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�إظه ��ار كم ��ال مل ��ك اهلل وقدرت ��ه؛ بع ًث ��ا
على خ�ش��يته ،وتحذي� ًرا من عقابه.
 تعاظ��م وكث��ر خي��ر اهلل ال��ذي بي��ده
وحده الملك ،وهو على كل �ش��يء قدير،
ال يعجزه �شيء.
 ال ��ذي خل ��ق الم ��وت وخل ��ق الحي ��اة
ليختبركم � -أيها النا�س � -أيكم �أح�سن
عم�ل ً�ا ،وه��و العزي��ز ال��ذي ال يغلبه �أحد،
الغف��ور لذنوب من ت��اب من عباده.
 ال ��ذي خل ��ق �س ��بع �س ��ماوات ،كل
�س��ماء طبق��ة ف��وق م��ا قبله��ا دون تما�� ّ�س
بي ��ن �س ��ماء و�س ��ماء .ال ت�ش ��اهد � -أيه ��ا
الرائ��ي  -فيم��ا خل��ق اهلل �أي تف��اوت �أو
ع��دم تنا�س��ب .فارج��ع الب�ص��ر ه��ل ت��رى
م��ن َت َ�ش� ُّقق �أو َت َ�ص� ُّدع؟! ل��ن ت��رى ذل��ك،
و�إنم��ا ت��رى خل ًق��ا محك ًم��ا متق ًن��ا.
 ث ��م ارج ��ع الب�ص ��ر م � ّ�رة بع ��د م � ّ�رة
يرج��ع �إليك ب�ص��رك ً
ذليل دون �أن يرى
عي ًبا �أو ً
خلل في خلق ال�سماء ،وهو َك ِليل
منقط��ع عن النظر.
 ولق ��د ز ّين ��ا �أق ��رب �س � ٍ
�ماء �إل ��ى
الأر� ��ض بنج � ٍ
�وم م�ضيئ ��ة ،وجعلن ��ا تل ��ك
النجوـ ��م �شُ � ُه ًبا ُت ْر َج ��م به ��ا ال�ش ��ياطين
الت��ي ت�س��ترق ال�س��مع فتحرقه��م ،وه َّي�أن��ا
له��م ف��ي الآخ��رة الن��ار ال ُم ْ�س � َت ِعرة.
 وللذي ��ن كف ��روا بربه ��م ي ��وم
القيام ��ة ع ��ذاب الن ��ار المتق ��دة ،و�س ��اء
المرج ��ع ال ��ذي يرجع ��ون �إلي ��ه.
� إذا ُطرح ��وا ف ��ي الن ��ار �س ��معوا له ��ا
�ديدا ،وه��ي تغل��ي مث��ل
قبيح��ا �ش� ً
�صو ًت��ا ً
غلي��ان ِ
الم ْر َج��ل.
 ي��كاد ينف�ص��ل بع�ضه��ا ع��ن بع���ض ويتم ّي��ز؛ م��ن �ش��دة غ�ضبها على من يدخل فيه��ا ،كلما ُر ِم َيت فيها دفعة من �أ�صحابها الكفار �س��ألتهم
المالئكة الموكلون بها �س�ؤال تقريع� :ألم ي�أتكم في الدنيا ر�سول يخ ّوفكم من عذاب اهلل؟!
 ق��ال الكف��ار :بل��ى ،ق��د جاءن��ا ر�س��ول يخ ّوفن��ا م��ن ع��ذاب اهلل فكذبن��اه ،وقلن��ا ل��ه :م��ا ن� ّزل اهلل م��ن وحي ،ل�س��تم � -أيه��ا الر�س��ل � -إال في
الحق.
�ض�ل�ال عظيم عن ّ
�ماعا ُي ْن َتف��ع ب��ه� ،أو نعق��ل عق��ل من يميز الحق م��ن الباطل ،ما كنا في جملة �أ�صحاب الن��ار ،بل ُك َّنا ن�ؤمن
 وق��ال الكف��ار :ل��و ُك َّن��ا ن�س��مع �س� ً
بالر�سل ،ون�صدق بما جا�ؤوا به ،ونكون من �أ�صحاب الجنة.
أقروا على �أنف�سهم بالكفر والتكذيب فا�ستحقوا النار ،ف ُب ْع ًدا لأ�صحاب النار.
 ف� ّ
ولما ذكر اهلل �صفات �أهل الكفر وجزاءهم ،ع ّقبها بذكر �صفات �أهل الإيمان وجزائهم ،فقال:
� إن الذين يخافون اهلل في خلواتهم ،لهم مغفرة لذنوبهم ،ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.
في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل ال�صالح قبل الموت.
َح َن ُق جهنم على الكفار وغيظها غير ًة هلل �سبحانه.
�سبق الجن الإن�س في ارتياد الف�ضاء وكل من تعدى حده منهم ،ف�إنه �سيناله الر�صد بعقاب.
طاعة اهلل وخ�شيته في الخلوات من �أ�سباب المغفرة ودخول الجنة.

