 ق ��ال �إبراهي ��م للمالئك ��ة :م ��ا
�ش��أنكم؟ وما ال��ذي تق�صدونه؟
 ق��ال المالئك��ة جوا ًب��ا ل��ه� :إن��ا بعثن��ا
اهلل �إل��ى ق��وم مجرمي��ن يرتكب��ون قبائح
الذنوب.
 لنبع ��ث عليه ��م حج ��ارة م ��ن طي ��ن
مت�ص ِلّب.
 مع َّلــ��مة عن��د رب��ك  -ي��ا �إبراهي��م-
ُت ْب َع ��ث عل ��ى المتجاوزي ��ن لح ��دود اهلل
المبالغي��ن ف��ي الكف��ر والمعا�ص��ي.
 ف�أخرجن��ا م��ن كان ف��ي قري��ة ق��وم
ل��وط م��ن الم�ؤمني��ن حتى ال ي�صيبهم ما
ي�صي��ب المجرمين من العذاب.
 فم��ا وجدن��ا ف��ي قريته��م ه��ذه غي��ر
بيت واحد من الم�سلمين ،هم �أهل بيت
لوط .
 وتركن ��ا ف ��ي قري ��ة ق ��وم ل ��وط م ��ن
�آث��ار الع��ذاب م��ا يدل على وق��وع العذاب
عليه��م ليعتب��ر ب��ه م��ن يخ��اف الع��ذاب
الموج ��ع ال ��ذي �أ�صابه ��م ،ف�ل�ا يعم ��ل
بعمله��م لينج��و من��ه.
 وف ��ي مو�س ��ى حي ��ن بعثن ��اه �إل ��ى
فرع ��ون بالحج ��ج الوا�ضح ��ة� ،آي ��ة لم ��ن
يخ ��اف الع ��ذاب الموج ��ع.
 ف�أعر���ض فرع��ون معت � ًّدا بقوت��ه
وجن��ده عــ��ن الحــ��ق ،وقــ��ال ع��ن مو�س��ى
 :ه��و �ســ��احر ي�سحــ��ر النا���س� ،أو
مجن��ون يق��ول م��ا ال يعقل��ه.
 ف�أخذن ��اه هــــ ��و وجنــــ ��وده كلـــ ��هم
فطرحناهم في البحر ،فغرقوا وهلكوا،
وفرعون � ٍآت بما يالم عليه من التكذيب
وادعاء �أنه �إله.
 وف ��ي ع ��اد ق ��وم ه ��ود �آي ��ة لم ��ن
يخ ��اف الع ��ذاب الموج ��ع حي ��ن بعثن ��ا
عليه��م الري��ح الت��ي ال تحم��ل مط � ًرا وال
تلق ��ح �ش ��ج ًرا ،وال برك ��ة فيه ��ا.

 ما تترك من نف�س �أو مال �أو غيرهما �أتت عليه �إال دمرته ،وتركته كالبالي المتفتت.
 وفي ثمود قوم �صالح �آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم :ا�ستمتعوا بحياتكم قبل انق�ضاء �آجالكم.
 فتكب��روا عـ��ن �أم��ر ربه��م وعل��وا ا�س��تكبا ًرا عل��ى الإيم��ان والطاع��ة ،ف�أخذته��م �صاعق��ة الع��ذاب وه��م ينتظ��رون نزول��ه� ،إذ كان��وا ُو ِع��دوا
بالع��ذاب قبل نزوله بثـ�ل�اثة �أيام.
 فما ا�ستطاعوا �أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب ،ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها.
قوما خارجين عن طاعة اهلل ،فا�ستحقوا عقابه.
 وقد �أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل ه�ؤالء المذكورين� ،إنهم كانوا ً
 وال�سماء بنيناها ،و�أتق ّنا بناءها بقوة ،و�إنا لمو�سعون لأطرافها.
 والأر�ض جعلناها ممهدة لل�ساكنين عليها كالفرا�ش لهم ،فنعم الماهدون نحن �إذ مهدناها لهم.
 وم��ن كل �ش��يء خلقن��ا �صنفي��ن؛ كالذك��ر والأنث��ى ،وال�س��ماء والأر���ض ،والب��ر والبح��ر؛ لعلك��م تتذك��رون وحداني��ة اهلل ال��ذي خلق من كل
�ش��يء �صنفي��ن ،وتتذك��رون قدرت��ه  .فف��روا م��ن عق��اب اهلل �إل��ى ثواب��ه ،بطاعت��ه وع��دم مع�صيت��ه� ،إن��ي لك��م � -أيه��ا النا���س  -نذي��ر م��ن
عقاب��ه ب ّي��ن الن��ذارة  .وال تجعل��وا م��ع اهلل معب��و ًدا �آخر تعبدونه من دون��ه� ،إني لكم نذير منه ب ّين النذارة.
الإيم��ان �أعل��ى درج��ة م��ن الإ�س�ل�ام� .إه�ل�اك اهلل للأم��م المكذب��ة در���س للنا���س جمي ًع��ا .الخ��وف م��ن اهلل
يقت�ض��ي الف��رار �إلي��ه �س��بحانه بالعم��ل ال�صالح ،ولي���س الف��رار منه.

 مث ��ل ذل ��ك التكذي ��ب ال ��ذي ك ��ذب
ب��ه �أه��ل مك��ة كذبت الأمم ال�س��ابقة ،فما
جاءهم من ر�سول من عند اهلل �إال قالوا
عن��ه :هو �س��احر� ،أو مجنون.
� أتوا�ص ��ى المتقدم ��ون م ��ن الكف ��ار
والمت�أخرون منهم على تكذيب الر�سل؟!
ال ،ب��ل جمعهم على هذا طغيانهم.
 ف�أعــــر�ض � -أيها الر�ســـول  -عـــن
ه�ؤالء المكذبين ،فما �أنت بملوم ،فقد
بلغتهم ما �أر�سلت به �إليهم.
 وال يمنع ��ك �إعرا�ض ��ك عنه ��م م ��ن
وعظهم ،وتذكيرهم ،فعظهم وذكّرهم،
ف��إن التذكي��ر ينفع �أهل الإيمان باهلل.
 وما خلقت الجن والإن�س �إال لعبادتي
وحدي ،ما خلقتهم ليجعلوا لي �شريكًا.
 م ��ا �أري ��د منه ��م رز ًق ��ا ،وال �أري ��د
منه ��م �أن يطعمون ��ي.
� إن اهلل هو الرزاق لعباده ،فالجميع
محتاجون �إلى رزقه ،ذو القوة المتين
الذي ال يغلبه �شيء ،وجميع الجن
والإن�س خا�ضعون لق ّوته �سبحانه.
 ف�إن للذين ظلموا �أنف�سهم بتكذيبك
 �أيها الر�سول  -ن�صي ًبا من العذابمثل ن�صيب �أ�صحابهم ال�سابقين ،له
�أجل محدد ،فال يطلبوا مني تعجيله
قبل �أجله.
 فهالك وخ�سار للذين كفروا باهلل،
وكذبوا ر�سولهم من يوم القيامة الذي
َّ
يوعدون فيه ب�إنزال العذاب عليهم.
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الحج ��ج والبراهي ��ن ل ��رد �ش ��بهات
المكذبي ��ن للنب ��ي .
.

� أق�سم اهلل بالجبل الذي كلّم عليه مو�سى
م�سطَّ ر.
 و�أق�سم بالكتاب الذي هو َ
 في ورق مب�سوط مفتوح كالكتب المنزلة  .و�أق�سم بالبيت الذي تعمره المالئكة في ال�سماء بعبادة اهلل.
 و�أق�سم بال�سماء المرفوعة التي هي �سقف الأر�ض  .و�أق�سم بالبحر المملوء ماء.
� إن عذاب ربك � -أيها الر�سول  -لواقع ال محالة على الكافرين  .لي�س له من دافع يدفعه عنهم ،ويمنعهم من وقوعه بهم.
 يوم تتحرك ال�سماء تحركًا ،وت�ضطرب �إيذانًا بالقيامة  .وت�سير الجبال من مواقعها �سي ًرا.
 فه�ل�اك وخ�س��ار ف��ي ذل��ك الي��وم للمكذبي��ن بم��ا وع��د اهلل الكافري��ن ب��ه م��ن الع��ذاب  .الذي��ن هم ف��ي خو�ض في الباط��ل يلعبون ،ال
يبالون ببعث وال ن�شور.

توبيخ��ا له��م :ه��ذه الن��ار الت��ي كنت��م بها تكذب��ون عندما تخوفكم ر�س��لكم
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 ي��وم ُي ْدفع��ون ب�ش� ّد
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منها.
الكف��ر مل��ة واح��دة و�إن اختلف��ت و�س��ائله وتن��وع �أهل��ه ومكان��ه وزمان��ه� .ش��هادة اهلل لر�س��وله
الجن والإن�س تحقيق عبادة اهلل بكل مظاهرها� .سوف تتغير �أحوال الكون يوم القيامة.

