يق��ول مث��ل ه��ذا
الق��ول لكف��ور ب ّي��ن الكف��ر وال�ض�ل�ال.
� أتقول�ون � -أيه�ا الم�ش�ركون :-
اتخ�ذ اهلل مم�ا يخل�ق بن�ات لنف�س�ه،
و�أخل�صك�م بالذك�ور م�ن الأوالد؟! ف��أي
ق�س�مة ه�ذه الق�س�مة الت�ي زعمت�م؟!
 و�إذا ُب ِّ�ش ��ر �أحده ��م بالأنث ��ى الت ��ي
ين�س��بها �إل��ى رب��ه ظ��ل وجه��ه م�س��و ًّدا من
�ش��دة اله��م والح��زن ،وظ � ّل ه��و ممتل ًئ��ا
غيظً ��ا ،فكي��ف ين�س��ب �إل��ى رب��ه م��ا يغت� ّ�م
ه ��و ب ��ه �إذا ُب ِّ�ش ��ر ب ��ه؟
� أين�س��بون �إل��ى ربه��م م��ن ُي َر َّب��ى ف��ي

الزينة وهو في الجدال غير مبين الكالم لأنوثته؟!
 و�س� َّ�م ُوا المالئك��ة الذي��ن ه��م عب��اد الرحـ��من �س��بحانه� :إنا ًث��ا ،ه��ل ح�ض��روا حي��ن خلقه��م اهلل ،فتبين��وا �أنه��م �إن��اث؟! �س��تكتب المالئك��ة
�ش��هادتهم هذه ،وي�س��ألون عنها يوم القيامة ،ويعذبون بها لكذبهم.
يدل على ر�ضاه ،لي���س له��م بقولهم هذا
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�
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 وقال��وا محتجي��ن بالق��در :ل��و �ش��اء اهلل �أال نعب��د المالئك��ة م��ا
ّ
م��ن علم� ،إن هم �إال يكذبون.
� أم �أعطينا ه�ؤالء الم�شركين كتا ًبا من قبل القر�آن يبيح لهم عبادة غير اهلل؟! فهم متم�سكون بذلك الكتاب ،محتجون به.
 ال ،ل��م يق��ع ذل��ك ،ب��ل قال��وا محتجي��ن بالتقلي��د� :إن��ا وجدن��ا �آباءن��ا م��ن قبلن��ا عل��ى دين وملة ،وق��د كانوا يعب��دون الأ�صنام ،و�إن��ا ما�ضون
عل��ى �آثارهم في عبادتها.
كل نعمة تقت�ضي �شك ًرا.
هوهن لأنف�سهم.
جور الم�شركين في ت�صوراتهم عن ربهم حين ن�سبوا الإناث �إليه ،وك َِر ّ
بطالن االحتجاج على المعا�صي بالقدر.
الم�شاهدة �أحد الأ�س�س لإثبات الحقائق.

 وكم ��ا ك� � ّذب ه� ��ؤالء ،واحتج ��وا
بتقليده��م لآبائه��م ،ل��م نبع��ث م��ن قبلك
 �أيه��ا الر�س��ول  -ف��ي قري��ة م��ن ر�س��ولينذر قومه �إال قال ر�ؤ�س��ا�ؤهم وكبرا�ؤهم
م��ن �أه��ل الث��راء فيهم� :إنا وجدن��ا �آباءنا
عل��ى دي��ن ومل��ة ،و�إن��ا متبع��ون لآثاره��م.
فلي���س قوم��ك ِب ْد ًع��ا ف��ي ذل��ك.
 قــ ��ال لهـ ��م ر�سـولهـ ��م� :أتتـ ��بعون
�آباءك ��م ول ��و جئتك ��م بم ��ا ه ��و خي ��ر م ��ن
ملته ��م الت ��ي كان ��وا عليه ��ا؟ قال ��وا� :إن ��ا
كاف ��رون بال ��ذي �أُر�س ��لت ب ��ه �أن ��ت وم ��ن
�س ��بقك م ��ن الر�س ��ل.
 فانتقمن ��ا م ��ن الأم ��م الت ��ي كذب ��ت
بالر�س��ل م��ن قبل��ك ف�أهلكناه��م ،فت�أم��ل
كي��ف كان��ت نهاي��ة المكذبي��ن بر�س��لهم،
فق��د كان��ت نهاي��ة �أليم��ة.
 واذكر � -أيها الر�سول  -حين قال
�إبراهــيم لأبيه وقـــومه� :إننـــي بريء
مما تعبدون من الأ�صنام من دون اهلل.
� إال اهلل الذي خلقني ف�إنه �سير�شدني
�إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم.
 و�ص ّي ��ر �إبراهي ��م كلم ��ة التوحي ��د
(ال �إل ��ه �إال اهلل) باقي ��ة ف ��ي ذريت ��ه م ��ن
يوح��د اهلل ال
بع��ده ،ف�ل�ا ي��زال فيه��م م��ن ّ
ي�ش��رك ب��ه �ش��يئًا؛ رج��اء �أن يرجع��وا �إل��ى
اهلل بالتوبة �إليه من ال�شرك والمعا�صي.
 لــــ ��م �أعــاجــ ��ل بالهــــ�ل�اك هــــ ��ؤالء
الم�ش ��ركين المكذبي ��ن ،ب ��ل متعته ��م
بالبق��اء ف��ي الدني��ا ،ومتع��ت �آباءه��م من
قبله ��م حت ��ى جاءه ��م الق ��ر�آن ،ور�س ��ول
مبي��ن ه��و محم��د .
 ولم ��ا جاءه ��م ه ��ذا الق ��ر�آن ال ��ذي
ه ��و الح ��ق ال ��ذي ال ِم ْري ��ة في ��ه قال ��وا:
ه��ذا �س��حر ي�س��حرنا ب��ه محم��د ،و�إن��ا ب��ه
كاف��رون فل��ن ن�ؤم��ن ب��ه.
 وق ��ال الم�ش ��ركون المكذب ��ون :ه�ل�اَّ
�أنزل اهلل هذا القر�آن على �أحد رجلين عظيمين من مكة �أو الطائفً ،
بدل من �إنزاله على محمد الفقير اليتيم.
� أه��م يق�س��مون رحم��ة رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -فيعطونه��ا م��ن ي�ش��ا�ؤون ويمنعونها من ي�ش��ا�ؤون �أم اهلل؟ نحن ق�س��منا بينه��م �أرزاقهم في
الدني��ا ،وجعلن��ا منه��م الغن��ي والفقي��ر؛ لي�صي��ر بع�ضه��م ُم َ�س� َّ�خ ًرا لبع�ض ،ورحمة رب��ك لعباده في الآخرة خير مم��ا يجمعه ه�ؤالء من حطام
الدنيا الفاني.
درجا عليه ي�صعدون.
 ولوال �أن يكون النا�س �أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر باهلل �سقو ًفا من الف�ضة ،وجعلنا لهم ً
التقليد من �أ�سباب �ضالل الأمم ال�سابقة.
البراءة من الكفر والكافرين الزمة.
تق�سيم الأرزاق خا�ضع لحكمة اهلل.
حقارة الدنيا عند اهلل ،فلو كانت تزن عنده جناح بعو�ضة ما �سقى منها كاف ًرا �شربة ماء.