 و�أخفـــ�وا � -أيه�ا النا��س  -كالمك�م
�أو �أعلن�وه ،ف�اهلل يعلم�ه� ،إن�ه �س�بحانه
علي�م بم�ا ف�ي قل�وب عب�اده ،ال يخف�ى
علي�ه �ش�يء م�ن ذل�ك.
� أال يعل ��م ال ��ذي خل ��ق الخالئ ��ق
كله��ا ال�س� ّ�ر وم��ا ه��و �أخف��ى م��ن ال�س� ّ�ر؟!
وه��و اللطيف بعب��اده ،الخبير ب�أمورهم،
ال يخف��ى علي��ه منه��ا �ش��يء.
 ه��و ال��ذي جع��ل لك��م الأر���ض �س��هلة
ل ّينة لل�س��كن عليها ،ف�سيروا في جوانبها
و�أطرافه��ا ،وكل��وا م��ن رزق��ه ال��ذي �أع� ّد
لك��م فيه��ا ،و�إلي��ه وح��ده بعثكم للح�س��اب
والجزاء.
� أ�أمنت ��م اهلل ال ��ذي ف ��ي ال�س ��ماء �أن
ي�ش��ق الأر���ض م��ن تحتكم كما �ش��قها من
تح��ت ق��ارون بع��د �أن كان��ت �س��هلة مذللة
لل�س��كن عليه��ا ،ف��إذا ه��ي ت�ضط��رب بكم
بعد ا�س��تقرارها؟!
� أم �أمنت ��م اهلل ال ��ذي ف ��ي ال�س ��ماء
�أن يبعث عليكم حجارة من ال�سماء مثل
م��ا بعثه��ا عل��ى ق��وم ل��وط؟! ف�س��تعلمون
حي ��ن ُت َعاين ��ون عقاب ��ي �إن ��ذاري لك ��م،
لك ّنك ��م ل ��ن تنتفع ��وا ب ��ه بع ��د معاين ��ة
الع ��ذاب.
 ولق�د ك ّذب�ت الأم�م الت�ي �س�بقت
ه��ؤالء الم�ش�ركين ،فن�زل عليه�م عذاب
أ�صروا على كفرهم وتكذيبهم،
اهلل لما � ّ
فكي�ف كان �إن�كاري عليه�م؟! لق�د كان
�ديدا.
�إن�كا ًرا �ش ً
� أَ َول�م ي�ش�اهد ه��ؤالء المكذب�ون
الطي�ر فوقه�م عن�د طيرانه�ا تب�س�ط
�أجنحتها في الهواء تارة ،وت�ضمها �إليها
�كهن �أن يقعن على
ت�ارة �أخ�رى ،وال يم�س ّ
الأر��ض �إال اهلل� ،إن�ه ب�كل �ش�يء ب�صي�ر،
ال يخف�ى علي�ه من�ه �ش�يء.
 ال جند لكم � -أيها الكفار  -يمنعكم
فاغتروا به.
من عذاب اهلل �إن �أراد �أن يعذبكم ،لي�س الكافرون �إال مخدوعين ،خدعهم ال�شيطان ّ
 وال �أحد يرزقكم �إن منع اهلل رزقه �أن ي�صل �إليكم ،بل الحا�صل �أن الكفار تمادوا في العناد واال�ستكبار ،واالمتناع عن الحق.
� أفمن يم�شي واق ًعا على وجهه؛ ُم ْن َك ًّبا عليه  -وهو الم�شرك � -أهدى� ،أم الم�ؤمن الذي يم�شي م�ستقي ًما على طريق م�ستقيم؟!
�ماعا ت�س��معون بها ،و�أب�صا ًرا تب�صرون بها،
 قل � -أيها الر�س��ول  -له�ؤالء الم�ش��ركين المكذبين :اهلل هو الذي خلقكم ،وجعل لكم �أ�س� ً
وقلو ًبا تعقلون بهاً ،
قليل ما ت�شكرونه على نعمه التي �أنعم بها عليكم.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن :اهلل ه��و ال��ذي بثك��م ف��ي الأر���ض ون�ش��ركم فيه��ا ،ال �أ�صنامكم التي ال تخلق �ش��يئًا،
و�إليه وحده يوم القيامة ُت ْجمعون للح�ساب والجزاء ،ال �إلى �أ�صنامكم ،فخافوه واعبدوه وحده.
 ويق��ول المكذب��ون بالبع��ث ا�س��تبعا ًدا للبع��ث :مت��ى ه��ذا الوع��د الذي تعدنا  -يا محمد � -أنت و�أ�صحاب��ك �إن كنتم �صادقين في دعواكم
�أنه � ٍآت؟!
 قل � -أيها الر�سول � :-إنما علم ال�ساعة عند اهلل ،ال يعلم متى تقع �إال هو ،و�إنما �أنا منذر وا�ض ٌح في نذارتي لكم.
اطالع اهلل على ما تخفيه �صدور عباده.
الكفر والمعا�صي من �أ�سباب ح�صول عذاب اهلل في الدنيا والآخرة.
الكفر باهلل ظلمة وحيرة ،والإيمان به نور وهداية.
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 فلم ��ا ح ��ل به ��م الوع ��د وعاين ��وا
الع��ذاب قري ًب��ا منهم وذلك يوم القيامة
تغي ��رت وج ��وه الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل
فا�س��و ّدت ،ويق��ال له��م :هذا ال��ذي كنتم
تطلبون ��ه ف ��ي الدني ��ا وت�س ��تعجلونه.
 قــــ ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لهـــ ��ؤالء
الم�ش��ركين المكذبين م�ستنك ًرا عليهم:
�أخبرون ��ي �إن تو ّفان ��ي اهلل ،وتو َّف ��ى م ��ن
مع ��ي م ��ن الم�ؤمني ��ن� ،أو رحمن ��ا ف� َّأخ ��ر
ينج��ي الكافري��ن م��ن
ف��ي �آجالن��ا ،فم��ن ّ
ع��ذاب م�ؤل��م؟! ل��ن ينجيه��م من��ه �أح��د.
 قــــ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لهــــ ��ؤالء
الم�شركين :هو الرحـمن الذي يدعوكم
�إلى عبادته وحده� ،آم ّنا به ،وعليه وحده
اعتمدن ��ا ف ��ي �أمورن ��ا ،ف�س ��تعلمون  -ال
محال ��ة  -م ��ن ه ��و ف ��ي �ض�ل�ال وا�ض ��ح
مم��ن ه��و على �صراط م�س��تقيم.
 قــــ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســـــ��ول  -لهـــ ��ؤالء
الم�ش��ركين� :أخبرون��ي �إن �أ�صب��ح ما�ؤكم
ال��ذي ت�ش��ربون منه غائ� ًرا في الأر�ض ال
ت�س��تطيعون الو�ص��ول �إلي��ه ،م��ن ي�أتيك��م
بم��اء كثي� ٍ�ر ج��ا ٍر؟! ال �أحد غير اهلل.