بتبلي��غ الر�س��الة .الحكمة من خلق

� أف�س ��حر ه ��ذا ال ��ذي عاينتم ��وه م ��ن
الع��ذاب؟! �أم �أنتم ال تعاينونه؟!
 ذوق ��وا ح � ّ�ر ه ��ذه الن ��ار وعانوه ��ا،
حره ��ا� ،أو ال
فا�صب ��روا عل ��ى معان ��اة ّ
ت�صب ��روا علي ��ه� ،س ��واء �صبرك ��م وع ��دم
�صبرك��م ،ال تج��زون الي��وم �إال م��ا كنت��م
تعملون في الدنيا من الكفر والمعا�صي.
ولم��ا ذك��ر اهلل ج��زاء المكذبي��ن ،ذك��ر
جزاء الم�صدقين المتقين ،فقال:
� إن المتقي ��ن لربه ��م  -بامتث ��ال
�أوام��ره ،واجتن��اب نواهي��ه  -ف��ي جن��ات
ونعي��م عظي��م ال ينقط��ع.
 يتفكهون بما �أعطاهم اهلل من
لذائذ الم�أكل والم�شرب والمنكح،
ووقاهم ربهم �سبحانه عذاب الجحيم؛
ففازوا بح�صول مطلوبهم من الملذات،
وبوقايتهم من المكدرات.
 ويق ��ال له ��م :كل ��وا وا�ش ��ربوا مم ��ا
ا�ش ��تهته �أنف�س ��كم ،هني ًئ ��ا ،ال تخاف ��ون
�ض��ر ًرا وال �أذى مم��ا ت�أكلون �أو ت�ش��ربون؛
ج��زاء لك��م عل��ى �أعمالك��م الطيب��ة ف��ي
الدني��ا.
 متكئ ��ون عل ��ى الأرائ ��ك المزين ��ة
ق��د جعل��ت متقابل��ة بع�ضه��ا �إل��ى جان��ب
بع�ض ،وزوجناهم بن�ساء بي�ض وا�سعات
العيون.
 والذي ��ن �آمن ��وا واتبعه ��م �أوالده ��م
لتقر
ف��ي الإيم��ان� ،ألحقنا به��م �أوالدهم ّ
�أعينه��م به��م ،ول��و ل��م يبلغ��وا �أعماله��م،
وم ��ا نق�صناه ��م �ش ��يئًا م ��ن ث ��واب
�أعمالهم ،كل �إن�سان محبو�س بما ك�سبه
م��ن عم��ل �س��يئ ال يحم��ل عن��ه غي��ره م��ن
عمل��ه �ش��يئًا.
 و�أمددنا �أهل الجنة ه�ؤالء ب�صنوف
من الفاكهة ،و�أمددناهم بكل ما
ا�شتهوه من لحم.
 يتعاطون في الجنة ك� ًأ�سا ال يترتب على �شربها ما يترتب عليها في الدنيا ،من الكالم الباطل والإثم ب�سبب ال�سكر.
 ويدور عليــــهم غلمــان �سخروا لخدمتهم ك�أنهم في �صفاء ب�شرتهم وبيا�ضها ل�ؤل�ؤ محفوظ في �أ�صدافه.
بع�ضا عن حالهم في الدنيا.
 و�أقبل بع�ض �أهل الجنة على بع�ض ،ي�س�أل بع�ضهم ً
 فيجيبونهم� :إنا كنا في الدنيا بين �أهلينا خائفين من عذاب اهلل.
فمن اهلل علينا بالهداية �إلى الإ�سالم ،ووقانا العذاب البالغ في الحرارة.
ّ 
� إن��ا ك ّن��ا ف��ي حياتن��ا الدني��ا نعب��ده ،وندع��وه �أن يقين��ا ع��ذاب الن��ار� ،إن��ه هو المح�س��ن ال�ص��ادق في وعده لعب��اده ،الرحيم به��م ،ومن ّبره
ورحمته بنا �أن هدانا للإيمان ،و�أدخلنا الجنة ،و�أبعدنا عن النار.
ٍ
لك َر ِئ ٌّي من الجن ،ول�ست بمجنون.
 فذكّر � -أيها الر�سول  -بالقر�آن ،فل�ست بما �أنعم اهلل عليك به من الإيمان والعقل
بكاهن َ
محمدا لي�س ً
ر�سول ،بل هو �شاعر ننتظر به �أن يتخطفه الموت ،فن�ستريح منه.
� أم يقول ه�ؤالء المكذبون� :إن
ً
 قل لهم � -أيها الر�سول  :-انتظروا موتي ،و�أنا �أنتظر ما يح ّل بكم من عذاب ب�سبب تكذيبكم �إياي.
إكراما لهم جمي ًعا حتى تتم الفرحة .خمر الآخرة
الجم��ع بي��ن الآب��اء والأبن��اء ف��ي الجن��ة ف��ي منزل��ة واحدة و�إن ق�صر عمل بع�ضه��م � ً
ال يترت��ب عل��ى �ش��ربها مك��روه .م��ن خ��اف م��ن ربه ف��ي دنياه �أ ّمنه ف��ي �آخرته.

 ب ��ل �أت�أمـــ ��رهم عقــ ��ولهم بقــ ��ولهم:
�إن ��ه كاه ��ن ومجن ��ون؟! فيجمع ��ون بي ��ن
م��ا ال يجتم��ع ف��ي �ش��خ�ص ،ب��ل ه��م ق��وم
متج��اوزون للح��دود ،ف�ل�ا يرجع��ون �إل��ى
�ش��رع وال عق��ل.
� أم يقول ��ون� :إن محم � ً�دا اختل ��ق
�وح �إلي ��ه ب ��ه؟! ل ��م
ه ��ذا الق ��ر�آن ،ول ��م ي � َ
يختلق��ه ،بل هم ي�س��تكبرون ع��ن الإيمان
ب��ه ،فيقول��ون :اختلق��ه.
 فلي�أت ��وا بحدي ��ث مثل ��ه ول ��و كان
ُم ْخ َت َل ًق��ا �إن كان��وا �صادقي��ن ف��ي دعواهم
�أن��ه اختلق��ه.
� أم ُخلقوا من غير خالق يخلقهم؟!
�أم هم الخالقون لأنف�سهم؟! ال يمكن
وجود مخلوق دون خالق ،وال مخلوق
يخلق ،فلم ال يعبدون خالقهم؟!
� أم خلقوا ال�سماوات والأر�ض؟! بل
ال يوقنون �أن اهلل هو خالقهم� ،إذ لو
لوحدوه ،ولآمنوا بر�سوله.
�أيقنوا ذلك َّ
� أم عندهم خزائن ربك من الرزق
فيمنحوه من ي�شا�ؤون ،ومن النب ّوة
فيعطوها ويمنعوها من �أرادوا؟! �أم
هم ال ُم َت�س ِلّطون المت�صرفون ح�سب
م�شيئتهم؟!
� أم له ��م ِم ْر َق ��اة يرق ��ون به ��ا �إل ��ى
ال�س��ماء ي�س��تمعون فيه��ا �إل��ى وح��ي اهلل
يوحي ��ه �أنه ��م عل ��ى ح ��ق؟! فلي� ��أت م ��ن
ا�س��تمع منه��م �إل��ى ذل��ك الوح��ي بحج��ة
وا�ضح ��ة ت�صدقك ��م فيم ��ا ت ّدعون ��ه م ��ن
�أنك��م عل��ى ح��ق.
� أم ل��ه البن��ات الت��ي تكرهونه��ا،
ولكم البنون الذين تح ّبونهم؟!
� أم تطل�ب منه�م � -أيه�ا الر�س�ول-
�أج� ًرا عل�ى م�ا تبلغه�م ع�ن رب�ك؟! فه�م
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ملا ال يق�درون
ب�س�بب ذل�ك مكلف�ون ِح ً
عل�ى حمل�ه.
� أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للنا�س ما يطلعون عليه من الغيوب ،فيخبرونهم بما �شا�ؤوا منها؟!
فثق باهلل ،فالذين كفروا باهلل وبر�سوله هم الممكور بهم ،ال �أنت.
كيدا بك وبدينك؟! ْ
� أم يريد ه�ؤالء المكذبون ً
� أم لهم معبود بحق غير اهلل؟! تنزه اهلل وتقد�س عما ين�سبونه �إليه من ال�شريك .كل ما تقدم لم يكن وال يت�صور بحال.
 و�إن يروا قط ًعا من ال�سماء �ساقطة يقولوا عنه :هذا �سحاب متراكم بع�ضه على بع�ض كالعادة ،فال يتعظون ،وال ي�ؤمنون.
 فاتركهم � -أيها الر�سول  -فـــي عنادهم وجحودهم حتى يالقوا يومهم الذي فيه يعذبون ،وهو يوم القيامة.
 يوم ال يغني عنهم كيدهم �شيئًا ً
قليل �أو كثي ًرا ،وال هم ين�صرون ب�إنقاذهم من العذاب.
 و�إن للذي��ن ظلم��وا �أنف�س��هم بال�ش��رك والمعا�ص��ي عذا ًب��ا قب��ل ع��ذاب الآخ��رة؛ ف��ي الدني��ا بالقت��ل وال�س��بي ،وف��ي ال َب� ْ�ر َزخ بع��ذاب القب��ر،
ولك� ّ�ن معظمه��م ال يعلم��ون ذل��ك ،فلذلك يقيم��ون على كفرهم.
ولما ب ّين اهلل بطالن ما عليه الم�شركون �أمر ر�سوله بعدم المباالة بهم ،وبال�صبر على تكذيبهم فقال:
 وا�صبر � -أيها الر�سول  -لق�ضاء ربك ،ولحكمه ال�شرعي ،ف�إنك بمر�أى منا وحفظ ،و�سبح بحمد ربك حين تقوم من نومك.
 ومن الليل ف�س ّبح ربك ،و�ص ّل له ،و�ص ّل �صالة الفجر حين �إدبار النجوم ب�أفولها ب�ضوء النهار.
الطغيان �سبب من �أ�سباب ال�ضالل.

�أهمية الجدال العقلي في �إثبات حقائق الدين.

ثبوت عذاب ال َب ْر َزخ.

�إثب ��ات �ص ��دق الوح ��ي و�أن ��ه م ��ن عن ��د
اهلل.
� أق�سم �سبحانه بالنجم �إذا �سقط.
 م ��ا انح ��رف محم ��د ر�س ��ول اهلل
ع��ن طري��ق الهداية ،وما �صار غو ًّيا،
ولكنه ر�ش��يد.
 وم ��ا يتكل ��م به ��ذا الق ��ر�آن تب ًع ��ا
له ��واه.
 لي���س ه��ذا الق��ر�آن �إال وح ًي��ا يوحي��ه
اهلل �إليه عن طريق جبريل .
 ع ّلم ��ه �إي ��اه مل ��ك �ش ��ديد الق ��وة ه ��و
جبري��ل .
 وجبري ��ل ذو هيئ ��ة ح�س ��نة،
فا�س ��توى ظاه� � ًرا للنب ��ي عل ��ى
هيئت��ه الت��ي خلق��ه اهلل عليه��ا.
 وجبريل بالأفق الأعلى من ال�سماء.
 ث��م اقت��رب جبري��ل م��ن النب��ي
 ،فازداد قر ًبا منه.
 ف ��كان قرب ��ه من ��ه بمق ��دار قو�س ��ين
�أو ه��و �أقرب.
 ف�أوحى جبريل �إلى عبد اهلل محمد
ما �أوحى.
 م��ا ك��ذب قل��ب محم��د م��ا ر�آه
ب�ص��ره.
� أفتجادلونه � -أيها الم�شركون -
فيما �أراه اهلل ليلة �أ�سرى به؟!
 ولق ��د ر�أى محم ��د جبري ��ل
عل��ى �صورت��ه مرة �أخرى ليلة �أ�س��ري به.
 عن��د �س��درة المنته��ى وه��ي �ش��جرة
عظيمة ج ًّدا في ال�سماء ال�سابعة.
 عند هذه ال�شجرة جنة الم�أوى.
� إذ يغ�ش��ى ال�س��درة م��ن �أم��ر اهلل �ش��يء عظي��م ،ال يع��رف كنه��ه �إال اهلل  .م��ا م��ال ب�ص��ره يمي ًن��ا وال �ش� ً
�مال ،وال تج��اوز م��ا ح� ّد

له  .لقد ر�أى محمد ليلة عرج به من �آيات ربه العظمى الدالة على قدرته ،فر�أى الجنة ،ور�أى النار ،وغيرهما� .أفر�أيتم � -أيها
الم�شركون  -هذه الأ�صنام التي تعبدونها من دون اهلل :الالت والعزى  .ومناة الثالثة الأخرى من �أ�صنامكم� .أخبروني هل تملك لكم
نف ًعا �أو �ض ًّرا؟! � ألكم � -أيها الم�شركون  -الذكَر الذي تحبونه ،وله �سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟!  تلك الق�سمة التي ق�سمتموها
ب�أهوائكم ق�سمة جائرة  .لي�ست هذه الأ�صنام �إال �أ�سماء فارغة من المعنى ،فال حظ لها في �صفات الألوهية� ،سميتموها �أنتم و�آبا�ؤكم
م��ن تلق��اء �أنف�س��كم ،م��ا �أن��زل اهلل به��ا م��ن بره��ان ،ال يتب��ع الم�ش��ركون ف��ي اعتقاده��م �إال الظ��ن وما تهواه �أنف�سـ��هم مما ز ّينه ال�ش��يطان في
قلــوبهم ،ولقد جاءهم من ربهم الهدى على ل�سان نبيه  ،فما اهتدوا به�  .أم للإن�ســــان ما تمنـى من �شفـــــاعة الأ�صـــنـام �إلى اهلل؟!
 ال ،لي���س ل��ه م��ا تمن��ى ،فل َّل��ه وح��ده الآخ��رة والأول��ى ،يعط��ي منهم��ا م��ا ي�ش��اء ويمن��ع م��ا ي�ش��اء  .وك��م م��ن ملك ف��ي ال�س��ماوات ال تغني
�ش��فاعتهم �ش��يئًا لو �أرادوا �أن ي�ش��فعوا لأحد �إال بعد �أن ي�أذن اهلل في ال�ش��فاعة لمن ي�ش��اء منهم ،وير�ضى عن الم�ش��فوع له ،فلن ي�أذن اهلل
لمن جعل �ش��ريكًا �أن ي�ش��فع ،ولن ير�ضى عن م�ش��فوعه الذي يعبده من دون اهلل.
كمــ��ال �أدب النبي حيث لم َيز ْغ ب�صره وهو في ال�س��ماء ال�س��ابعة� .س��فاهة عقل الم�ش��ركين حيث عبدوا �ش��يئًا ال ي�ضر وال ينفع،
ون�سبوا هلل ما يكرهون وا�صطفوا لهم ما يحبون .ال�شفاعة ال تقع �إال ب�شرطين :الإذن لل�شافع ،والر�ضا عن الم�شفوع له.