 وجعلن ��ا لبيوته ��م �أبوا ًب ��ا ،وجعلن ��ا
ا�ستدراجا لهم
أ�سرة عليها يتكئون
ً
لهم � َّ
وفتنة.
 ولجعلنا لهم ذه ًبا ،ولي�س كل ذلك
�إال متاع الحياة الدنيا ،فنفعه قليل لعدم
بقائه ،وما في الآخرة من النعيم خير
عند ربك � -أيها الر�سول  -للمتقين هلل
بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
 وم��ن ينظ��ر نظ��ر غي��ر متمك��ن ف��ي
الق��ر�آن يو�صل��ه �إل��ى الإعرا���ض يعاق��ب
بت�س��ليط �ش��يطان م�ل�ازم ل��ه يزي��ده ف��ي
الغواي��ة.
 و�إن ه� ��ؤالء القرن ��اء الذي ��ن
ُي َ�س�لَّطون عل��ى المعر�ضي��ن ع��ن الق��ر�آن
لي�صدونه��م ع��ن دي��ن اهلل؛ ف�ل�ا يمتثلون
�أوام��ره ،وال يجتنب��ون نواهي��ه ،ويظن��ون
�أنه��م مهت��دون �إل��ى الح��ق ،وم��ن ث ََّم فهم
ال يتوب��ون م��ن �ضالله��م.
 حت ��ى �إذا جاءن ��ا ال ُم ْع ِر� ��ض ع ��ن
ذك ��ر اهلل ي ��وم القيام ��ة ق ��ال متمن ًي ��ا:
ي��ا لي��ت بين��ي وبين��ك � -أيه��ا القري��ن-
م�س ��افة م ��ا بي ��ن الم�ش ��رق والمغ ��رب،
َف ُق ِّب ْح ��ت م ��ن قري ��ن.
 ق ��ال اهلل للكافري ��ن ي ��وم
القيام ��ة :ول ��ن ينفعك ��م الي ��وم  -وق ��د
ظلمت��م �أنف�س��كم بال�ش��رك والمعا�ص��ي-
ا�ش ��تراككم ف ��ي الع ��ذاب فل ��ن يحم ��ل
�ش ��ركا�ؤكم عنك ��م �ش ��يئًا م ��ن عذابك ��م.
� إن ه ��ؤالء ُ�ص � ٌّم ع ��ن �س ��ماع الح ��ق،
ُع ْم � ٌ�ي ع ��ن �إب�ص ��اره� ،أف�أن ��ت � -أيه ��ا
الر�س��ول  -ت�س��تطيع �إ�س��ماع ال�ص��م� ،أو
هداي ��ة العم ��ي� ،أو هداي ��ة م ��ن كان ف ��ي
�ضالل وا�ضح عن الطريق الم�س��تقيم؟!
�اك
 ف� ��إن ذهبن ��ا ب ��ك  -ب� ��أن � َأم ْتن � َ
قب��ل �أن نعذبه��م  -ف�إن��ا منتقم��ون منه��م
بتعذيبه��م ف��ي الدني��ا والآخ��رة.
�أو نري ّنك بع�ض ما نعدهم من العذاب ،ف�إنا عليهم مقتدرون ،ال ي�ستطيعون مغالبتنا في �شيء.
فتم�سك � -أيها الر�سول  -بما �أوحى �إليك ربك ،واعمل به� ،إنك على طريق حق ال َل ْب�س فيه.
ّ
و�إن هذا القر�آن ل�شرف لك ،و�شرف لقومك ،و�سوف ت�س�ألون يوم القيامة عن الإيمان به ،واتباع هديه ،والدعوة �إليه.
وا�س�أل � -أيها الر�سول  -من بعثنا من قبلك من الر�سل� :أجعلنا من دون الرحـمن معبودات ُت ْع َبد؟!
ولقد بعثنا مو�سى ب�آياتنا �إلى فرعون والأ�شراف من قومه فقال لهم� :إني ر�سول رب المخلوقات كلها.
فلما جاءهم ب�آياتنا �صاروا منها ي�ضحكون؛ �سخرية وا�ستهزا ًء.
خطر الإعرا�ض عن القر�آن.
القر�آن �شرف لر�سول اهلل ولأمته.
اتفاق الر�ساالت كلها على نبذ ال�شرك.
ال�سخرية من الحق �صفة من �صفات الكفر.