�شهادة اهلل للنبي بح�سن ا ُ
خللق،
والدفاع عنه وتثبيته.

تق ��دم ال ��كالم عل ��ى
نظائرها في بداية �سورة البقرة� .أق�سم
اهلل بالقل��م ،و�أق�س��م بم��ا يكتب��ه النا���س
ب�أقالمه ��م.
 ما �أنت � -أيها الر�سول  -بما �أنعم
اهلل عليك به من النب ّوة مجنونًا ،بل

�أنت بريء من الجنون الذي رماك به الم�شركون.
 و� ّإن لك لثوا ًبا على ما تعانيه من حمل الر�سالة �إلى النا�س غير مقطوع ،وال م ّنة به لأحد عليك.
 و�إنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القر�آن ،ف�أنت ُم َت َخ ِلّق بما فيه على �أكمل وجه.
 ف�ستب�صر �أنت ،ويب�صر ه�ؤالء المكذبون.
 عندما ينك�شف الحق يت�ضح ب�أيكم الجنون؟!
� إن رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -يعل��م م��ن انح��رف ع��ن �س��بيله ،وه��و �أعل��م بالمهتدين �إليها ،فيعلم �أنهم من �ض ّل��وا عنها ،و�أنك من اهتديت
�إليه��ا  .ف�ل�ا تط��ع � -أيه��ا الر�س��ول  -المكذبي��ن بم��ا جئ��ت ب��ه  .تم ّن��وا ل��و الَ َي ْن َته��م َوالطَ ْف َته��م عل��ى ح�س��اب الدي��ن ،فيلين��ون ل��ك
ويالطفون��ك  .وال تط��ع كل كثي��ر الحل��ف بالباط��ل ،حقي��ر  .كثير االغتياب للنا���س ،كثير الم�ش��ي بالنميمة بينهم؛ ليفرق بينهم.
 كثي��ر المن��ع للخي��ر ،معت� ٍ�د عل��ى النا���س ف��ي �أمواله��م و�أعرا�ضه��م و�أنف�س��هم ،كثي��ر الآث��ام والمعا�ص��ي  .غليظ ٍ
جافَ ،د ِع��ي في قومه
ل َِ�صيق  .لأجل �أ ّنه كان �صاحب مال و�أوالد تك ّبر عن الإيمان باهلل ور�سوله�  .إذا ُت ْقر�أ عليه �آياتنا قال :هذه ما ُي َ�سطَّ ر من خرافات
الأولين�  .سن�ضع عالمة على �أنفه َت ِ�شينه وتالزمه.
ات�ص��اف الر�س��ول ب�أخـــ�ل�اق الق��ر�آن� .صفــ��ات الكــ��فار �صــ��فات ذميم��ة يج��ب عل��ى الم�ؤمــ��ن االبتع��اد عنه��ا،
وعن طــــ��اعة �أهلها .من �أكثر الحلف هان على الرحـ��من ،ونزلت مرتبته عند النا���س.