� إن الذي ��ن ال ي�ؤمن ��ون بالبع ��ث ف ��ي
ال��دار الآخرة لي�س� ّمون المالئكة ت�س��مية
الأنث ��ى باعتقاده ��م �أنه ��م بن ��ات اهلل،
تعال��ى اهلل ع��ن قوله��م عل� ًّوا كبي� ًرا.
 ولي� ��س له ��م بت�س ��ميتها �إنا ًث ��ا م ��ن
عل��م ي�س��تندون �إلي��ه ،ال يتبع��ون في ذلك
�إال التخر�ص والوهم ،و�إن الظن ال يغني
م��ن الح��ق �ش��يئًا حتى يق��وم مقامه.
 ف�أعر� ��ض � -أيه ��ا الر�س ��ول  -عم ��ن
�أدبر عن ذكر اهلل ولم يعب�أ به ،ولم يرد
�إال الحي��اة الدني��ا ،فه��و ال يعم��ل لآخرته؛
لأن��ه ال ي�ؤمن بها.
 ذل ��ك ال ��ذي يقول ��ه ه� ��ؤالء
الم�ش ��ركون  -م ��ن ت�س ��مية المالئك ��ة
ت�س ��مية الأنث ��ى  -ه ��و حده ��م ال ��ذي
ي�صل��ون �إلي��ه م��ن العل��م لأنه��م جاهلون،
ل��م ي�صل��وا �إل��ى يقي��ن� ،إن رب��ك � -أيه��ا
الر�س ��ول  -ه ��و �أعل ��م بم ��ن ح ��اد ع ��ن
�س��بيل الحق ،وهو �أعلم بمن اهتدى �إلى
طريق��ه ،ال يخف��ى عليه �ش��يء م��ن ذلك.
 وهلل وح ��ده م ��ا ف ��ي ال�س ��ماوات،
ول��ه م��ا في الأر�ض مل�كًا وخل ًقا وتدبي ًرا،
ليج ��زي الذي ��ن �أ�س ��ا�ؤوا �أعماله ��م ف ��ي
الدني ��ا بم ��ا ي�س ��تحقون م ��ن الع ��ذاب،
ويج ��زي الم�ؤمني ��ن الذي ��ن �أح�س ��نوا
�أعماله ��م بالجن ��ة.
 الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب،
وقبائح المعا�صي �إال �صغائر الذنوب،
فهذه تغفر بترك الكبائر ،والإكثار من
الطاعات� ،إن ربك � -أيها الر�سول -
وا�سع المغفرة ،يغفر ذنوب عباده متى
تابوا منها ،هو �سبحانه �أعلم ب�أحوالكم
و�ش�ؤونكم حين خلق �أباكم �آدم من
تراب ،وحين كنتم ً
حمل في بطون
�أمهاتكم ُت ْخلقون خل ًقا من بعد خلق ،ال
يخفى عليه �شيء من ذلك ،فال تمدحوا
�أنف�سكم بالثناء عليها بالتقوى ،فهو �سبحانه �أعلم بمن اتقاه؛ بامتثال �أوامره ،واجتناب نواهيه.
� أفر�أيت قبح حال الذي �أعر�ض عن الإ�سالم بعد اقترابه منه.
 و�أعطى ً
قليل من المال ثم منع؛ لأن البخل �سجيته ،ومع ذلك هو يزكي نف�سه.
� أعنده علم الغيب فهو يرى و ُي ِّ
حدث بالغيب؟!
� أم هو ٍ
مفتر على اهلل؟! �أم لم ُي ْخ َبر هذا المتق ّول على اهلل بما في ال�صحف الأولى التي �أنزلها اهلل على مو�سى؟
 و�صحف �إبراهيم الذي �أدى كل ما كلفه ربه به و�أتمه.
� أنه ال يحمل �إن�سان �إثم غيره.
 و�أنه لي�س للإن�سان �إال ثواب عمله الذي عمله.
 و�أن عمله �سوف ُيرى يوم القيامة عيانًا.
 ثم ُي ْعطَ ى جزاء عمله تا ًّما غير منقو�ص.
 و�أن �إلى ربك � -أيها الر�سول  -مرجع العباد وم�صيرهم بعد موتهم.
 و�أنه هو �أفرح من ي�شاء ف�أ�ضحكه ،و�أحزن من ي�شاء ف�أبكاه  .و�أنه �أمات الأحياء في الدنيا ،و�أحيا الموتى بالبعث.
انق�سام الذنوب �إلى كبائر و�صغائر.

خطورة التق ُّول على اهلل بغير علم.

النهي عن تزكية النف�س.

٥٤

٥٥

 و�أن ��ه خل ��ق ال�صنفي ��ن :الذك ��ر
والأنث��ى  .م��ن نطف��ة �إذا و�ضع��ت ف��ي
الرح ��م  .و�أن علي ��ه �إع ��ادة خلقهم ��ا
بع��د موتهم��ا للبع��ث  .و�أن��ه �أغنى من
�ش��اء من عب��اده بتمليكه الم��ال ،و�أعطى
م ��ن الم ��ال م ��ا يتخ ��ذه النا� ��س قني ��ة
ال�ش ْعرى ،وهو
يقتنونه  .و�أنه هو رب ِّ
نج��م كان يعب��ده بع���ض الم�ش��ركين م��ن
دون اهلل  .و�أن��ه �أهل��ك ع��ا ًدا الأولى؛
أ�صروا على كفرهم.
وه��م ق��وم هود َّلما � ّ
 و�أهل ��ك ثم ��ود ق ��وم �صال ��ح ،فل ��م
ُي ْب� ِ�ق منه��م �أح� ً�دا.
 و�أهل ��ك ق ��وم ن ��وح م ��ن قب ��ل ع ��اد
وثم��ود� ،إن ق��وم ن��وح كان��وا �أ�ش� ّد ظل ًم��ا،
و�أعظ ��م طغيا ًن ��ا م ��ن ع ��اد وثم ��ود؛ لأن
نوح��ا مك��ث فيهم �ألف �س��نة �إال خم�س��ين
ً
عام ��ا يدعوه ��م �إل ��ى توحي ��د اهلل ،فل ��م
ً
ي�س ��تجيبوا ل ��ه  .وق ��رى ق ��وم ل ��وط
رفعه ��ا �إل ��ى ال�س ��ماء ،ث ��م قلبه ��ا ،ث ��م
�أ�س ��قطها �إل ��ى الأر� ��ض  .فغطاه ��ا
و�أ�صابه��ا م��ن الحج��ارة م��ا غطاه��ا بع��د
رفعه ��ا �إل ��ى ال�س ��ماء و�إ�س ��قاطها عل ��ى
الأر� ��ض.
 فب� ��أي �آي ��ات رب ��ك الدال ��ة عل ��ى
قدرت��ه تج��ادل �أيه��ا الإن�س��ان ف�ل�ا تتع��ظ
به��ا؟!  ه��ذا الر�س��ول المر�س��ل �إليكم
م��ن جن���س الر�س��ل الأول��ى  .اقتربت
القيام ��ة القريب ��ة  .لي� ��س له ��ا داف ��ع
يدفعه��ا ،وال مطل��ع يطل��ع عليه��ا �إال اهلل.
� أفمن هذا القر�آن الذي ُي ْتلى عليكم
تعجب��ون �أن يك��ون م��ن عن��د اهلل؟!
 وت�ضحك ��ون من ��ه ا�س ��تهزا ًء ب ��ه ،وال
تبكون عند �سماع مواعظه؟!
 و�أنت��م اله��ون عن��ه ،ال تبال��ون ب��ه؟!
 فا�سجــ��دوا هلل وحـــ��ده ،و�أخلــ���صوا
له العبادة.

التذكير بنعمة تي�سير القر�آن ،وما فيه من الآيات والنذر.
 اقترب مجيء ال�ساعة ،وان�شق القمر في عهد النبي  ،فكان ان�شقاقه من �آياته الح�سية  .و�إن َي َر الم�شركون ً
دليل وبرهانًا
على �صدقه ُيعر�ضوا عن قَبوله ،ويقولوا :ما �شاهدناه من الحجج والبراهين �سحر باطل  .وكذبوا بما جاءهم من الحق ،واتبعوا
�أهواءهم في التكذيب ،وكل �أمر -خي ًرا كان �أو �ش ًّرا  -واقع بم�ستحقه يوم القيامة  .ولقد جاءهم من �أخبار الأمم التي �أهلكها اهلل
قوما ال
بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم  .والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة ،فما تنفع النذر ً
ي�ؤمنون باهلل وال باليوم الآخر  .ف�إذ لم يهتدوا فاتركهم � -أيها الر�سول  -و�أعر�ض عنهم منتظ ًرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في
ال�صور �إلى �أمر فظيع لم تعرف الخالئق مثله من قبل.
عدم الت�أثر بالقر�آن نذير �ش�ؤم .خطر اتباع الهوى على النف�س في الدنيا والآخرة .عدم االتعاظ بهالك
الأمم �صفة من �صفات الكفار.