 وم ��ا ن ��ري فرع ��ون والأ�ش ��راف م ��ن
قوم��ه م��ن حج��ة عل��ى �صح��ة م��ا ج��اء ب��ه
مو�س��ى �إال كان��ت �أعظ��م م��ن الحجة
الت ��ي قبله ��ا ،و�أخذناه ��م بالع ��ذاب ف ��ي
الدني��ا؛ رج��اء �أن يرجع��وا عم��ا ه��م عليه
م��ن الكف��ر ،ولك��ن دونم��ا فائ��دة.
 فقال ��وا لم ��ا ناله ��م بع� ��ض الع ��ذاب
لمو�س��ى  :ي��ا �أيه��ا ال�س��احر ،ادع لن��ا
رب��ك بم��ا ذكر لك من ك�ش��ف العذاب �إن
�آمن��ا� ،إن��ا لمهت��دون �إليه �إن ك�ش��فه عنا.
 فلم ��ا �صرفن ��ا عنه ��م الع ��ذاب �إذا
ه��م ينق�ض��ون عهده��م ،وال يف��ون به.
 ون ��ادى فرع ��ون ف ��ي قوم ��ه قائ�ل ً�ا
تبجح بملكه :يا قوم� ،ألي���س لي ملك
في ُّ
م�ص��ر ،وه��ذه الأنه��ار م��ن الني��ل تج��ري
تح��ت ق�ص��وري؟ �أف�ل�ا تب�ص��رون ملك��ي
وتعرف��ون عظمت��ي؟!
 ف�أن ��ا خي ��ر م ��ن مو�س ��ى الطري ��د
ال�ضعي ��ف ال ��ذي ال يح�س ��ن ال ��كالم.
 فه�ل َّ�ا �ألق ��ى اهلل ال ��ذي �أر�س ��له
�أَ ْ�س� � ِورة م ��ن ذه ��ب علي ��ه؛ لتبيي ��ن �أن ��ه
ر�س ��وله� ،أو ج ��اء مع ��ه المالئك ��ة يتب ��ع
بع�ض ��ا.
بع�ضه ��م ً
 ف�أغ ��رى فرع ��ون قوم ��ه ،ف�أطاع ��وه
قوم��ا خارجي��ن
ف��ي �ضالل��ه� ،إنه��م كان��وا ً
ع��ن طاع��ة اهلل.
 فلم ��ا �أغ�ضبون ��ا با�س ��تمرارهم
عل��ى الكف��ر انتقمن��ا منه��م ،ف�أغرقناهم
كله��م.
 ف�ص ّيرن ��ا فرع ��ون وم�ل��أه مقدم ��ة
يتقدم ��ون للنا� ��س وكف ��ار قوم ��ك له ��م
بالأث��ر ،و�ص ّيرناه��م عب��رة لم��ن يعتب��ر؛
لئال يعمل بعملهم في�صيبه ما �أ�صابهم.
 ولما حـ�سب الم�شـركون �أن عي�ســــى
الـــــذي عبـــــده الن�صــــارى داخــــــل في
عموم قـــــوله تعــــالى} :ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ (الأنبياء )98 :وقــــــــد نـهـــــــــى اهلل عــــن عـــبـــــادته كـــما نهــــــى عــــــن عبـــــادة
ي�ضجون وي�صخبون في الخ�صومة قــائلين :ر�ضيــــنا �أن تكون �آلهــتنا بمنــــــزلة عيــــــ�سى،
الأ�صــــنام �إذا قـــومك �-أيها الر�سولّ -
فـــ�أنـزل اهلل ر ًّدا عليهم } :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{ (الأنبياء.)101 :
الز َب ْع� َرى و�أمثال��ه هذا المثل ح ًّب��ا للتو�صل �إلى الحق ،ولك��ن ح ًّبا للجدل ،فهم
 وقال��وا� :أمعبوداتن��ا خي��ر �أم عي�س��ى؟! م��ا �ض��رب ل��ك اب��ن ِّ
قوم مجبولون على الخ�صومة.
 م��ا عي�س��ى ب��ن مري��م �إال عب��د م��ن عب��اد اهلل �أنعمن��ا علي��ه بالنب��وة والر�س��الة ،و�ص ّيرناه ً
مثل لبني �إ�س��رائيل ي�س��تدلون ب��ه على قدرة اهلل
حين خلقه من غير �أب كما خلق �آدم من غير �أبوين.
 ولو ن�شاء �إهالككم  -يا بني �آدم  -لأهلكناكم ،وجعلنا بدلكم مالئكة يخلفونكم في الأر�ض ،يعبدون اهلل ال ي�شركون به �شيئًا.
َنكْث العهود من �صفات الكفار.
الفا�سق خفيف العقل ي�ستخ ّفه من �أراد ا�ستخفافه.
غ�ضب اهلل يوجب الخ�سران.
�أهل ال�ضالل ي�سعون �إلى تحريف دالالت الن�ص القر�آني ح�سب �أهوائهم.

 و�إن عي�س ��ى لعالم ��ة م ��ن عالم ��ات
ال�س ��اعة الكب ��رى حي ��ن ين ��زل �آخ ��ر
الزم��ان ،ف�ل�ا ت�ش�كّوا �أن ال�س��اعة واقع��ة،
واتبعون ��ي فيم ��ا جئتك ��م ب ��ه م ��ن عن ��د
اهلل ،ه��ذا ال��ذي جئتك��م ب��ه ه��و الطري��ق
الم�س ��تقيم ال ��ذي ال اعوج ��اج في ��ه.
 وال ي�صرف ّنك ��م ال�ش ��يطان ع ��ن
ال�ص��راط الم�س��تقيم ب�إغوائ��ه و�إغرائه،
�إن��ه لك��م ع��د ّو ب ّي��ن الع��داوة.
قوم ��ه
 ولم ��ا ج ��اء عي�س ��ى
بالأدل��ة الوا�ضح��ة عل��ى �أن��ه ر�س��ول ،قال
لهم :قد جئتكم من عند اهلل بالحكمة،
ولأو�ض��ح لك��م بع���ض ال��ذي تختلفون فيه
م��ن �أم��ور دينك��م ،فاتق��وا اهلل بامتث��ال
�أوام ��ره ،واجتن ��اب نواهي ��ه ،و�أطيعون ��ي
فيم��ا �آمرك��م ب��ه و�أنهاك��م عن��ه.
� إن اهلل ه ��و رب ��ي وربك ��م ،ال رب
لن��ا غي��ره ،ف�أخل�ص��وا ل��ه وح��ده العبادة،
وه��ذا التوحي��د ه��و الطري��ق الم�س��تقيم
ال��ذي ال اعوج��اج في��ه.
 فاختلفت طــوائف الن�صـــارى في
�شـــ�أن عي�سى؛ فمنهم من يقول :هو
�إلـه ،ومن يقول :هو ابن اهلل ،ومنهم
من يقول :هو و�أمه �إلـهان ،فويل للذين
ظلموا �أنف�سهم  -بما و�صفوا به عي�سى
من الألوهية� ،أو ال ُب ُن َّوة� ،أو �أنه ثالث
ثالثة  -من عذاب موجع ينتظرهم يوم
القيامة.
 ه ��ل ينتظ ��ر ه� ��ؤالء الأح ��زاب
المختلف ��ون ف ��ي �ش� ��أن عي�س ��ى �إال
ال�س ��اعة �أن ت�أتيه ��م فج� ��أة وه ��م ال
يح�س��ون ب�إتيانه��ا؟! ف��إن جاءته��م وه��م
ّ
عل ��ى كفره ��م ف ��إن م�صيره ��م الع ��ذاب
الموج ��ع.
 المتخا ّل ��ون والمت�صادق ��ون عل ��ى
الكف��ر وال�ض�ل�ال بع�ضه��م لبع���ض �أعداء

فخلّته��م دائم��ة ال تنقط��ع.
ي��وم القيام��ة �إال المتقي��ن هلل بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��هُ ،
 ويقول لهم اهلل :يا عبادي ،ال خوف عليكم اليوم فيما ت�ستقبلونه ،وال �أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا.
 الذين �آمنوا بالقر�آن المنزل على ر�سولهم ،وكانوا منقادين للقر�آن؛ ي�أتمرون ب�أوامره ،وينتهون عن نواهيه.
ت�سرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي ال ينفد وال ينقطع.
 ادخلوا الجنة �أنتم و�أمثالكم في الإيمانّ ،
 يط��وف عليه��م خ ّدامه��م ب�آني��ة م��ن ذه��ب وب�أك��واب ال ُع��رى له��ا ،وف��ي الجن��ة م��ا ت�ش��تهيه الأنف���س ،وتتل��ذذ الأعي��ن بر�ؤيت��ه ،و�أنت��م فيه��ا
ماكث��ون ،ال تخرجون منــ��ها � ًأبدا.
 تلك الجنة التي و�صفت لكم هي التي �أورثكم اهلل �إياها ب�أعمالكم ً
ف�ضل منه.
 لكم فيها فاكهة كثيرة ال تنقطع ،منها ت�أكلون.
نزول عي�سى من عالمات ال�ساعة الكبرى.
انقطاع ُخلَّة الف�ساق يوم القيامة ،ودوام ُخلَّة المتقين.
ب�شارة اهلل للم�ؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما ي�ستقبلونه في الآخرة.

ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء المتقي ��ن ذك ��ر
ج��زاء م��ن ه��م �ضدهم وه��م المجرمون
فقال:
� إن المجرمي ��ن بالكف ��ر والمعا�ص ��ي
ف��ي ع��ذاب جهن��م ي��وم القيام��ة ماكث��ون
فيه � ًأبدا.
 ال ُي َخ ّف ��ف عنه ��م الع ��ذاب ،وه ��م
في��ه �آي�س��ون م��ن رحم��ة اهلل.
 وم ��ا ظلــــ ��مناهم حي ��ن �أدخــ ��لناهم
الن ��ار ،ولك ��ن كان ��وا ه ��م الظالمي ��ن
لأنف�س ��هم بالكف ��ر.
 ون��ادوا خ��ازن الن��ار مال �كًا قائلي��ن:
ي��ا مال��كِ ،ل ُي ِم ْتن ��ا رب ��ك فن�س ��تريح م ��ن
الع��ذاب ،فيجيبه��م مال��ك بقول��ه� :إنك��م
ماكثون في العذاب دائ ًما ال تموتون ،وال
ينقط��ع عنك��م العذاب.
 لق ��د جئناك ��م ف ��ي الدني ��ا بالح ��ق
الذي ال ِم ْرية فيه ،ولكن معظمكم للحق
كارهون.
 ف� ��إن مك ��روا بالنب ��ي و�أع ��دوا
ل��ه كي� ً�دا ف�إنا ُم ِ
حكمون لهم تدبي ًرا يفوق
كيدهم.
� أم يظنون �أنا ال ن�سمع �سرهم الذي
�سرهم الذي
�أ�ضمروه في قلوبهم� ،أو ّ
يتناجون به خفية ،بلى �إنا ن�سمع ذلك
كله ،والمالئكة لديهم يكتبون كل ما
عملوه.
 قل � -أيها الر�سول -للذين ين�سبون
البنات هلل ،تعالى اهلل عن قولهم عل ًّوا
كبي ًرا :ما كان هلل ولد؛ تنزه عن ذلك
وتقد�س ،ف�أنا �أول العابدين هلل تعالى
المنزهين له.
 تن � ّزه رب ال�س��ماوات والأر���ض ورب
العر�ش عما يقوله ه�ؤالء الم�شركون من
ن�سبة ال�شريك وال�صاحبة والولد �إليه.
 فاتركهم � -أيها الر�سول  -يخو�ضوا
فيما هم عليه من الباطل ،ويلعبوا ،حتى يالقوا يومهم الذي يوعدون ،وهو يوم القيامة.
 وه��و �س��بحانه المعب��ود ف��ي ال�س��ماء بح��ق ،وه��و المعب��ود ف��ي الأر���ض بح��ق ،وه��و الحكي��م ف��ي خلق��ه وتقدي��ره وتدبي��ره ،العلي��م ب�أح��وال
عب��اده ،ال يخف��ى عليه منها �ش��يء.
 وتزاي��د خي��ر اهلل وبركت��ه �س��بحانه ،ال��ذي ل��ه وح��ده مل��ك ال�س��ماوات ومل��ك الأر���ض ومل��ك م��ا بينهم��ا ،وعن��ده وح��ده عل��م ال�س��اعة التي
تق��وم فيه��ا القيام��ة ،ال يعلمه��ا غي��ره ،و�إليه وحده ترجعون في الآخرة للح�س��اب والجزاء.
 وال يمل��ك الذي��ن يعبده��م الم�ش��ركون م��ن دون اهلل ال�ش��فاعة عن��د اهلل� ،إال م��ن �ش��هد �أن ال �إل��ه �إال اهلل ،وه��و يعل��م م��ا �ش��هد ب��ه؛ مث��ل
عي�س��ى وعزي��ر والمالئكة.
ليقولن :خلقنا اهلل ،فكيف ُي ْ�ص َرفون عن عبادته بعد هذا االعتراف؟!
خلقهم؟
 ولئن �س�ألتهم :من
ّ
 وعنده �سبحانه علم �شكوى ر�سوله من تكذيب قومه ،وقوله فيها :يا رب� ،إن ه�ؤالء قوم ال ي�ؤمنون بما �أر�سلتني به �إليهم.
أعر�ض عنهم ،وقل لهم ما تدفع به �شرهم  -وكان هذا في مكة  -ف�سوف يعلمون ما يالقونه من العقاب.
 ف� ْ
كراه��ة الح��ق خط��ر عظي��م .مك��ر الكافري��ن يع��ود عليه��م ول��و بع��د حي��ن.
ل�ش��رعه .اخت�صا���ص اهلل بعل��م وق��ت ال�س��اعة.

كلم��ا ازداد عل��م العب��د برب��ه ،ازداد ثق��ة برب��ه وت�س��لي ًما

٤٤

٥٩

تهديد الم�شركين ببيان ما ينتظرهم
من العقوبة العاجلة والآجلة.

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
� أق�سم اهلل بالقر�آن المو�ضح لطريق
الهداية �إلى الحق.
� إنا �أنزلنا القر�آن في ليلة القدر،
وهي ليلة كثيرة الخيرات� ،إنا كنا
مخ ِّوفين بهذا القر�آن.
 في هذه الليلة يف�صل كل �أمر محكم
يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما
يحدثه اهلل تلك ال�سنة.
 نف�صل كل �أمر محكم من عندنا،
�إنا كنا باعثين الر�سل.
 نبع ��ث الر�س ��ل رحم ��ة م ��ن رب ��ك
 �أيه��ا الر�س��ول  -لم��ن �أر�س��لوا �إليه��م،�إن��ه �س��بحانه هو ال�س��ميع لأق��وال عباده،
العليم ب�أفعالهم ونياتهم ،ال يخفى عليه
�ش��يء م��ن ذلك.
 رب ال�سماوات ورب الأر�ض ورب ما
بينهما �إن كنتم موقنين بذلك ف�آمنوا
بر�سولي.
 ال معبود بحق غيره ،يحيي ويميت،
ال محيي وال مميت غيره ،ربكم ورب
�آبائكم المتقدمين.
 لي� ��س ه���ؤالء الم�ش ��ركون بموقني ��ن
بذل��ك ،ب��ل هم في �ش��ك من��ه يلهون عنه
بم��ا هم في��ه من الباطل.
 فانتظ ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -ع ��ذاب
قومك القريب يوم ت�أتي ال�سماء بدخان
وا�ضح يرونه ب�أعينهم من �شدة الجوع.