� إنا اختبرنا ه�ؤالء الم�شركين
بالقحط والجوع ،كما اختبرنا �أ�صحاب
ليقطعن ثمارها
الحديقة حين حلفوا
ّ
وقت ال�صباح م�سارعين حتى ال يطعم
منها م�سكين.
 ول�م ي�س�تثنوا ف�ي يمينه�م بقوله�م:
(�إن �ش�اء اهلل).
 ف�أر�س ��ل اهلل �إليه ��ا ن ��ا ًرا ،ف�أكلته ��ا
و�أ�صحابها نيام ال ي�س��تطيعون دفع النار
عنها.
 ف�أ�صبحت �سوداء كالليل المظلم.
بع�ضا وقت ال�صباح.
 فنادى بع�ضهم ً
 قائلين :اخرجوا ُم َب ِكّرين على
حرثكم قبل مجيء الفقراء �إن كنتم
قاطعين ثماره.
 ف�ساروا �إلى حرثهم ،م�سرعين
بع�ضا ب�صوت منخف�ض.
يحدث بع�ضهم ً
ِّ
 يق ��ول بع�ضه ��م لبع� ��ض :ال يدخل � ّ�ن
الحديق��ة عليكم اليوم م�س��كين.
 و�س ��اروا �أول ال�صب ��اح وه ��م عل ��ى
من��ع ثماره��م عازمي��ن.
 فلم ��ا �ش ��اهدوها محترق ��ة ق ��ال
بع�ضه��م لبع���ض :لق��د �ضللن��ا طريقه��ا.
 ب ��ل نح ��ن ممنوع ��ون م ��ن جن ��ي
ثماره��ا بم��ا ح�ص��ل من��ا م��ن ع��زم عل��ى
من ��ع الم�س ��اكين منه ��ا.
 ق ��ال �أف�ضله ��م� :أل ��م �أق ��ل لك ��م
حي��ن عزمت��م عل��ى م��ا عزمت��م علي��ه من
حرم ��ان الفق ��راء منه ��ا :ه�ل َّ�ا ت�س ��بحون
اهلل ،وتتوب ��ون �إلي ��ه؟!
 قال ��وا� :س ��بحان ربن ��ا� ،إن ��ا كن ��ا
ظالمي��ن لأنف�س��نا حي��ن عزمن��ا على منع
الفق��راء م��ن ثم��ار حديقتن��ا.
 ف�أقب ُل ��وا يتراجع ��ون ف ��ي كالمه ��م
عل��ى �س��بيل العتب.
 قال��وا م��ن الن��دم :ي��ا خ�س��ارنا� ،إن��ا
كن��ا متجاوزين الح� ّد بمنعنا الفقراء حقهم.
 ع�سى ربنا �أن يعو�ضنا خي ًرا من الحديقة� ،إنا �إلى اهلل وحده راغبون ،نرجو منه العفو ،ونطلب منه الخير.
 مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من ع�صانا ،ولعذاب الآخرة �أعظم لو كانوا يعلمون �ش ّدته ودوامه.
� إن للمتقين اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه ،عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها ،ال ينقطع نعيمهم.
� أفنجعل الم�سلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم الم�شركون من �أهل مكة؟!
 ما لكم � -أيها الم�شركون  -كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟!
� أم لكم كتاب فيه تقر�ؤون الم�ساواة بين المطيع والعا�صي؟!
� إن لك��م ف��ي ذل��ك الكت��اب م��ا تتخيرون��ه لك��م ف��ي الآخ��رة�  .أم لك��م علين��ا عه��ود م�ؤك��دة بالأيم��ان مقت�ضاه��ا �أن لك��م م��ا تحكمون به
لأنف�س��كم؟! � س��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -القائلي��ن ه��ذا الق��ول� :أيه��م كفي��ل ب��ه؟! � أم له��م �ش��ركاء م��ن دون اهلل ي�س��اوونهم ف��ي الج��زاء
م��ع الم�ؤمني��ن؟! فلي�أت��وا ب�ش��ركائهم ه��ؤالء �إن كان��وا �صادقي��ن فيم��ا ي ّدعون��ه من �أنهم �س��اووهم مع الم�ؤمنين في الج��زاء  .يوم القيامة
يبدو الهول ويك�ش��ف ربنا عن �س��اقه ،و ُي ْد َعى النا���س �إلى ال�س��جود في�س��جد الم�ؤمنون ،ويبقى الكفار والمنافقون ال ي�س��تطيعون �أن ي�سجدوا.
منع حق الفقير �سبب في هالك المال.
والكافر في الجزاء ،كما ال ت�ستوي �صفاتهما.

تعجيل العقوبة في الدنيا من �إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع.

ال ي�ستوي الم�ؤمن

٦٩



وما القر�آن المنزل عليك �إال موعظة وتذكي ٌر للإن�س والجن.