 ذليل ��ة �أب�صاره ��م ،يخرج ��ون م ��ن
القب��ور ك�أنه��م ف��ي �س��عيهم �إل��ى موق��ف
الح�س��اب ج��راد منت�ش��ر.
 م�س ��رعين �إل ��ى الداع ��ي �إل ��ى
ذل ��ك الموق ��ف ،يق ��ول الكاف ��رون :ه ��ذا
الي��وم ي��وم ع�س��ير؛ لم��ا في��ه م��ن ال�ش��دة
والأه ��وال.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل �إعرا� ��ض الكف ��ار ع ��ن
دع ��وة ر�س ��ولنا � ،أخب ��ره ب���أن الأم ��م
ال�سابقة كذبت ر�سلها؛ ت�سلي ًة له ،فقال:
 كذب��ت قب��ل ه ��ؤالء المكذبي��ن
بدعوت��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ق��وم ن��وح،
نوح��ا لم��ا بعثن��اه
فكذب��وا عبدن��ا ً
�إليه��م ،وقال��وا عن��ه :ه��و مجن��ون،
وانتهروه ب�أنواع ال�سب وال�شتم والتهديد
�إذا ل��م يت��رك دعوته��م.
 فدع ��ا ن ��وح رب ��ه قائ�ل ً�ا� :إن قوم ��ي
غلبون��ي ،ول��م ي�س��تجيبوا ل��ي ،فانت�ص��ر
منه��م بعق��اب تنزل��ه عليه��م.
 ففتحن ��ا �أب ��واب ال�س ��ماء بم ��اء
متدف ��ق متتاب ��ع.
 وفجرنا الأر�ض ف�صارت عيونًا ينبع
منها الماء ،فالتقى الماء النازل من
ال�سماء مع الماء النابع من الأر�ض على
�أمر من اهلل قدره في الأزل ،ف�أغرق
الجميع �إال من نجاه اهلل.
نوح ��ا عل ��ى �س ��فينة ذات
 وحملن ��ا ً
�أل��واح وم�س��امير ،فنجين��اه ومن معه من
الغرق.
 تج ��ري ه ��ذه ال�س ��فينة ف ��ي �أم ��واج
الم��اء المتالطم��ة بم��ر�أى من��ا وحف��ظ،
انت�صا ًرا لنوح الذي كذبه قومه ،وكفروا
بم��ا جاءه��م ب��ه من عن��د اهلل.
 ولق ��د تركن ��ا ه ��ذا العق ��اب ال ��ذي
عاقبناه��م ب��ه؛ عب��رة وعظ��ة ،فه��ل م��ن
معتب��ر يعتب��ر بذل��ك؟!
 فكيف كان عذابي للمكذبين؟! وكيف كان �إنذاري ب�إهالكي لهم؟!
 ولقد �س ّهلنا القر�آن للتذكر واالتعاظ ،فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!
 كذبت عاد نبيها هو ًدا  ،فت�أملوا  -يا �أهل مكة  -كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان �إنذاري لغيرهم بعذابهم؟!
م�ستمر معهم �إلى ورودهم جهنم.
�شر و�ش�ؤم
� إنا بعثنا عليهم ً
ّ
ريحا �شديدة باردة في يوم ّ
 تقتلع النا�س من الأر�ض ،وترمي بهم على ر�ؤو�سهم ك�أنهم �أ�صول نخل منقلع من مغر�سه.
 فت�أملوا  -يا �أهل مكة  -كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان �إنذاري لغيرهم بعذابهم؟!
 ولقد �س ّهلنا القر�آن للتذكر واالتعاظ ،فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!
 كذب��ت ثم��ود بم��ا �أنذره��م ب��ه ر�س��ولهم �صال��ح   .فقال��وا م�س��تنكرين� :أنتب��ع ب�ش� ًرا م��ن جن�س��نا واح� ً�دا؟! �إن��ا �إن اتبعن��اه ف��ي ه��ذه
الحال��ة لف��ي بع��د ع��ن ال�ص��واب وانح��راف عن��ه ،وف��ي عناء�  .أ�أنزل علي��ه الوحي وهو واحد ،واخت�ص به دونن��ا جمي ًعا؟! ال ،بل هو كذاب
متجب��ر�  .س��يعلمون ي��وم القيام��ة م��ن الك��ذاب المتجب��ر �أ�صال��ح �أم ه��م؟ � إن��ا مخرج��و الناق��ة من ال�صخ��رة وباعثوها اختب��ا ًرا لهم،
فانتظر  -يا �صالح  -وراقب ما ي�صنعون بها وما ُي ْ�ص َنع بهم ،وا�صبر على �أذاهم.
م�ش��روعية الدع��اء عل��ى الكاف��ر الم�ص� ّ�ر عل��ى كف��ره.
وللتذكر واالتعاظ.

�إه�ل�اك المكذبي��ن و�إنج��اء الم�ؤمني��ن ُ�س� َّنة �إلهي��ة.

تي�س��ير الق��ر�آن للحف��ظ

 و�أخبره��م �أن م��اء بئره��م مق�س��وم
بينه��م وبي��ن الناقة؛ يوم لها ،ويوم لهم،
كل ن�صي��ب يح�ض��ره �صاحب��ه وح��ده ف��ي
يوم��ه المخت�ص به.
 فن ��ادوا �صاحبه ��م ليقت ��ل الناق ��ة،
فتن ��اول ال�س ��يف وقتله ��ا؛ امتث � ً�ال لأم ��ر
قوم��ه.
 فت�أمل ��وا  -ي ��ا �أه ��ل مك ��ة  -كي ��ف
كان عذاب��ي له��م؟! وكي��ف كان �إن��ذاري
لغيره��م بعذابه��م؟!
� إن ��ا بعثن ��ا عليه ��م �صيح ��ة واح ��دة
ف�أهلكته ��م ،فكان ��وا كال�ش ��جر الياب� ��س
يتخ��ذ من��ه ال ُم ْح َت ِظ��ر حظي��رة لغنم��ه.
 ولقد �س ّهلنا القر�آن للتذكر
واالتعاظ ،فـــهل من معتـــبر بما فــــيه
من الـعـــــبر والعظات؟!
 كذب ��ت ق ��وم ل ��وط بم ��ا �أنذره ��م ب ��ه
ر�س��ولهم لوط .
ريح ��ا ترميه ��م
�م
�
ه
� إن ��ا بعثن ��ا علي
ً
بالحج��ارة �إال �آل ل��وط  ،ل��م ي�صبهم
الع��ذاب ،فق��د �أنقذناه��م منه؛ �إذ �س��رى
به��م قب��ل وق��وع الع��ذاب من �آخ��ر الليل.
إنعام ��ا
� أنقذناه ��م م ��ن الع ��ذاب � ً
من ��ا عليه ��م ،مث ��ل ه ��ذا الج ��زاء ال ��ذي
جزين��ا ب��ه لوطً ��ا نج��زي م��ن �ش��كر اهلل
عل��ى نعم��ه.
 ولقد خ ّوفهم لوط عذابنا فتجادلوا
ب�إنذاره ،وكذبوه.
 ولق ��د راود لوطً ��ا قو ُم� � ُه �أن يخل ��ي
بينهم وبين �ضيوفه من المالئكة ق�صد
فع��ل الفاح�ش��ة ،فطم�س��نا �أعينه��م فل��م
تب�صره��م ،وقلن��ا له��م :ذوق��وا عذاب��ي،
ونتيج��ة �إن��ذاري لكم.
 ولق ��د جاءه ��م ف ��ي وق ��ت ال�صب ��اح
م�ستمر معهم حتى َي ِر ُدوا الآخرة
عذاب
ّ
في�أتيهم عذابها.

 وقيل لهم :ذوقوا عذابي الذي �أنزلته بكم ،ونتيجة �إنذار لوط لكم.
 ولقد �س ّهلنا القر�آن للتذكر واالتعاظ ،فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!
 ولقد جاء � َآل فرعون �إنذارنا على ل�سان مو�سى وهارون .
 كذب��وا بالبراهي��ن والحج��ج الت��ي جاءته��م م��ن عندن��ا ،فعاقبناه��م عل��ى تكذيبه��م به��ا عقوب��ة عزيز ال يغلب��ه �أحد ،مقت��در ال يعجز عن
�شيء.
� أَ ُك َّفارك��م  -ي��ا �أه��ل مك��ة  -خي��ر م��ن �أولئك��م الكف��ار المذكوري��ن :ق��وم ن��وح وع��اد وثم��ود وق��وم ل��وط وفرع��ون وقوم��ه؟! �أم لك��م ب��راءة
م��ن ع��ذاب اهلل ج��اءت به��ا الكت��ب ال�س��ماوية؟!  ب��ل �أيق��ول ه��ؤالء الكف��ار م��ن �أه��ل مكة :نح��ن جميع منت�صر مم��ن يريدنا ب�س��وء ،ويريد
تفريق َج ْمعنا؟! �َ س ُي ْهزم َج ْم ُع ه�ؤالء الكفار ويولّون الأدبار �أمام الم�ؤمنين ،وقد حدث هذا يوم بدر  .بل ال�ساعة التي يكذبون بها
موعده��م ال��ذي يعذب��ون في��ه ،وال�س��اعة �أعظ��م و�أق�س��ى مم��ا لق��وه م��ن ع��ذاب الدني��ا ي��وم ب��در�  .إن المجرمي��ن بالكف��ر والمعا�ص��ي ف��ي
توبيخ��ا :ذوقوا ع��ذاب النار�  .إنا كل �ش��يء
�ض�ل�ال ع��ن الح��ق ،وع��ذاب وعن��اء  .ي��وم يج� ّ�رون ف��ي الن��ار عل��ى وجوهه��م ،ويق��ال له��م ً
ف��ي الك��ون خلقن��اه بتقدير �س��ابق م ّنا ،ووفق علمنا وم�ش��يئتنا ،وما كتبن��اه في اللوح المحفوظ.
�ش��مول الع��ذاب للمبا�ش��ر للجريم��ة وال ُم َتمال��ئ مع��ه عليه��ا� .شُ �كْر اهلل عل��ى نعم��ه �س��بب ال�س�ل�امة م��ن الع��ذاب.
بهزيم��ة الم�ش��ركين ي��وم ب��در قب��ل وقوعه��ا م��ن الإخب��ار بالغي��ب ال��دال على �صدق الق��ر�آن .وجوب الإيم��ان بالقدر.

�إخب��ار الق��ر�آن

 وم ��ا �أَ ْمرن ��ا �إذا �أردن ��ا �ش ��يئًا �إال �أن
نق��ول كلم��ة واح��دة ه��ي :ك��ن ،فيك��ون م��ا
نري��د �س��ري ًعا مث��ل لم��ح الب�صر.
 ولق ��د �أهلكن ��ا �أمثالك ��م ف ��ي الكف ��ر
م ��ن الأم ��م الما�ضي ��ة ،فه ��ل م ��ن معتب ��ر
يعتب��ر بذل��ك فينزج��ر ع��ن كف��ره؟!
 وكل �شيء فعله العباد فهو مكتوب
الح َفظة ال يفوتهم منه �شيء.
في كتب َ
 وكل �صغير من الأعمال والأقوال،
وكل كبير منها؛ مكتوب في �صحائف
الأعـمـــــال وفــــــي اللــــــوح المـحـــــفـوظ،
و�سيجازون عليه.
� إن المتقين لربهم بامتثال �أوامره
واجتناب نواهيه ،في جنات يتنعمون
فيها ،وفي �أنهار جارية.
 في مجل�س حق ال َل ْغو فيه وال �إثم،
عند مليك يملك كل �شيء ،مقتدر ال
يعجز عن �شيء ،فال ت�س�أل عما ينالونه
منه من النعيم الدائم.