يعم قومك ،ويقال لهم :هذا العذاب الذي �أ�صابكم عذاب موجع.
ّ 
 فيت�ضرعون �إلى ربهم �سائلين :ربنا ا�صرف عنا العذاب الذي �أر�سلته علينا� ،إنا م�ؤمنون بك وبر�سولك �إن �صرفته عنا.
 كيف لهم �أن يتذكروا وينيبوا �إلى ربهم وقد جاءهم ر�سول ب ّين الر�سالة ،وعرفوا �صدقه و�أمانته؟!
 ثم �أعر�ضوا عن الت�صديق به ،وقالوا عنه :هو مع َلّم ُيع ِلّمه غيره ولي�س بر�سول ،وقالوا عنه :هو مجنون.
� إنا حين ن�صرف عنكم العذاب ً
قليل� ،إنكم عائدون �إلى كفركم وتكذيبكم.
 وانتظره��م � -أيه��ا الر�س��ول  -ي��وم نبط���ش بكف��ار قوم��ك البط�ش��ة الكب��رى ي��وم ب��در� ،إن��ا منتقم��ون منه��م لكفره��م ب��اهلل وتكذيبه��م
ر�سوله.
 ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون ،وجاءهم ر�سول من اهلل كريم يدعوهم �إلى توحيد اهلل وعبادته ،وهو مو�سى .
 ق��ال مو�س��ى لفرع��ون وقوم��ه :اترك��وا ل��ي بن��ي �إ�س��رائيل ،فه��م عباد اهلل ،لي���س لكم حق �أن ت�س��تعبدوهم� ،إني لكم ر�س��ول من اهلل� ،أمين
على ما �أمرني �أن �أبلغكم ،ال �أنق�ص منه �شيئًا وال �أزيده.
ن��زول الق��ر�آن ف��ي ليل��ة الق��در الت��ي ه��ي كثي��رة الخي��رات دالل��ة عل��ى عظ��م ق��دره .بعث��ة الر�س��ل ون��زول الق��ر�آن من مظاه��ر رحمة اهلل
بعباده .ر�س��االت الأنبياء تحرير للم�س��ت�ضعفين من قب�ضة المتكبرين.

 و�أال تـتكـــ ��بروا علــ ��ى اهلل بتـــ ��رك
عبادت��ه ،واال�س��تعالء عل��ى عب��اده� ،إن��ي
�آتيك��م بحج��ة وا�ضح��ة.
 و�إن��ي اعت�صم��ت برب��ي وربك��م م��ن
�أن تقتلون��ي بالرجم بالحجارة.
 و�إن ل ��م ت�صدق ��وا بم ��ا جئ ��ت ب ��ه
فاعتزلون ��ي ،وال تقربون ��ي ب�س ��وء.
 فدع ��ا مو�س ��ى رب ��ه� :أن ه���ؤالء
الق��وم  -فرع��ون وم�ل�أه  -ق��وم مجرمون
ي�س��تح ّقون تعجيل العقاب.
 ف�أم ��ر اهلل مو�س ��ى �أن ي�س ��ري
بقوم��ه لي�ل ً�ا ،و�أخب��ره �أن فرع��ون وقوم��ه
�س ��يتبعونهم.
 و�أم ��ره �إذا اجت ��از البح ��ر ه ��و وبن ��و
�إ�س ��رائيل �أن يترك ��ه �س ��اكنًا كم ��ا كان،
�إن فرع��ون وجن��ده مهلك��ون بالغ��رق ف��ي
البح��ر.
 ك ��م خ َّل ��ف فرع ��ون وقوم ��ه وراءه ��م
من ب�س��اتين وعيون جارية!
 وكــ��م خلـــ��فوا وراءهــ��م م��ن زروع
ومجلــ���س ح�س��ن!
 وك ��م خ َّلف ��وا وراءه ��م م ��ن عي�ش ��ة
كان��وا فيه��ا متن ّعمي��ن!
 هك��ذا ح��دث له��م م��ا ُو ِ�ص� َ�ف لك��م،
و�أورثن ��ا جناته ��م وعيونه ��م وزروعه ��م
قوم ��ا �آخري ��ن ه ��م بن ��و
ومقاماته ��م ً
�إ�س ��رائيل.
 فم ��ا بك ��ت عل ��ى فرع ��ون وقوم ��ه
ال�س��ماء والأر�ض حين غرقوا ،وما كانوا
ُم ْم َهلي��ن حت��ى يتوب��وا.
 ولق ��د �أنقذن ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل م ��ن
الع ��ذاب ال ُم � ِ�ذل ،حي ��ث كان فرع ��ون
وقوم ��ه يقتل ��ون �أبناءه ��م ،وي�س ��تحيون
ن�س ��اءهم.
� أنقذناه ��م م ��ن ع ��ذاب فرع ��ون،
�إنه كان م�س��تكب ًرا من المتجاوزين لأمر
اهلل ودين��ه.
 ولقد اخترنا بني �إ�سرائيل على علم منا على عال َِمي زمانهم لكثرة �أنبيائهم.
كالمن وال�سلوى وغيرهما.
 و�أعطيناهم من الدالئل والبراهين التي �أ ّيدنا بها مو�سى ما فيه نعمة ظاهرة لهم ّ
� إن ه�ؤالء الم�شركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث:
 ما هي �إال موتتنا الأولى فال حياة بعدها ،وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة.
 ف��أت  -ي��ا محم��د � -أن��ت وم��ن مع��ك م��ن �أتباع��ك ب�آبائن��ا الذي��ن مات��وا �أحياء �إن كنت��م �صادقين فيما ت ّدعونه م��ن �أن اهلل يبعث الموتى
�أحياء للح�ساب والجزاء.
� أه ��ؤالء الم�ش��ركون المكذب��ون ب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -خي��ر ف��ي الق��وة والمنع��ة� ،أم ق��وم ُت َّب��ع والذي��ن م��ن قبله��م مث��ل ع��اد وثم��ود،
�أهلكناه��م جمي ًع��ا� ،إنه��م كان��وا مجرمي��ن.
 وما خلقنا ال�سماوات والأر�ض وما بينهما العبين بخلقها.
 ما خلقنا ال�سماوات والأر�ض �إال لحكمة بالغة ،ولكن معظم الم�شركين ال يعلمون ذلك.
وج��وب لج��وء الم�ؤم��ن �إل��ى رب��ه �أن يحفظ��ه م��ن كي��د ع��د ّوه .م�ش��روعية الدع��اء عل��ى الكف��ار عندم��ا ال ي�س��تجيبون للدع��وة ،وعندم��ا
يحارب��ون �أهله��ا .الك��ون ال يح��زن لم��وت الكاف��ر لهوان��ه عل��ى اهلل .خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض لحكم��ة بالغة يجهله��ا الملحدون.