٥٢

 ذليل ��ة �أب�صاره ��م ،تغ�ش ��اهم ذ ّل ��ة
وندام ��ة ،وق ��د كان ��وا ف ��ي الدني ��ا ُيطْ َل � ُ�ب
منه��م �أن ي�س��جدوا هلل وه��م ف��ي معاف��اة
مم��ا ه��م في��ه اليوم.
 فاتركني � -أيها الر�سول  -ومن
يك ّذب بهذا القر�آن المنزل عليك،
�سن�سوقهم �إلى العـــذاب درجـــة درجــــة
من حيث ال يعلمون �أن ذلك مكر بهم
وا�ستدراج لهم  .و�أمهلُهم زمنًا
ليتمادوا في �إثمهم� ،إن كيدي ب�أهل
الكفر والتكذيب قوي ،فال يفوتونني،
وال ي�سلمون من عقابي  .هل تطلب
منهــــم � -أيها الر�ســـــول  -ثـوا ًبا عـــــلى
ما تدعوهم �إليه ،فهم ب�سبب ذلك
يتحملون �أم ًرا عظي ًما ،فهذا �سبب
َّ
�إعرا�ضهم عنك؟! والواقع خالف
ذلك ،ف�أنت ال تطلبهم �أج ًرا ،فما المانع
لهم من اتباعك؟! � أم عندهم علم
الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من
يحاجونك بها؟!
الحجج التي ُّ
 فا�صبر �-أيها الر�سول  -لما حكم
به ربك من ا�ستدراجهم بالإمهال ،وال
تكن مثل �صاحب الحوت يون�س
في الت�ضجر من قومه؛ �إذ نادى ربه
وهو مكروب في ظلمة البحر ،وظلمة
بطن الحوت  .لوال �أن رحمة اهلل
�أدركته لنبذه الحوت �إلى �أر�ض خالء
وهو َملُوم.
 فاخت ��اره رب ��ه ،فجعل ��ه م ��ن
عب ��اده ال�صالحي ��ن  .و�إن ي ��كاد
الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل وكذب ��وا ر�س ��وله،
ل َي ْ�ص َرعون ��ك ب�أب�صاره ��م م ��ن �ش ��دة
�إح��داد النظ��ر �إلي��ك ،لم��ا �س��معوا ه��ذا
اتباعاالقر�آن المنزل عليك ،ويقولون
ً
إعرا�ض��ا ع��ن الح��ق � :-إن
لأهوائه��م ،و� ً
الر�س ��ول ال ��ذي ج ��اء ب ��ه لمجن ��ون.

�إثبات �أن وقوع القيامة واجلزاء فيها ح ٌّق ال ريب فيه.
 يذك��ر اهلل �س��اعة البع��ث الت��ي تح��ق عل��ى الجمي��ع  .ث��م يعظ��م �أمره��ا به��ذا ال�س��ؤال� :أي �ش��يء ه��ي الحاق��ة؟  وم��ا
�أعلم��ك م��ا ه��ذه الحاق��ة؟  كذب��ت ثم��ود ق��وم �صال��ح ،وعاد قوم هود ،بالقيامة التي تقرع النا���س من �ش��دة �أهوالها  .ف�أما ثمود فقد
�أهلكه��م اهلل بال�صيح��ة الت��ي بلغ��ت الغاي��ة ف��ي ال�ش��دة واله��ول  .و�أم��ا ع��اد فق��د �أهلكهم اهلل بريح �ش��ديدة البرد قا�س��ية بلغ��ت الغاية في
الق�س��وة عليهم�  .أر�س��لها اهلل عليهم مدة �س��بع ٍ
ليال وثمانية �أيام تفنيهم عن بكرة �أبيهم ،فترى القوم في ديارهم َه ْلكَى م�صروعين
نف�س��ا باقية بعد م��ا �أ�صابهم من العذاب؟!
ف��ي الأر���ض ،ك�أنه��م بع��د �إهالكه��م �أ�ص��ول نخ��ل �س��اقطة على الأر�ض بالية  .فهل ترى لهم ً
ال�صب��ر خل��ق محم��ود الزم للدع��اة وغيره��م .التوب��ة َت ُج� ُّ�ب م��ا قبله��ا وه��ي م��ن �أ�س��باب ا�صطف��اء اهلل للعبد وجعله
من عباده ال�صالحين .تن ّوع ما ير�سله اهلل على الكفار والع�صاة من عذاب داللة على كمال قدرته وكمال عدله.