٥٥
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تذكي ��ر الج ��ن والإن� ��س بنع ��م اهلل
الباطن��ة والظاه��رة ،و�آث��ار رحمت��ه ف��ي
الدني ��ا والآخ ��رة.
 الرحـمن ذو الرحمة الوا�سعة.
 علّم النا�س القر�آن بت�سهيل حفظه،
وتي�سير فهم معانيه.
 خلق الإن�سان �سو ًّيا ،و�أح�سن
ت�صويره.
 ع ّلم��ه كي��ف ُي ِبي��ن ع َّم��ا ف��ي �ضمي��ره
نط ًقا وكتابة.
 ال�شم���س والقم��ر َق َّدرهم��ا؛ ي�س��يران
بح�ساب متقن؛ ليعلم النا�س عدد ال�سنين والح�ساب.
 وما ال �ساق له من النبات وال�شجر ي�سجدان هلل �سبحانه منقا َدينِ م�ست�سل َمينِ له.
 وال�سماء رفعها فوق الأر�ض �سق ًفا لها ،و�أثبت العدل في الأر�ض ،و�أمر به عباده.
� أثبت العدل لئال تجوروا � -أيها النا�س  -وتخونوا في الوزن والكيل.
 و�أقيموا الوزن بينكم بالعدل ،وال تنق�صوا الوزن �أو الكيل �إذا كلتم �أو وزنتم لغيركم.
 والأر���ض و�ضعه��ا ُم َه َّي��أة ال�س��تقرار الخل��ق عليه��ا  .فيه��ا الأ�ش��جار الت��ي تثم��ر الفواك��ه ،وفيه��ا النخ��ل ذات الأوعي��ة الت��ي يك��ون منه��ا
التم��ر  .وفيه��ا الح��ب ذو ال ِّت ْب��ن كال ُب��ر وال�ش��عير ،وفيه��ا النبات��ات الت��ي ت�س��تطيبون رائحته��ا  .فب��أي نع��م اهلل الكثي��رة عليك��م  -ي��ا
مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟!  خلق �آدم من طين ياب���س ت�س��مع له �صل�صلة ،مثل الطين المطبوخ  .وخلق �أبا الجن من
لهب خال�ص من الدخان  .فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟!  رب َم ْ�ش� ِ�رقَي ال�شم���س ومغربيها
�ش��تا ًء و�صي ًف��ا  .فب��أي نع��م اهلل الكثي��رة عليك��م  -يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟!
كتاب��ة الأعم��ال �صغيره��ا وكبيره��ا ف��ي �صحائ��ف الأعم��ال .ابت��داء الرحـ��من بذك��ر نعم��ه بالق��ر�آن دالل��ة عل��ى �ش��رف الق��ر�آن وعظ��م
منت��ه عل��ى الخل��ق ب��ه .مكان��ة الع��دل ف��ي الإ�س�ل�ام .نع��م اهلل تقت�ض��ي من��ا العرفان بها و�ش��كرها ،ال التكذيب بها وكفرها.

 خلط اهلل البحرين المالح وال َع ْذب
يلتقيان فيما تراه العين.
 بينهم ��ا حاج ��ز يمن ��ع ًّ
كل منهم ��ا
�أن يطغ��ى عل��ى الآخر حتى يبقى ال َع ْذب
مالحا.
َع ْذ ًب��ا والمال��ح ً
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! يخ ��رج م ��ن مجم ��وع البحري ��ن
كب ��ار ال � ُّدر و�صغ ��اره.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! ول ��ه وح ��ده الت�ص ��رف ف ��ي
ال�سفن الجارية في البحار مثل الجبال.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! كل م ��ن عل ��ى وج ��ه الأر� ��ض م ��ن
الخالئ ��ق هال ��ك ال محال ��ة.
 ويبقى وجه ربك � -أيها الر�سول-
ذو العظمة والإح�سان والتف�ضل على
عباده ،فال يلحقه فناء � ًأبدا.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! ي�س ��أله كل م��ن ف��ي ال�س��ماوات م��ن
المالئك��ة ،وم��ن ف��ي الأر���ض م��ن الج��ن
والإن�س؛ حاجا ِتهم ،كل يوم هو في �ش�أن
م ��ن �ش ��ؤون عب ��اده؛ م ��ن �إحي ��اء و�إمات ��ة
ورزق وغي��ر ذل��ك.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟!� سنفرغ لح�سابكم � -أيها الإن�س
والجن  -فنجازي ًّ
كل بما ي�ستحقه من
ثواب �أو عقاب.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! ويق ��ول اهلل ي ��وم القيام ��ة �إذا
جم��ع الج��ن والإن���س :ي��ا مع�ش��ر الج��ن
مخرجا من ناحية من نواحي ال�س��ماوات والأر�ض فافعلوا ،ولن ت�س��تطيعوا �أن تفعلوا ذلك �إال بقوة
والإن���س� ،إن ا�س��تطعتم �أن تجدوا لكم
ً
وبين��ة ،و�أ َّن��ى لك��م ذل��ك؟
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
ُ ي ْر َ�سل عليكما � -أيها الإن�س والجن  -لهب من النار ٍ
خال من الدخان ،ودخان ال لهب فيه ،فال ت�ستطيعان االمتناع من ذلك.
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
 ف�إذا ت�شققت ال�سماء لنزول المالئكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في �إ�شراق لونه.
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
جن عن ذنوبهم؛ لعلم اهلل ب�أعمالهم.
 ففي ذلك اليوم العظيم ال ُي ْ�س�أل �إن�س وال ّ
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
ُ ي ْعرف المجرمون يوم القيامة بعالمتهم وهي �سواد الوجوه وزرقة العيون ،ف ُت َ�ض ّم نوا�صيهم �إلى �أقدامهم فيرمون في جهنم.
الجم��ع بي��ن البح��ر المال��ح وال َع� ْ�ذب دون �أن يختلط��ا م��ن مظاه��ر ق��درة اهلل تعال��ى .ثب��وت الفن��اء لجمي��ع الخالئ��ق ،وبي��ان �أن البق��اء
ح�ض للعباد على التعلق بالباقي � -س��بحانه  -دون من �س��واه� .إثبات �صفة الوجه هلل على ما يليق به �س��بحانه دون ت�ش��بيه �أو
هلل وحده ٌّ
تمثي��ل .تنوي��ع عذاب الكافر.

 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟!توبيخ ��ا :ه ��ذه جهن ��م
 ويق ��ال له ��م ً
الت��ي يك��ذب به��ا المجرم��ون ف��ي الدني��ا
�أم��ام �أعينه��م ال ي�س��تطيعون �إنكاره��ا.
 يت ��ر َّددون بينه ��ا وبي ��ن م ��اء ح ��ا ّرٍ
�ش��ديد الح��رارة.
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا
مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
 وللذي خاف القيام بين يدي ربه
�صالحا -
فــي الآخـــرة فـــ�آمن وعمـــــل
ً
جنتان.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟! وهات ��ان الجنت ��ان ذوات ��ا �أغ�ص ��ان
عظيم��ة ن�ض��رة مثمرة.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟! ف ��ي الجنتي ��ن عين ��ان تجري ��ان
خاللهم ��ا بالم ��اء.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟! فيهم ��ا م ��ن كل فاكه ��ة ُي َت َف َّك ��ه به ��ا
�صنفان.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟! متكئي ��ن عل ��ى فر� ��ش بطائنه ��ا م ��ن
الديب��اج الغلي��ظ ،وم��ا ُي ْج َن��ى م��ن الثم��ار
والفواك ��ه م ��ن الجنتي ��ن قري ��ب يتناول ��ه
القائ��م والجال���س والمتك��ئ.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟! فيه ��ن ن�س ��اء ق�ص ��رن نظره � ّ�ن
عل��ى �أزواجه� ّ�ن ،ل��م َي ْف َت ِ�ض��ْ�ض بكارته� ّ�ن
�ان.
قب��ل �أزواجه� ّ�ن �إن���س وال ج� ّ
 فب� ��أي نعــــ ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟!أنهن الياقوت والمرجان ً
جمال و�صفاء.
 ك� ّ
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
 ما جزاء من �أح�سن بطاعة ربه �إال �أن يح�سن اهلل جزاءه؟!
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
 ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان �أخريان.
 فب�أي نعم اهلل الكثيرة عليكم  -يا مع�شر الجن والإن�س  -تكذبان؟!
 ق��د ا�ش��ت ّدت خ�ضرتهم��ا  .فب��أي نع��م اهلل الكثي��رة عليك��م  -ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟!  ف��ي هاتي��ن الجنتي��ن عين��ان
�ش��ديدتا ال َف� َوران بالم��اء ،ال ينقط��ع َف� َوران مائهم��ا  .فب��أي نع��م اهلل الكثي��رة عليك��م  -ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟!  ف��ي
هاتي��ن الجنتي��ن فاكه��ة كثي��رة ونخ��ل عظي��م و ُر َّم��ان  .فب��أي نع��م اهلل الكثي��رة عليك��م  -ي��ا مع�ش��ر الج��ن والإن���س  -تكذب��ان؟!
�أهمي��ة الخ��وف م��ن اهلل وا�س��تح�ضار رهب��ة الوق��وف بي��ن يدي��ه.
الم��ر�أة .الج��زاء م��ن جن���س العم��ل.

م��دح ن�س��اء الجن��ة بالعف��اف دالل��ة عل��ى ف�ضيل��ة ه��ذه ال�صف��ة ف��ي

٥٦

 ف ��ي ه ��ذه الجن ��ان ن�س ��اء طيب ��ات
الأخ�ل�اق ح�س��ان الوج��وه.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! ح��ور م�س��تورات ف��ي الخي��ام �صو ًن��ا
لهن.
ّ
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! ل ��م يقت ��رب منه � َّ�ن قب ��ل �أزواجه � ّ�ن
جان.
�إن���س وال ّ
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! متكئي ��ن عل ��ى و�س ��ائد مغط ��اة
ب�أغطي ��ة خ�ض ��ر ،وفر� ��ش ح�س ��ان.
 فب� ��أي نع ��م اهلل الكثي ��رة عليك ��م
 يا مع�ش��ر الجن والإن���س  -تكذبان؟! تعاظ ��م وكث ��ر خي ��ر ا�س ��م رب ��ك
ذي العظم��ة والإح�س��ان والتف�ض��ل عل��ى
عب��اده.

٩٦

بيان �أحوال العباد يوم المعاد.












وكنتم �أ�صنا ًفا ثالثة في ذلك اليوم:
ف�أ�صحاب اليمين الذين ي�أخذون كتبهم ب�أيمانهم ،ما �أعلى و�أعظم منزلتهم!
أخ�س و�أ�سو�أ منزلتهم!
و�أ�صحاب ال�شمال الذين ي�أخذون كتبهم ب�شمائلهم ،ما � ّ
وال�سابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم ال�سابقون في الآخرة لدخول الجنة.
�أولئك هم المقربون عند اهلل.
في جنات النعيم ،يتنعمون ب�أ�صناف النعيم.
جماعة من هذه الأمة ومن الأمم ال�سابقة.
وقليل من النا�س في �آخر الزمان هم من ال�سابقين المقربين.
علـى �أَ ِ�س ّرة من�سوجة بالذهب.
أ�سرة متقابلين بوجوههم ،ال ينظر �أحدهم قفا غيره.
متكئين على هذه ال ّ
دوام تذكر نعم اهلل و�آياته �سبحــانه موجب لتعظيم اهلل وح�ســن طاعته.
تفاوت درجات �أهل الجنة بتفاوت �أعمالهم.