٤٥

٣٧

� إن ي ��وم القيام ��ة ال ��ذي يف�ص ��ل
اهلل ب ��ه بي ��ن العب ��اد ميع ��اد للخالئ ��ق
جمي ًع ��ا يجمعه ��م اهلل في ��ه.
 ي ��وم ال ينف ��ع قري ��ب قريب ��ه ،وال
�صدي ��ق �صديق ��ه ،وال ه ��م يمنع ��ون م ��ن
ع ��ذاب اهلل؛ لأن المل ��ك يومئ ��ذ هلل ،ال
�أح ��د ي�س ��تطيع ادع ��اءه.
� إال م ��ن رحم ��ه اهلل م ��ن النا� ��س،
ف�إن��ه ينتف��ع بم��ا ق��دم م��ن عم��ل �صال��ح،
�إن اهلل ه��و العزي��ز ال��ذي ال يغلب��ه �أح��د،
الرحي��م بم��ن ت��اب م��ن عب��اده.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل القيام ��ة ذك ��ر افت ��راق
النا���س فيه��ا ح�س��ب الج��زاء ،فقال:
� إن �ش ��جرة الزق ��وم الت ��ي �أنبته ��ا
اهلل ف��ي �أ�ص��ل الجحي��م.
 طع ��ام ِذي الإث ��م العظي ��م وه ��و
الكاف��ر ي ��أكل م��ن ثمره��ا الخبي��ث.
 هذا الثمر مثل الزيت الأ�سود ،يغلي
في بطونهم من �شدة حرارته.
 كغلي الماء المتناهي في الحرارة.
فجروه
 ويقال لزبانية النار :خذوه ّ
بعنف وغلظة �إلى و�سط الجحيم.
 ث��م �صب��وا ف��وق ر�أ���س ه��ذا ال ُم َع� َّ�ذب
الماء الحار فال يفارقه العذاب.
 ويق ��ال ل ��ه ته ُّك ًم ��ا :ذق ه ��ذا
الع��ذاب الألي��م؛ �إن��ك �أن��ت العزي��ز الذي
ال ُي�ض ��ام جناب ��ك الكري ��م ف ��ي قوم ��ك.
� إن ه ��ذا الع ��ذاب ه ��و ال ��ذي كنت ��م
ت�ش �كّون ف��ي وقوع��ه ي��وم القيام��ة ،فق��د
زال عنك��م ال�ش��ك بمعاينت��ه.
� إن المتقي ��ن لربه ��م بامتث ��ال
�أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه ف ��ي مو�ض ��ع
�إقام��ة �آمن��ون م��ن كل مك��روه ي�صيبه��م.
 في ب�ساتين وعيون جارية.
 يلب�س��ون ف��ي الجن��ة رقي��ق الديب��اج
بع�ض ��ا ،وال
وغليظ ��ه ،يقاب ��ل بع�ضه ��م ً

ينظ��ر �أحده��م قف��ا الآخ��ر.
 كم��ا �أكرمناه��م بذل��ك المذك��ور زوجناه��م ف��ي الجن��ة بالح�س��ان م��ن الن�س��اء وا�س��عات الأعي��ن م��ع �ش� ّدة بيا���ض بيا�ضه��ا و�ش� ّدة �س��واد
�سوادها.
 يدعون خدمهم فيها لي�أتوهم بكل فاكهة �أرادوها �آمنين من انقطاعها ،ومن م�ضا ّرها.
 خالدين فيها ،ال يذوقون فيها الموت �إال الموتة الأولى في الحياة الدنيا ،ووقاهم ربهم عذاب النار.

ً
تف�ضل و�إح�سانًا من ربك بهم ،ذلك المذكور  -من �إدخالهم الجنة ،ووقايتهم من النار  -هو الفوز العظيم الذي ال يدانيه فوز.

إنما
�
ف
ي�سرنا هذا القر�آن و�س َّهلناه ب�إنزاله بل�سانك العربي � -أيها الر�سول  -لعلَّهم يتعظون.
ّ
 فانتظر ن�صرك وهالكهم� ،إنهم منتظرون هالكك.
الجمع بين العذاب الج�سمي والنف�سي للكافر.
الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة.
تي�سير اهلل لفظ القر�آن ومعانيه لعباده.

بي�ان �أح�وال الخلق من الآيات ال�ش�رعية
والكوني�ة ،ونق��ض حج�ج منك�ري البع�ث
المتكبري�ن وترهيبهم.