 وج ��اء فرع ��ون وم ��ن قبل ��ه م ��ن
الأمم ،والقرى التي عذبت بقلب عاليها
�س ��افلها ،وه ��م ق ��وم ل ��وط ،بالأفع ��ال
الخاطئ ��ة م ��ن ال�ش ��رك والمعا�ص ��ي.
 فع�ص ��ى كل منه ��م ر�س ��وله ال ��ذي
بعث �إليهم وكذبوه ،ف�أخذهم اهلل �أَ ْخ َذة
يتم ب��ه هالكهم.
زائ��دة عل��ى ما ّ
� إن ��ا لم ��ا تج ��اوز الم ��اء ح � َّ�ده ف ��ي
االرتف��اع حملن��ا م��ن كنتم ف��ي �أ�صالبهم
ف��ي ال�س��فينة الجاري��ة الت��ي �صنعه��ا ن��وح
ب�أمرن��ا ،ف��كان َح ْم�ل ً�ا لك��م.
 لنجع ��ل ال�س ��فينة وق�صته ��ا
�تدل به��ا عل��ى �إه�ل�اك �أه��ل
موعظ��ة ُي ْ�س� ّ
الكف��ر ،و�إنج��اء �أه��ل الإيم��ان ،وتحفظها
�أذن حافظ ��ة لم ��ا ت�س ��مع.
 ف���إذا نف ��خ المل ��ك الم ��وكل بالنف ��خ
ف��ي الق��رن نفخ��ة واح��دة وه��ي النفخ��ة
الثاني��ة.
 و ُر ِفع ��ت الأر� ��ض والجب ��الَ ،ف ُد َّقت ��ا
دق �َّ�ة واح ��دة �ش ��ديدة َف َّر َق ��ت �أج ��زاء
الأر� ��ض و�أج ��زاء جباله ��ا.
 في ��وم يح�ص ��ل ذل ��ك كل ��ه تق ��ع
القيام ��ة.
 وت�ش ��ققت ال�س ��ماء يومئ ��ذ لن ��زول
المالئك ��ة منه ��ا ،فه ��ي ف ��ي ذل ��ك الي ��وم
�ضعيفة بعد �أن كانت �شديدة متما�سكة.
 والمالئك ��ة عل ��ى �أطرافه ��ا
وحا َّفاته��ا ،ويحم��ل عر�� َ�ش ربك في ذلك
الي ��وم العظي ��م ثماني� � ٌة م ��ن المالئك ��ة
المقربي ��ن.
 ف ��ي ذل ��ك الي ��وم ُت ْع َر�ض ��ون � -أيه ��ا
النا���س  -عل��ى اهلل ،ال تخف��ى عل��ى اهلل
منكم خافية �أ ًّيا كانت ،بل اهلل عليم بها
مطّ ل��ع عليها.
 ف�أم�ا م�ن �أُ ْع ِط�ي كت�اب �أعمال�ه
بيمين�ه فه�و يقول من ال�س�رور والبهجة:
خ�ذوا اق�ر�ؤوا كت�اب �أعمال�ي.
ٍ
ومالق جزائي.
� إني علمت في الدنيا و�أيقنت �أني مبعوث،
 فهو في عي�شة مر�ضية؛ لما يراه من النعيم الدائم.
 في جنة رفيعة المكان والمكانة.
 ثماره��ا قريب��ة مم��ن يتناوله��ا  .يق��ال تكري ًم��ا له��م :كل��وا وا�ش��ربوا � ً
أكل و�ش��ر ًبا ال �أذى في��ه بم��ا قدمت��م م��ن الأعم��ال ال�صالح��ات
ف��ي الأي��ام الما�ضي��ة ف��ي الدني��ا  .و�أم��ا م��ن �أُ ْع ِط��ي كت��اب �أعمال��ه ب�ش��ماله ،فيق��ول من �ش��دة الن��دم :يا ليتني ل��م �أعط كت��اب �أعمالي لما
فيه من الأعمال ال�س��يئة الم�س��توجبة لعذابي  .ويا ليتني لم �أعرف �أي �ش��يء يكون ح�س��ابي  .يا ليت الموتة التي م ّتها كانت الموتة
الت��ي ال �أُ ْب َع��ث بعده��ا �أب� ً�دا  .ل��م يدف��ع عن��ي مال��ي من عذاب اهلل �ش��يئًا  .غابت عني حجتي وم��ا كنت �أعتمد عليه من قوة وجا ٍه.
حره��ا  .ث��م �أدخل��وه ف��ي �سل�س��لة طوله��ا
 ويق��ال :خ��ذوه � -أيه��ا المالئك��ة  -واجمع��وا ي��ده �إل��ى عنق��ه  .ث��م �أدخل��وه الن��ار ليعان��ي ّ
ذراع��ا�  .إن��ه كان ال ي�ؤم��ن ب��اهلل العظي��م  .وال يح� ّ�ث غي��ره عل��ى �إطع��ام الم�س��كين  .فلي���س ل��ه ي��وم القيام��ة قري��ب يدفع
�س��بعون ً
عنه العذاب.
ال ِـم َّنة التي على الوالد ِم َّنة على الولد ت�ستوجب ال�شكر� .إطعــــام الفـقير والحــــ�ض عليه من �أ�ســــباب الوقـــاية من عـــذاب النار.
�شدة عذاب يوم القيامة ت�ستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل ال�صالح.