� إذا قامت القيامة ال محالة.
 ل ��ن توج ��د نف� ��س تك�� ّذب به ��ا كم ��ا
كان��ت تك� ّذب ف��ي الدني��ا.
 خاف�ضة للكفار الفجار ب�إدخالهم
في النار ،رافعة للم�ؤمنين المتقين
ب�إدخالهم في الجنة.
� إذا ُح ِّركت الأر�ض تحريكًا عظي ًما.
 و ُف ِّتتت الجبال تفتي ًتا.
 فكان ��ت م ��ن التفتي ��ت غب ��ا ًرا
منت�ش� � ًرا ال ثب ��ات له ��ا.

انقطــاع تكذيب الكـــفار بمعاينة م�شـــاهد القيــامة.

 ي ��دور عليه ��م لخدمته ��م ِو ْل ��دان ال
يناله��م َه� َرم وال فناء.
 ي ��دورون عليه ��م ب�أق ��داح ال ُع� � َرى
له��ا ،و�أباري��ق لها ُع ًرى ،وك�أ���س من خمر
جاري��ة ف��ي الجن��ة ال تنقطع.
 لي�س ��ت كخم ��ر الدني ��ا ،ف�ل�ا يلح ��ق
�ش��اربها �ص��داع ،وال ذه��اب عق��ل.
 ويدور عليهم ه�ؤالء ال ِو ْلدان بفاكهة
مما يختارون.
 وي��دورون بلح��م طي��ر مم��ا ت�ش��تهيه
�أنف�سهم.
 ولهم في الجنة ن�ساء وا�سعات
العيون في جمال.
 ك�أمث ��ال الل�ؤل� ��ؤ ال َم ُ�ص ��ون ف ��ي
َ�ص َدف ��ه.
 ثوا ًب ��ا له ��م عل ��ى م ��ا كان ��وا يعملون ��ه
م��ن الأعم��ال ال�صالحات ف��ي الدنيا.
 ال ي�س ��معون ف ��ي الجن ��ة فاح� ��ش
كالم ،وال م ��ا يلح ��ق �صاحب ��ه �إث ��م.
 ال ي�سمعون �إال �سالم المالئكة
عليهــم ،و�سالم بع�ضهم على بع�ض.
 و�أ�صحاب اليمين  -الذين ُيعطون
كتبهم ب�أيمانهم  -ما �أعظم مكانتهم
و�ش�أنهم عند اهلل!
 في ِ�س ْدر مقطوع ال�شوك ،ال �أذى
فيه.
 وفي موز متراكم م�صفوف بع�ضه
�إلى بع�ض.
م�ستمر ال يزول.
ممدود
 وظل
ّ
 وماء جار ال يتوقف.
 وفاكهة كثيرة ال تنح�صر.
 ال تنقط ��ع عنه ��م �أب � ً�دا ،فلي� ��س له ��ا
مو�س ��م ،وال يح ��ول دونه ��ا مان ��ع ف ��ي �أي
وق��ت �أرادوه��ا.
 وفر� ��ش مرفوع ��ة عالي ��ة تو�ض ��ع
عل ��ى الأ�س � ّ�رة.
� إنا �أن�ش�أنا الحور المذكورات �إن�شا ًء غير م�ألوف.
رناهن �أبكا ًرا لم ُي ْل َم�سن من قبل.
 ف�ص ّي ّ
ال�سن.
في
م�ستويات
،
أزواجهن
�
إلى
ُ م َت َح ِّببات �
ّ
ّ
أناهن لأ�صحاب اليمين الذين ي�ؤخذ بهم ذات اليمين عالمة على �سعادتهم.
� أن�ش� ّ
 هم جماعة من �أمم الأنبياء ال�سابقين.
 وجماعة من �أمة محمد وهي �آخر الأمم  .و�أ�صحاب ال�ش��مال  -الذين يعطون كتبهم ب�ش��مالهم  -ما �أ�س��و�أ حالهم وم�صيرهم!
 ف��ي ري��اح �ش��ديدة الح��رارة ،وف��ي م��اء �ش��ديد الح��رارة  .وف��ي ظ��ل دخان ُم ْ�س��و ّد  .ال ط ّيب الهبوب ،وال ح�س��ن المنظر�  .إنهم
كان��وا قب��ل م��ا �ص��اروا �إلي��ه م��ن الع��ذاب ُم َت َن ِّعمي��ن ف��ي الدني��ا ،ال َه� َّ�م له��م �إال �ش��هواتهم  .وكان��وا ي�صمم��ون عل��ى الكف��ر ب��اهلل وعب��ادة
وعظام��ا ن َِخرة �أنبعث بعد ذلك؟!
الأ�صن��ام م��ن دون��ه  .وكان��وا ينك��رون البع��ث فيقولون ا�س��تهزا ًء وا�س��تبعا ًدا له� :أ�إذا متنا و�صرنا ترا ًبا
ً
� أَ َو يبع��ث �آبا�ؤن��ا الأول��ون الذي��ن مات��وا قبلن��ا؟!  ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء المنكري��ن للبع��ث� :إن الأولي��ن من النا���س والمت�أخرين
منهم�  .س� ُي ْجمعون يوم القيامة ال محالة للح�س��اب والجزاء.
العمل ال�صالح �سبب لنيل النعيم في الآخرة.

الترف والتنعم من �أ�سباب الوقوع في المعا�صي.

خطر الإ�صرار على الذنب.

  ث ��م �إنك ��م � -أيه ��ا المكذب ��ون
بالبع ��ث ،ال�ضال ��ون ع ��ن ال�ص ��راط
الم�س ��تقيم  -لآكل ��ون ي ��وم القيام ��ة
م��ن ثم� ِ�ر �ش� ِ
�جر ال َّز ُّق��وم ،وه��و �ش� ّ�ر ثم��ر
و�أخبث ��ه.
 فمالئ ��ون م ��ن ذل ��ك ال�ش ��جر ال ُم � ِّ�ر
بطونك��م الخاوية.
 ف�ش ��اربون علي ��ه م ��ن الم ��اء الح ��ار
ال�ش��ديد الحرارة.
 فمكث ��رون م ��ن �ش ��ربه كم ��ا تكث ��ر
الإب��ل م��ن ال�ش��رب ب�س��بب داء ال ُه َي��ام.
 ه ��ذا المذك ��ور م ��ن الطع ��ام
الم� ّ�ر والم��اء الح��ا ّر ه��و �ضيافته��م الت��ي
ُي ْ�س�� َتقبلون به ��ا ي ��وم الج ��زاء.
 نحن خلقناكم � -أيها المكذبون -
فهل �ص َّدقتم ب�أنا
عدماَّ ،
بعد �أن كنتم ً
�سنبعثكم �أحياء بعد موتكم؟!
� أفر�أيت�م � -أيه�ا النا��س  -م�ا
تقذفونه من المني في �أرحام ن�سائكم؟!
� أ�أنت ��م تخلق ��ون ذل ��ك المن ��ي� ،أم
نح��ن الذي��ن نخلق��ه؟!
 نح ��ن قدرن ��ا بينك ��م الم ��وت ،فل ��كل
واح ��د منك ��م �أج ��ل ال يتق ��دم علي ��ه وال
يت�أخ��ر ،وم��ا نح��ن بعاجزي��ن.
 عل ��ى �أن نب ��دل م ��ا �أنت ��م علي ��ه
م ��ن الخل ��ق والت�صوي ��ر مم ��ا علمتم ��وه،
ونن�ش ��ئكم فيم ��ا ال تعلمون ��ه م ��ن الخل ��ق
والت�صوي ��ر.
 ولق ��د علمت ��م كي ��ف خلقناك ��م
الخل��ق الأول� ،أف�ل�ا تعتبرون وتعلمون �أن
ال��ذي خلقك��م �أول م��رة قادر على بعثكم
بع��د موتك��م؟!
� أفر�أيت��م م��ا تلقون��ه م��ن الب��ذر ف��ي
الأر�ض؟!
� أ�أنت��م الذي��ن تنبت��ون ذل��ك الب��ذر،
�أم نحن الذين ننبته؟!
حطاما بعد �أن �أو�شك على الن�ضج والإدراك ،فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما �أ�صابه.
حطاما لجعلناه
 لو ن�شاء ج ْعل ذلك الزرع
ً
ً
 تقولون�:إنا لمعذبون بخ�سارة ما �أنفقناه.
 بل نحن محرومون من الرزق.
� أفر�أيتم الماء الذي ت�شربون منه �إذا عط�شتم؟!
� أ�أنتم �أنزلتموه من ال�سحاب في ال�سماء� ،أم نحن الذين �أنزلناه؟!
 ل��و ن�ش��اء ج ْع��ل ذل��ك الم��اء �ش��ديد الملوح��ة ال ُي ْن َتف��ع ب��ه �ش��ر ًبا وال �س��ق ًيا لجعلن��اه �ش��ديد الملوح��ة ،فلوال ت�ش��كرون اهلل على �إنزال��ه َع ْذ ًبا
رحمة بكم�  .أفر�أيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟! � أ�أنتم الذين �أن�ش�أتم ال�شجرة التي توقَد منها� ،أم نحن الذين �أن�ش�أناها رف ًقا
فنزه � -أيها الر�سول -ربك
بكم؟!  نحن �ص ّيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة ،و�ص ّيرناها منفعة للم�سافرين منكمِّ  .
العظي��م عم��ا ال يلي��ق ب��ه�  .أق�س��م اهلل ب�أماك��ن النج��وم ومواقعه��ا  .و�إن ال َق َ�س��م به��ذه المواق��ع  -ل��و تعلم��ون عظم��ه  -لعظي��م؛ لم��ا
فيه من الآيات والعبر التي ال تنح�صر.
دالل��ة الخل��ق الأول عل��ى �س��هولة البع��ث ظاه��رة� .إن��زال الم��اء و�إنب��ات الأر���ض والن��ار الت��ي ينتف��ع به��ا النا���س نعم تقت�ضي من النا���س
�شكرها هلل ،فاهلل قادر على �سلبها متى �شاء .االعتقاد ب�أن للكواكب �أث ًرا في نزول المطـر ُكـ ْف ٌر ،وهو من عادات الجاهلية.