تقدم الكالم على نظائرها
في بداية �سورة البقرة.
 تنزي ��ل الق ��ر�آن م ��ن اهلل العزي ��ز
ال��ذي ال يغلب��ه �أح��د ،الحكي��م ف��ي خلق��ه
وق��دره وتدبي��ره.
� إن ف��ي ال�س��ماوات والأر���ض لدالئ��ل
عل ��ى ق ��درة اهلل ووحدانيت ��ه للم�ؤمني ��ن؛
لأنه��م ه��م الذين يعتب��رون بالآيات.
 وف ��ي خلقك ��م � -أيه��ا النا���س  -م ��ن
نطف��ة ،ث��م م��ن ُم ْ�ضغ��ة ،ث��م م��ن َع َلق��ة،
وف��ي خل��ق م��ا يبث��ه اهلل م��ن داب��ة ت��دب
عل��ى وج��ه الأر���ض دالئ��ل عل��ى وحدانيته
لق��وم يوقن��ون ب��أن اهلل ه��و الخال��ق.
 وف��ي تعاق��ب اللي��ل والنه��ار ،وفيم��ا
�أن��زل اهلل م��ن ال�س��ماء من المطر ف�أحيا
ب��ه الأر���ض ب�إنباته��ا بع��د �أن كان��ت ميت��ة
ال نب ��ات فيه ��ا ،وف ��ي ت�صري ��ف الري ��اح
بالإتي��ان به��ا م��رة م��ن جه��ة ،وم��رة م��ن
�أخ��رى لمنافعك��م؛ دالئ��ل لق��وم يعقل��ون،
في�س ��تدلون به ��ا عل ��ى وحداني ��ة اهلل
وقدرت ��ه عل ��ى البع ��ث ،وقدرت ��ه عل ��ى كل
�ش��يء.
 ه ��ذه الآي ��ات والبراهي ��ن نتلوه ��ا
عليك � -أيها الر�سول  -بالحق ،ف�إن لم
ي�ؤمن��وا بحدي��ث اهلل المن��زل عل��ى عب��ده
وبحجج��ه ،فب��أي حدي��ث بع��ده ي�ؤمن��ون،
وب��أي حج��ج بع��ده ي�صدقون؟!
 عذاب من اهلل وهالك لكل كذاب
كثير الآثام.
�تمر عل��ى م��ا كان عليه م��ن الكفر والمعا�ص��ي؛ متعال ًيا في نف�س��ه عن اتباع
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ّ
الحق ،ك�أنه لم ي�سمع تلك الآيات المقروءة عليه ،ف�أخبره � -أيها الر�سول  -بما ي�سو�ؤه في �آخرته ،وهو عذاب موجع ينتظره فيها.
مذل يوم القيامة.
 و�إذا بلغه �شيء من القر�آن اتخذه �سخرية ي�سخر منه� ،أولئك المت�صفون ب�صفة ال�سخرية من القر�آن لهم عذاب ّ
 م��ن �أمامه��م ن��ار جهن��م تنتظره��م ف��ي الآخ��رة ،وال يغن��ي عنه��م م��ا ك�س��بوا من الأم��وال من اهلل �ش��يئًا ،وال يدفع عنهم �ش��يئًا ما اتخذوه
من دونه من الأ�صنام التي يعبدونها من دونه ،ولهم يوم القيامة عذاب عظيم.
 ه��ذا الكت��اب ال��ذي �أنزلن��اه عل��ى ر�س��ولنا محم��د ه��اد �إل��ى طري��ق الح��ق ،والذي��ن كف��روا ب�آي��ات ربه��م المنزل��ة عل��ى ر�س��وله له��م ع��ذاب
�سيئ موجع.
 اهلل وح��ده ه��و ال��ذي �س� ّ�خر لك��م � -أيه��ا النا���س  -البح��ر لتج��ري ال�س��فن في��ه ب�أم��ره ،ولتطلب��وا م��ن ف�ضل��ه ب�أن��واع المكا�س��ب المباح��ة،
ولعلك��م ت�ش��كرون نعمة اهلل عليكم.
 و�س� ّ�خر لكم �س��بحانه ما في ال�س��ماوات من �شم���س وقمر ونجوم ،وما في الأر�ض من �أنهار و�أ�ش��جار وجبال وغيرها ،جميع هذه النعم
من ف�ضله و�إح�سانه� ،إن في ت�سخير ذلك لكم لدالئل على قدرة اهلل ووحدانيته ،لقوم يتفكرون في �آياته ،فيعتبرون بها.

الك��ذب والإ�ص��رار عل��ى الذن��ب والكب��ر واال�س��تهزاء ب�آي��ات اهلل� :صف��ات �أه��ل ال�ض�ل�ال ،وق��د توع��د اهلل المت�ص��ف به��ا .نع��م اهلل على
عباده كثيرة ،ومنها ت�سخير ما في الكون لهم .النعم تقت�ضي من العباد �شكر المعبود الذي منحهم �إياها.

 قـــ ��ل � -أيهـ ��ا الر�ســــ ��ول  -للــ ��ذين
�آمن��وا ب��اهلل ،و�صدق��وا ر�س��وله :تج��اوزوا
عم ��ن �أ�س ��اء �إليك ��م م ��ن الكف ��ار الذي ��ن
ال يبال��ون بنع��م اهلل �أو نقم��ه ،ف ��إن اهلل
كل من الم�ؤمنين ال�صابرين،
�سيجزي ًّ
والكف��ار المعتدي��ن ،بم��ا كان��وا يك�س��بون
م��ن الأعم��ال ف��ي الدنيا.
�صالح ��ا فنتيج ��ة
 م ��ن عم ��ل عم�ل ً�ا ً
عمله ال�صالح له ،واهلل غني عن عمله،
وم��ن �أ�س��اء عمل��ه فنتيج��ة عمل��ه ال�س��يئ
عقاب ��ه علي ��ه ،واهلل ال ت�ض � ّ�ره �إ�س ��اءته،
ث ��م �إلين ��ا وحدن ��ا ترجع ��ون ف ��ي الآخ ��رة
لنج��ازي كـ�ل ًّ�ا بم��ا ي�س��تح ّقه.
 ولق ��د �أعطين ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل
الت��وراة والف�ص��ل بي��ن النا���س بحكمه��ا،
وجعلن��ا معظ��م الأنبي��اء منهم م��ن ذرية
�إبراهي ��م  ،ورزقناه ��م م ��ن �أن ��واع
الطيب ��ات ،وف�ضلناه ��م عل ��ى عال َِم ��ي
زمانه ��م.
 و�أعطيناهم دالئل تو�ضح الحق
من الباطل ،فما اختلفوا �إال من بعد ما
قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد
جرهم �إلى هذا االختالف
 ،وما ّ
حر�صا
بع�ض
على
بع�ضهم
�إال بغي
ً
على الرئا�ســة والجـاه� ،إن ربك � -أيها
الر�سول  -يف�صل بينهم يوم القيامة
فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا،
فيب ّين من كان مح َّقا ،ومن كان ً
مبطل.
و�س� � َّنة
 ث ��م جعلن ��اك عل ��ى طريق ��ة ُ
ومنه��اج م��ن �أمرن��ا ال��ذي َ�أمرن��ا ب��ه م��ن
قبل ��ك م ��ن ر�س ��لنا تدع ��و �إل ��ى الإيم ��ان
والعم��ل ال�صال��ح ،فاتب��ع هذه ال�ش��ريعة،
وال تتب��ع �أه��واء الذي��ن ال يعلم��ون الح��ق؛
ف�أهوا�ؤه��م م�ضل��ة ع��ن الح��ق.
لن
� إن الذين ال يعلمون الحق َي ُكفُّوا
عنك من عذاب اهلل �شيئًا �إن اتبعت
�أهواءهم ،و�إن الظالمين من جميع ِ
المل َِل وال ِّن َحل بع�ضهم نا�صر بع�ض ،وم�ؤيده على الم�ؤمنين ،واهلل نا�صر المتقين له بامتثال �أوامره
واجتناب نواهيه.
 ه��ذا الق��ر�آن المن��زل عل��ى ر�س��ولنا ب�صائ��ر يب�ص��ر به��ا النا���س الح��ق م��ن الباط��ل ،وهداية �إل��ى الحق ،ورحم��ة لقوم يوقن��ون؛ لأنهم هم
الذين يهتدون به �إلى ال�صراط الم�س��تقيم لير�ضى عنهم ربهم ،فيدخلهم الجنة ،ويزحزحهم عن النار.
 ه��ل يظ��ن الذي��ن اكت�س��بوا بجوارحه��م الكف��ر والمعا�ص��ي �أن نجعله��م ف��ي الج��زاء مثل الذي��ن �آمنوا ب��اهلل وعملوا الأعم��ال ال�صالحات،
بحي��ث ي�س��توون ف��ي الدني��ا والآخ��رة؟! َق ُب��ح حكمه��م ه��ذا.
 وخل��ق اهلل ال�س��ماوات والأر���ض لحكم��ة بالغ��ة ،ول��م يخلقهم��ا عب ًث��ا ،ولتج��زى كل نف���س بم��ا ك�س��بته م��ن خي��ر �أو �ش� ّ�ر ،واهلل ال يظلمه��م
بنق���ص ف��ي ح�س��ناتهم ،وال زيادة في �س��يئاتهم.
العف��و والتج��اوز ع��ن الظال��م �إذا ل��م ُيظه��ر الف�س��اد ف��ي الأر���ض ،و َي ْع َت� ِ�د عل��ى حدود اهلل؛ خل��ق فا�ضل �أمر اهلل ب��ه الم�ؤمنين �إن غلب على
ظنهم العاقبة الح�سنة.
وجوب اتباع ال�شرع والبعد عن اتباع �أهواء الب�شر.
كما ال ي�ستوي الم�ؤمنون والكافرون في ال�صفات ،فال ي�ستوون في الجزاء.
خلق اهلل ال�سماوات والأر�ض وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملحدون.