٧٠

٤٤

 ولي� ��س ل ��ه طع ��ام يطعم ��ه �إال م ��ن
ع�ص��ارة �أب��دان �أه��ل الن��ار.
 ال ي ��أكل ذل��ك الطع��ام �إال �أ�صح��اب
الـــذنـوبوالمعا�صي.
� أَق�سم اهلل بما ت�شاهدون.
 و�أق�سم بما ال ت�شاهدون.
� إن الق��ر�آن ل��كالم اهلل ،يتل��وه عل��ى
النا�س ر�سوله الكريم.
 ولي� ��س بق ��ول �ش ��اعر؛ لأن ��ه لي� ��س
عل��ى نظ��م ال�ش��عر ،قلي�ل ً�ا م��ا ت�ؤمن��ون.
 ولي� ��س بق ��ول كاه ��ن ،ف ��كالم
الكه��ان �أم��ر ُم َغا ِي��ر له��ذا الق��ر�آنً ،
قليل
م ��ا تتذك ��رون.
 ولكن ��ه من� � ّزل م ��ن رب الخالئ ��ق
كلهم.
 ول ��و َت َق� � َّول علين ��ا محم ��د بع� ��ض
الأقاوي��ل الت��ي ل��م نقله��ا.
 النتقمن��ا من��ه و�أخذن��ا من��ه بالق��وة
منا والقدرة.
 ث ��م لقطعن ��ا من ��ه ال ِع � ْ�رق المت�ص ��ل
بالقلب.
 فلي� ��س منك ��م م ��ن يمنعن ��ا من ��ه،
فبعي��د �أن َي َت َق � َّول علين��ا م��ن �أجلك��م.
 و�إن الق�ر�آن لموعظ�ة للمتقي�ن
لربهم بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
 و�إن ��ا لنعل ��م �أن م ��ن بينك ��م َم � ْ�ن
ُيـ � ِّكذب به ��ذا الق ��ر�آن.
 و�إن التكذي�ب بالق�ر�آن لندام�ة
عظيم�ة ي�وم القيام�ة.
 و�إن الق ��ر�آن له ��و ح ��ق اليقي ��ن
الذي ال ِم ْرية وال ريب �أنه من عند اهلل.
 فن� ِّ�زه � -أيه��ا الر�س��ول  -رب��ك عم��ا
ال يليق به ،واذكر ا�سم ربك العظيم.

بيان حال وجزاء اخللق يوم القيامة.
ً
حا�صل ،وهو �سخرية منه ،وهو واقع يوم القيامة.
داع من الم�شركين على نف�سه وقومه بعذاب �إن كان هذا العذاب
 دعا ٍ


 للكافري��ن ب��اهلل ،لي���س له��ذا الع��ذاب م��ن ي��رده .م��ن اهلل ذي العل��و والدرج��ات والفوا�ض��ل والنع��م .ت�صع��د �إلي��ه المالئك��ة
وجبري��ل ف��ي تل��ك الدرج��ات ،ف��ي ي��وم القيام��ة؛ وه��و ي��وم طوي��ل مق��داره خم�س��ون �ألف �س��نة  .فا�صبر � -أيها الر�س��ول � -صب� ًرا ال َج َزع
في��ه وال �ش��كوى�  .إنه��م ي��رون ه��ذا الع��ذاب بعي� ً�دا م�س��تحيل الوق��وع  .ون��راه نح��ن قري ًب��ا واق ًع��ا ال محال��ة  .ي��وم تك��ون ال�س��ماء
مثل ال ُم َذاب من النحا���س والذهب وغيرهما  .وتكون الجبال مثل ال�صوف في ِ
الخ َّفة  .وال ي�س��أل قريب قري ًبا عن حاله؛ لأن كل
واحد م�ش��غول بنف�سه.
تنزي��ه الق��ر�آن ع��ن ال�ش��عر والكهان��ة .خط��ر ال َّت َق� ُّول عل��ى اهلل واالفت��راء علي��ه �س��بحانه .ال�صبر الجميل الذي يحت�س��ب فيه الأجر
من اهلل وال ُي�شكى لغيره.

 ي�شاهد كل �إن�سان قريبه ال يخفى
أحدا لهول
عليه ،ومع ذلك ال ي�س�أل �أحد � ً
الموقف ،يو ّد من ا�ستحق النار �أن يقدم
�أوالده للعذاب ً
بدل منه.
 ويفتدي بزوجته و�أخيه.
 ويفت ��دي بع�ش ��يرته الأقربي ��ن من ��ه،
الذين يقفون معه في ال�شدائد.
 ويفت ��دي بم ��ن ف ��ي الأر� ��ض جمي ًع ��ا
م��ن الإن���س والجن وغيرهما ،ثم ي�س�لّمه
ذلك االفتداء ،وينقذه من عذاب النار.
 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا تم ّن ��ى ه ��ذا
المج ��رم� ،إنه ��ا ن ��ار الآخ ��رة تلته ��ب
وت�ش ��تعل.
 تف�ص ��ل جل ��دة الر�أ� ��س ف�ص�ل ً�ا
حره ��ا وا�ش ��تعالها.
�ش � ً
�ديدا م ��ن �ش ��دة ّ
 تن ��ادي م ��ن �أعر� ��ض ع ��ن الح ��ق،
و�أبع��د عن��ه ول��م ي�ؤم��ن ب��ه ول��م يعم��ل.
وج َم ��ع الم ��ال ،و�ض � ّ�ن بالإنف ��اق
َ 
من ��ه ف ��ي �س ��بيل اهلل.
� إن الإن�ســان ُخ ِلق �شــديد الحر�ص.
� إذا �أ�صابه ُ�ض ٌّر من مر�ض �أو فقر
كان قليل ال�صبر.
 و�إذا �أ�صابه ما ُي َ�س ُّر به من َخ ْ�صب
وغنًى كان كثير المنع لبذله في �سبيل
اهلل.
� إال الم�صلّين ،فهم �سالمون من
تلك ال�صفات الذميمة.
 الذين هم على �صالتهم مواظبون،
ال ين�شغلون عنها ،وي�ؤدونها في وقتها
المحدد لها.
 والذين في �أموالهم ن�صيب محدد
مفرو�ض.
 يدفــعونه للذي ي�ســ�ألـهم وللـذي
ال ي�س�ألهم ممن حرم الرزق لأي �سبب
كان.
 والذي�ن ي�ص ّدق�ون بي�وم القيام�ة،