� إن القر�آن المقروء عليكم � -أيها
النا�س  -قر�آن كريم؛ لما فيه من
المنافع العظيمة  .في كتاب َم ُ�صون
عن �أعين النا�س ،وهو اللوح المحفوظ.
يم�س ��ه �إال المالئك ��ة المط َّه ��رون
 ال ّ
م ��ن الذن ��وب والعي ��وبُ  .م َن � َّزل م ��ن
رب الخــ�ل�ائق علــ ��ى نبــــ ��يه محـــــ ��مد
�  .أفبه ��ذا الحدي ��ث �أنت ��م � -أيه��ا
الم�ش��ركون -مكذبون غير م�صدقين؟!
 وتجعل ��ون �ش ��كركم هلل عل ��ى م ��ا
رزقك��م ب��ه م��ن النع��م �أنك��م تكذب��ون ب��ه،
فتن�س��بون المط��ر �إل��ى ال َّن� ْوء ،فتقول��ون:
ُم ِطرن ��ا ب َن� � ْوء ك ��ذا و َن� � ْوء ك ��ذا؟! لم ��ا
ذك ��ر بع� ��ض �أدل ��ة البع ��ث �أراد �أن ينب ��ه
عل��ى قدرت��ه عل��ى الإع��ادة بالإ�ش��ارة �إل��ى
عجزه��م ع��ن دف��ع الموت ،فال��ذي �أمات
ق ��ادر عل ��ى �أن يحي ��ي  .فه�ل َّ�ا �إذا
و�صل��ت ال��روح الحلق��وم  .و�أنت��م ف��ي
ذل ��ك الوق ��ت تنظ ��رون الـ � ُم ْح َت َ�ضر بي ��ن
�أيديك ��م  .و نح ��ن بعلمن ��ا وقدرتن ��ا
ومالئكتن ��ا �أق ��رب �إل ��ى ميتك ��م منك ��م،
ولك ��ن ال ت�ش ��اهدون ه� ��ؤالء المالئك ��ة.
فهل � -إن كنتم ،كما تزعمون ،غير
َّ 
مبعوثي ��ن لمجازاتك ��م عل ��ى �أعمالك ��م-
 ترجع ��ون ه ��ذه ال ��روح الت ��ي تخ ��رج
٢٩
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م ��ن ميتك ��م �إن كنت ��م �صادقي ��ن؟! وال
ت�س ��تطيعون ذل ��ك  .ف�أم ��ا �إن
كان الميت من ال�سابقين �إلى الخيرات.
 فل ��ه راح ��ة ال تع ��ب بعده ��ا ،ورزق
طي��ب ،ورحم��ة ،وله جن��ة يتنعم فيها بما
ت�ش��تهيه نف�س��ه.
  و�أم ��ا �إن كان المي ��ت م ��ن
�أ�صح ��اب اليمي ��ن ف�ل�ا تهت � ّ�م ل�ش���أنهم،
فله ��م ال�س�ل�امة والأم ��ن  .و�أم ��ا �إن
كان المي��ت م��ن المكذبي��ن بم��ا ج��اء ب��ه
الر�س ��ول ال�ضالي ��ن ع ��ن ال�ص ��راط
الم�س��تقيم  .ف�ضيافته التي ي�س��تقبل بها ماء حا ٌّر �ش��ديد الحرارة  .وله احتراق بنار الجحيم�  .إن هذا الذي ق�ص�صناه عليك
وقد ْ�س ��ه ع ��ن النقائ� ��ص.
� -أيه��ا الر�س��ول  -له ��و ح ��ق اليقي ��ن ال ��ذي ال ِم ْري ��ة في ��ه  .فن � ِّ�زه ا�س ��م رب ��ك العظي ��مِّ ،

الترقي بالنفو�س للإيمان والإنفاق في �سبيل اهلل.
هلل و َق َّد�س��ه م��ا ف��ي ال�س��ماوات والأر���ض م��ن مخلوقات��ه ،وه��و العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،الحكيم ف��ي خلقه وتقديره  .له وحده
 ن� َّز َه ا َ
ملك ال�س��ماوات والأر�ض ،يحيي من ي�ش��اء �أن يحييه ،ويميت من ي�ش��اء �أن يميته ،وهو على كل �ش��يء قدير ،ال يعجزه �ش��يء  .هو الأول
الذي ال �شيء قبله ،وهو الآخر الذي ال �شيء بعده ،وهو الظاهر الذي لي�س فوقه �شيء ،وهو الباطن الذي لي�س دونه �شيء ،وهو بكل �شيء
عليم ،ال يفوته �شيء.
�ش��دة �س��كرات الم��وت وعج��ز الإن�س��ان ع��ن دفعه��ا .الأ�ص��ل �أن الب�ش��ر ال ي��رون المالئك��ة �إال �إن �أراد اهلل لحكم��ة.
�أ�سماء اهلل (الأول ،الآخر ،الظاهر ،الباطن) تقت�ضي تعظيم اهلل ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة.

 ه ��و الـــ ��ذي خــــ ��لق ال�سـ ��ماوات
والأر�ض في �ستة �أيام بد�أت بيوم الأحد،
وانته��ت بي��وم الجمع��ة ،وه��و ق��ادر عل��ى
خلقها في �أقـ� ّل من طرفة عين ،ثم عال
وارتف��ع �س��بحانه على العر���ش عل� ًّوا يليق
ب��ه �س��بحانه ،يعل��م ما يدخل ف��ي الأر�ض
م��ن مط��ر وب��ذر وغيرهم��ا ،وم��ا يخ��رج
منه��ا م��ن نب��ات ومع��ادن وغيرهم��ا ،وما
ين��زل م��ن ال�س��ماء م��ن المط��ر والوح��ي
وغيرهم��ا ،وم��ا يعرج فيها من المالئكة
وم ��ن �أعم ��ال العب ��اد و�أرواحه ��م ،وه ��و
معكـ ��م �أينم ��ا كنت ��م � -أيه ��ا النا� ��س -
بعلمه ،ال يخفى عليه منكم �شيء ،واهلل
بم ��ا تعمل ��ون ب�صي ��ر ،ال يخف ��ى علي ��ه
من �أعمالكم �شيء ،و�سيجازيكم عليها.
 ل ��ه وح ��ده ملــ ��ك ال�س ��ماوات ومل ��ك
الأر���ض ،و�إليــــ��ه وح��ده ترجـــ��ع الأم��ور،
فيحـــ ��ا�سب الخـــ�ل�ائق ي ��وم القيــــ ��امة،
ويجازيه��م عل��ى �أعماله��م.
 يدخ ��ل اللي ��ل عل ��ى النه ��ار فت�أت ��ي
الظلم��ة ،وين��ام النا���س ،ويدخ��ل النه��ار
عل ��ى اللي ��ل في�أت ��ي ال�ضي ��اء ،فينطل ��ق
النا���س �إلى �أعمالهم ،وهو عليم بما في
�ص ��دور عب ��اده ،ال يخف ��ى علي ��ه �ش ��يء
منه.
� آمن�وا ب�اهلل ،و�آمن�وا بر�س�وله،
و�أنفق�وا م�ن الم�ال ال�ذي جعلك�م اهلل
ُم ْ�س� َت ْخلَفين فيه ،تت�صرفون فيه وفق ما
�ش�رع لك�م ،فالذي�ن �آمن�وا منك�م ب�اهلل،
وبذل�وا �أمواله�م ف�ي �س�بيل اهلل ،له�م
ث�واب عظي�م عن�ده ،وه�و الجن�ة.
 و�أي �ش ��يء يمنعك ��م م ��ن الإيم ��ان
ب ��اهلل؟! والر�س ��ول يدعوك ��م �إل ��ى اهلل
رج��اء �أن ت�ؤمن��وا بربك��م �س��بحانه ،وق��د
�أخ ��ذ اهلل منك ��م العه ��د �أن ت�ؤمن ��وا ب ��ه
حي��ن �أخرجك��م م��ن ظه��ور �آبائك��م� ،إن

كنت ��م م�ؤمني ��ن.
 ه��و ال��ذي ين��زل عل��ى عب��ده محم��د �آي��ات وا�ضح��ات؛ ليخرجك��م م��ن ظلم��ات الكف��ر والجه��ل �إلى ن��ور الإيم��ان والعل��م ،و�إن اهلل بكم
لر�ؤوف رحيم حين �أر�س��ل �إليكم نبيه هاد ًيا وب�ش��ي ًرا.
 و�أي �ش��يء يمنعكم من الإنفاق في �س��بيل اهلل؟! وهلل ميراث ال�س��ماوات والأر�ض ،ال ي�س��توي منكم � -أيها الم�ؤمنون  -من �أنفق ماله
في �سبيل اهلل ابتغاء مر�ضاته من قبل فتح مكة ،وقاتل الكفار لن�صرة الإ�سالم ،مع من �أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار؛ �أولئك المنفقون من
قبل الفتح والمقاتلون في �سبيل اهلل� ،أعظم منزلة عند اهلل و�أرفع درجة من الذين �أنفقوا �أموالهم في �سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار؛
وقد وعد اهلل ِكال الفريقين الجنة ،واهلل بما تعملون خبير ،ال يخفى عليه �شيء من �أعمالكم ،و�سيجازيكم عليها.
 م��ن ذا ال��ذي يب��ذل مال��ه طيب��ة ب��ه نف�س��ه لوج��ه اهلل ،فيعطي��ه اهلل ث��واب م��ا بذله من مال��ه م�ضاع ًفا ،وله يوم القيامة ث��واب كريم ،وهو
الجنة؟!
المال مــال اهلل ،والإن�سان ُم ْ�س َت ْخلَف فيه.
تفاوت درجات الم�ؤمنين بح�سب ال�سبق �إلى الإيمان و�أعمال البر.
الإنفاق في �سبيل اهلل �سبب في بركة المال ونمائه.

 ي ��وم ت ��رى الم�ؤمني ��ن والم�ؤمن ��ات
يتقدمه ��م نوره ��م بي ��ن �أيديه ��م
وب�أيمانه��م ،ويق��ال له��م في ذل��ك اليوم:
ُب ْ�ش��راكم الي��وم جن��ات تج��ري م��ن تح��ت
ق�صوره ��ا و�أ�ش ��جارها الأنه ��ار ماكثي ��ن
فيه ��ا �أب � ً�دا ،ذل ��ك الج ��زاء ه ��و الف ��وز
العظي ��م ال ��ذي ال يداني ��ه ف ��وز.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ح ��ال الم�ؤمني ��ن ف ��ي
ذل��ك اليوم ذكر حال المنافقين ،فقال:
 يوم يقول المنافقون والمنافقات
للذين �آمنوا :انتظرونا رجاء �أن
نقتب�س من نوركم ما يعيننا على عبور
ال�صراط ،ويقال للمنافقين ا�ستهزا ًء
بهم :ارجعوا وراءكم ،فاطلبوا نو ًرا
ت�ستنيرون بهَ ،ف ُ�ض ِرب بينهم ب�سور،
لذلك ال�سور باب ،باطنه مما يلي
الم�ؤمنين فيه الرحمة ،وظاهره مما
يلي المنافقين فيه العذاب.