 انظر � -أيها الر�سول � -إلى من
اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له
الذي ال يخالفه ،فقد �أ�ضلّه اهلل على
ي�ستحق الإ�ضالل ،وختم
علم منه؛ لأنه
ّ
�سماعا ينتفع به،
ي�سمع
على قلبه فال
ً
وجعل اهلل على ب�صره غطاء يمنعه من
�إب�صار الحق ،فمن الذي يو ِّفقه للحق
بعد �أن �أ�ضله اهلل؟! �أفال تتذكرون �ضرر
اتباع الهوى ،ونفع اتباع �شرع اهلل؟!
 وقال الكافرون المنكرون للبعث:
ما الحياة �إال حياتنا الدنيا هذه فقط،
فال حياة بعدها ،تموت �أجيال فال تعود
وتحيا �أجيال ،وما يميتنا �إال تعاقب
الليل والنهار ،ولي�س لهم على �إنكارهم
للبعث من علم� ،إن هم �إال يظنون ،و�إن
الظن ال يغني من الحق �شيئًا.
 و�إذا ُت ْقر�أ على الم�شركين المنكرين
للبعث �آياتنا وا�ضحات ما كان لهم من
حجة يحتجون بها �إال قولهم للر�سول
و�أ�صحابه� :أحيوا لنا �آباءنا الذين
ماتوا �إن كنتم �صادقين في دعوى �أننا
نبعث بعد موتنا.
 قـــل لهــم � -أيها الر�سول  :-اهلل
يحييكم بخلقــكم ثم يميتكم ،ثم
يجمعكم بعد موتكم �إلى يوم القيامة
للح�ساب والجزاء ،ذلك اليوم الذي ال
�شك فيه �أنه � ٍآت ،ولكن معظم النا�س ال
يعلمون؛ لذلك ال ي�ستع ّدون له بالعمل
ال�صالح.
 وهلل وح ��ده مل ��ك ال�س ��ماوات ومل ��ك
الأر���ض ،ف�ل�ا ُي ْعب��د بح� ٍ ّ�ق غي��ره فيهم��ا،
وي ��وم تق ��وم ال�س ��اعة الت ��ي يبع ��ث اهلل
فيه��ا الموت��ى للح�س��اب والج��زاء يخ�س��ر
�أ�صح��اب الباط��ل الذي��ن كان��وا يعب��دون
غي ��ر اهلل ،وي�س ��عون لإبط ��ال الح ��ق،
و�إحق ��اق الباط ��ل.
 وت��رى � -أيه��ا الر�س��ول  -ف��ي ذل��ك الي��وم كل �أم��ة بارك��ة عل��ى ركبه��ا تنتظ��ر م��ا يفع��ل به��ا ،كل �أم��ة تدعى �إل��ى كتاب �أعماله��ا الذي كتبه
الحفظة من المالئكة ،اليوم تجزون � -أيها النا���س  -ما كنتم تعملون في الدنيا من خير و�ش� ّ�ر.
 ه��ذا كتابن��ا  -ال��ذي كان��ت مالئكتن��ا تكت��ب في��ه �أعمالك��م  -ي�ش��هد عليك��م بالح� ّ�ق فاق��ر�ؤوه� ،إن��ا كن��ا ن�أم��ر الحفظ��ة �أن تكت��ب م��ا كنت��م
تعملون ف��ي الدنيا.
 ف�أم��ا الذي��ن �آمن��وا وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات فيدخله��م ربه��م �س��بحانه ف��ي جنت��ه برحمت��ه؛ ذل��ك الج��زاء ال��ذي �أعطاه��م اهلل �إي��اه
ه��و الف��وز الوا�ضح ال��ذي ال يدانيه فوز.
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 و�أم��ا الذي��ن كف��روا ب��اهلل فيق��ال ل ْ
تك�س��بون الكف��ر والآث��ام؟!
 و�إذا قي��ل لك��م� :إن وع��د اهلل  -ال��ذي وع��د ب��ه عب��اده �أن��ه �س��يبعثهم ويجازيه��م  -ح��ق ال ِم ْري��ة في��ه ،وال�س��اعة ح��ق ال �ش��ك فيه��ا فاعمل��وا
لها ،قلتم :ما ندري ما هذه ال�س��اعة� ،إن نظن �إال ظ ًّنا �ضعي ًفا �أنها �آتية ،وما نحن بم�س��تيقنين �أنها �س��ت�أتي.
اتب��اع اله��وى يهل��ك �صاحب��ه ،ويحج��ب عن��ه �أ�س��باب التوفي��ق .ه��ول ي��وم القيام��ة .الظ��ن ال يغني من الحق �ش��يئًا ،خا�ص ًة في مجال
االعتقاد.