ينــــ ��ادي المـنــــافـقــــ ��ون
المـ�ؤمنــ��ين قائلي��ن� :ألم نكن معكم على
الإ�سالم والطاعة؟! قال لهم الم�ؤمنون:
بل��ى ،كنت��م معن��ا ،لك ّنكم فتنتم �أنف�س��كم
بالنف ��اق ف�أهلكتموه ��ا ،وترب�صت ��م
بالم�ؤمني ��ن �أن ُي ْغ َلب ��وا ف ُت ْع ِلن ��وا كفرك ��م،
و�ش��ككتم ف��ي ن�ص��ر اهلل للم�ؤمني��ن ،وفي
البع��ث بع��د الم��وت ،وخدعتك��م الأطم��اع
الكاذب��ة حت��ى جاءكم الم��وت و�أنتم على
وغرك��م ب��اهلل ال�ش��يطان.
ذل��كَّ ،
 فـاليـــوم ال تـ�ؤخـــذ منكــــم � -أيها
المنافقون  -فدية من عذاب اهلل ،وال
ت�ؤخذ فدية من الذين كفروا باهلل علنًا،
وم�صيركم وم�صير الكافرين النار،
هي �أولى بكم ،و�أنتم �أولى بها ،وبئ�س
الم�صير.
� أل ��م َي ِح � ْ�ن للذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
ور�س��وله �أن تلي��ن قلوبه��م وتطمئ� ّ�ن لذكر
اهلل �س��بحانه ،وم��ا ن��زل م��ن الق��ر�آن م��ن وع��د �أو وعي��د ،وال يكون��وا مث��ل الذي��ن �أُعط��وا الت��وراة م��ن اليه��ود ،والذي��ن �أُعط��وا الإنجي��ل م��ن
الن�ص��ارى ،ف��ي ق�س��وة القل��وب ،فط��ال الزم��ن بينهم وبين بعثة �أنبيائهم فق�س��ت ب�س��بب ذلك قلوبهم ،وكثير منه��م خارجون عن طاعة اهلل
�إل��ى مع�صيت��ه؟!
 اعلم��وا �أن اهلل يحي��ي الأر���ض ب�إنباته��ا بع��د جفافه��ا ،ق��د ب ّين��ا لك��م � -أيه��ا النا���س  -الأدل��ة والبراهي��ن على ق��درة اهلل ووحدانيته رجاء
�أن تعقلوه��ا؛ فتعلم��وا �أن ال��ذي �أحي��ا الأر���ض بع��د موته��ا ق��ادر عل��ى بعثك��م بع��د موتكم ،وقادر عل��ى جعل قلوبكم لينة بعد ق�س��وتها.
�ضاع��ف
� إن المت�صدقي��ن ببع���ض �أمواله��م ،والمت�صدق��ات ببع���ض �أمواله� ّ�ن ،الذي��ن ينفقونه��ا طيب��ة به��ا نفو�س��هم دون َم� ٍ ّ�ن وال �أذىُ ،ي َ
له��م ث��واب �أعماله��م :الح�س��نة بع�ش��ر �أمثاله��ا �إل��ى �س��بع مئ��ة �ضعف �إلى �أ�ضعاف كثي��رة ،ولهم مع ذلك ثواب كريم عن��د اهلل وهو الجنة.
امتنان اهلل على الم�ؤمنين ب�إعطائهم نو ًرا ي�سعى �أمامهم وعن �أيمانهم.
المعا�صي والنفاق �سبب للظلمة والهالك يوم القيامة.
التر ُّب�ص بالم�ؤمنين وال�شك في البعث ،واالنخداع بالأماني ،واالغترار بال�شيطان :من �صفات المنافقين.
خطر الغفلة الم�ؤدية لق�سوة القلوب.

 والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل و�آمن ��وا
بر�س��له دون تفري��ق بينه��م� ،أولئ��ك ه��م
ال�صديق��ون ،وال�ش��هداء عن��د ربه��م لهم
ِّ
ثوابهم الكريم المع ّد لهم ،ولهم نورهم
الذي ي�س��عى بين �أيديهم وب�أيمانهم يوم
القيام��ة ،والذي��ن كف��روا ب��اهلل وبر�س��له،
وكذب ��وا ب�آياتن ��ا المنزل ��ة عل ��ى ر�س ��ولنا
�أولئك �أ�صحاب الجحيم ،يدخلونها يوم
القيام��ة خالدين فيها � ًأبدا ،ال يخرجون
منها.
 اعلموا �أنما الحياة الدنيا لعب تلعب
به الأبدان ،ولهو تلهو به القلوب ،وزينة
تتجملون بها ،وتفاخر بينكم بما فيها
من ملك ومتاع ،وتبا ٍه بكثرة الأموال
وكثرة الأوالد ،كمثل مطر �أعجب ال ُّز َّراع
المخ�ضر
نباته ،ثم ال يلبث هذا النبات
ّ
�أن ييب�س ،فتراه � -أيها الرائي  -بعد
اخ�ضراره م�صف ًّرا ،ثم يجعله اهلل
ُف َتا ًتا يتك�سر ،وفي الآخرة عذاب �شديد
للكفار والمنافقين ،ومغفرة من اهلل
لذنوب عباده الم�ؤمنين ،ور�ضوان منه،
وما الحياة الدنيا �إال متاع زائل ال ثبات
له ،فمن �آثر متاعها الزائل على نعيم
الآخرة فهو خا�سر مغبون.
� سابقـــــ ��وا � -أيهـــــ��ا الـــــ��نا�س � -إل ��ى
الأعم��ال ال�صالح��ات الت��ي تنال��ون به��ا
مغف��رة ذنوبك��م؛ م��ن توب��ة وغيره��ا م��ن
القربات ،ولتنالوا بها جنة عر�ضها مثل
عر� ��ض ال�س ��ماء والأر� ��ض ،ه ��ذه الجن ��ة
�أع ّده ��ا اهلل للذي ��ن �آمن ��وا ب ��ه و�آمن ��وا
بر�س��له ،ذل��ك الجزاء ف�ض��ل اهلل يعطيه
م��ن ي�ش��اء م��ن عباده ،واهلل �س��بحانه ذو
الف�ض��ل العظي��م عل��ى عب��اده الم�ؤمنين.
 م ��ا �أ�ص ��اب النا� ��س م ��ن م�صيب ��ة
الج � ْ�دب وغي ��ره ،وال
ف ��ي الأر� ��ض م ��ن َ
�أ�صابه��م م��ن م�صيب��ة ف��ي �أنف�س��هم �إال

وه ��ي مثبت ��ة ف ��ي الل ��وح المحف ��وظ م ��ن قب ��ل �أن نخل ��ق الخليق ��ة� ،إن ذل ��ك عل ��ى اهلل �س ��هل.
 وذل�ك لك�ي ال تحزن�وا � -أيه�ا النا��س  -عل�ى م�ا فاتك�م ،ولك�ي ال تفرح�وا بم�ا �أعطاك�م م�ن النعم ف�رح َبطَ ر� ،إن اهلل ال يح ّ�ب كل متكبر
فخور على النا��س بما �أعطاه اهلل.
ي�ضر نف�سه،
 الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ،وي�أمرون غيرهم بالبخل خا�سرون ،ومن ّ
ي�ضر اهلل و�إنما ّ
يتول عن طاعة اهلل فلن ّ
�إن اهلل هو الغني ،فال يفتقر �إلى طاعة عبيده ،المحمود على كل حال.
الزهد في الدنيا وما فيها من �شهوات ،والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم ُيعينان على �سلوك ال�صراط الم�ستقيم.
وجوب الإيمان بالقدر.
من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا.
البخل والأمر به خ�صلتان ذميمتان ال يت�صف بهما الم�ؤمن.

 لق ��د �أر�س ��لنا ر�س ��لنا بالحج ��ج
الوا�ضح��ة والبراهي��ن الجلي��ة ،و�أنزلن��ا
معه��م الكت��ب ،و�أنزلن��ا معه��م المي��زان؛
ليق��وم النا���س بالع��دل ،و�أنزلن��ا الحدي��د
في��ه ب�أ���س ق��وي ،فمن��ه ُي ْ�ص َن��ع ال�س�ل�اح،
وفي ��ه مناف ��ع للنا� ��س ف ��ي �صناعاته ��م
وحرفهم ،وليعلم اهلل عل ًما يظهر للعباد
م��ن ين�ص��ره م��ن عب��اده بالغي��ب� ،إن اهلل
ق ��وي عزي ��ز ال يغلب ��ه �ش ��يء ،وال يعج ��ز
ع��ن �ش��يء.
�وحا و�إبـراهــيم
 ولـــــقـ�د �أر�سلـــــ�نا نــ ً
 ،وجعــــ�لنا ف�ي ذريتـــ�هما النـــ�بوة،
والكت�ب المنزل�ة ،فم�ن ذريتهم�ا مهت ٍ�د
�إل�ى ال�ص�راط الم�س�تقيم ،مو َّفق ،وكثير
منه�م خارج�ون ع�ن طاعة اهلل.
 ث ��م �أتبعن ��ا ر�س ��لنا ،فبعثناه ��م
َت ْت � َرى �إل��ى �أممه��م ،و�أتبعناه��م بعي�س��ى
اب��ن مري��م و�أعطين��اه الإنجي��ل ،وجعلن��ا
ف��ي قل��وب الذي��ن �آمن��وا ب��ه واتبع��وه ر�أفة
ورحم ��ة ،فكان ��وا متوا ِّدي ��ن متراحمي ��ن
فيم��ا بينه��م ،وابتدعوا الغل��و في دينهم،
فترك ��وا بع� ��ض م ��ا �أح ��ل اهلل له ��م م ��ن
النكاح والمالذ ،ولم نطلب منهم ذلك،
ابتداعا منهم
و�إنما �ألزموا به �أنف�س��هم؛
ً
ف��ي الدي��ن ،و�إنم��ا طلبن��ا اتب��اع مر�ض��اة
اهلل فل��م يفعل��وا ،ف�أعطين��ا الذي��ن �آمن��وا
منه ��م ثوابه ��م ،وكثي ��ر منه ��م خارج ��ون
ع��ن طاع��ة اهلل بالتكذي��ب بم��ا جاءه��م
ب��ه ر�س��وله محم��د .
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا
بما �شــــرعه لهم ،اتقــــوا اهلل بامتثال
�أوامــــره ،واجتــــناب نواهيه ،و�آمنوا
بر�سوله ،يعطكم ن�صي َب ْين من الثواب
والأجر على �إيمانكم بمحمد ،
و�إيمانكم بالر�سل ال�سابقين ،ويجعل
لكم نو ًرا تهتدون به في حياتكم الدنيا،
وت�ستنيرون به على ال�صراط يوم القيامة ،ويغفر لكم ذنوبكم في�سترها وال ي�ؤاخذكم بها ،واهلل �سبحانه غفو ٌر لعباده رحيم بهم.
 وق��د ب ّين��ا لك��م ف�ضلن��ا العظي��م بم��ا �أعددن��اه لك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -م��ن الث��واب الم�ضاع��ف؛ ليعل��م �أه��ل الكت��اب ال�س��ابقون من يهود
ون�ص��ارى �أنه��م ال يق��درون عل��ى �ش��يء م��ن ف�ض��ل اهلل بحي��ث يمنحون��ه َم� ْ�ن ي�ش��ا�ؤون ،ويمنعون��ه َم� ْ�ن ي�ش��ا�ؤون ،وليعلم��وا �أن الف�ض��ل بي��د اهلل
�س��بحانه يعطي��ه م��ن ي�ش��اء م��ن عب��اده ،واهلل ذو الف�ض��ل العظي��م ال��ذي يخت�ص به من ي�ش��اء من عباده.
الحق ال بد له من قوة تحميه وتن�شره.
بيان مكانة العدل في ال�شرائع ال�سماوية.
�صلة الن�سب ب�أهل الإيمان وال�صالح ال ُت ْغ ِني �شيئًا عن الإن�سان ما لم يكن هو م�ؤمنًا.
بيان تحريم االبتداع في الدين.