ي�وم يج�ازي اهلل ًّ
كل بم�ا ي�س�تح ّقه  .والذي�ن ه�م م�ن ع�ذاب ربه�م خائفون ،مع ما قدم�وا من �أعمالهم ال�صالح�ة� .إن عذاب ربهم
مخ�وف ال ي�أمن�ه عاق�ل  .والذي�ن ه�م لفروجه�م حافظ�ون ب�س�ترها و�إبعاده�ا ع�ن الفواح��ش�  .إال م�ن زوجاته�م �أو م�ا ملك�وا م�ن
الإم�اء ،ف�إنه�م غي�ر ملومي�ن ف�ي التمت�ع به ّ�ن بال�وطء فم�ا دون�ه  .فم�ن طل�ب اال�س�تمتاع بغي�ر م�ا ذُ ِك�ر م�ن الزوج�ات والإم�اء ،ف�أولئك
ه�م المتج�اوزون لح�دود اهلل  .والذي�ن ه�م لم�ا ائتمنوا عليه من الأموال والأ�س�رار وغيرهما ،ولعهودهم التي عاهدوا عليها النا��س -
حافظون ،ال يخونون �أماناتهم ،وال ينق�ضون عهودهم  .والذين هم قائمون ب�شهاداتهم على الوجه المطلوب ،ال ت�ؤثر قرابة وال عداوة
فيها  .والذين هم على �صالتهم يحافظون؛ ب�أدائها في وقتها ،وبطهارة وطم�أنينة ،ال ي�ش�غلهم عنها �ش�اغل�  .أولئك المو�صوفون
جر ه�ؤالء الم�شركين من
بتلك ال�صفات في جنات ُم ْك َرمون؛ بما يلقونه من النعيم المقيم ،والنظر �إلى وجه اهلل الكريم  .فما الذي ّ
قوم�ك � -أيه�ا الر�س�ول َ -ح َوالي�ك م�س�رعين �إل�ى التكذي�ب ب�ك؟!  محيط�ون ب�ك عن يمينك و�ش�مالك جماعات جماع�ات�  .أي�أمل
كل واح�د منه�م �أن يدخل�ه اهلل جن�ة النعي�م ،يتنع�م بم�ا فيه�ا م�ن النعي�م المقي�م ،وه�و ب ٍ
�اق على كفره؟!  لي��س الأمر كما ت�ص� ّوروا� ،إنا

خلقناه�م مم�ا يعرفون�ه ،فق�د خلقناه�م م�ن م�اء حقير ،فهم �ضعفاء ال يملكون لأنف�س�هم نف ًعا وال �ض ًّرا ،فكيف يتكبرون؟! �أق�س�م اهلل
تعالى بنف�س�ه ،وهو رب الم�ش�ارق والمغارب لل�شم��س والقمر و�س�ائر الكواكب� ،إنا لقادرون.
�ش��دة ع��ذاب الن��ار حي��ث ي��ود �أه��ل الن��ار �أن ينج��وا منه��ا ب��كل و�س��يلة مم��ا كان��وا يعرفون��ه م��ن و�س��ائل الدني��ا .ال�ص�ل�اة م��ن �أعظ��م م��ا
تك َّف��ر ب��ه ال�س��يئات ف��ي الدني��ا ،ويتوق��ى به��ا من ن��ار الآخرة .الخوف من ع��ذاب اهلل دافع للعمل ال�صالح.
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 عل ��ى تبديله ��م بغيره ��م مم ��ن
يطيع اهلل ،ونهلكهم ،ال نعجز عن ذلك،
ول�س��نا بمغلوبي��ن مت��ى �أردن��ا �إهالكه��م
وتبديله��م بغيره��م.
 فاتركه�م � -أيه�ا الر�س�ول -
يخو�ض�وا فيم�ا ه�م في�ه م�ن الباط�ل
وال�ضلال ،ويلعب�وا ف�ي حياته�م الدني�ا
�إل�ى �أن يالق�وا ي�وم القيام�ة ال�ذي كانوا
يوع�دون ب�ه ف�ي الق�ر�آن.
�راعا
�
س
�
�ور
�
ب
الق
 ي��وم يخرج��ون م��ن
ً
ك�أنهم �إلى َعل ٍَم يت�سابقون.
 ذليل ��ة �أب�صاره ��م ،تغ�ش ��اهم ذل ��ة،
ذل��ك ه��و الي��وم ال��ذي كان��وا يوع��دون به
ف��ي الدني��ا ،وكان��وا ال يبالون به.

بي ��ان منه ��ج الدع ��وة للدع ��اة ،م ��ن
خ�ل�ال ق�ص ��ة ن ��وح.
نوح ��ا �إل ��ى قوم ��ه
� إن ��ا بعثن ��ا ً
يدعوه ��م ليخ� � ّوف قوم ��ه م ��ن قب ��ل �أن
ي�أتيهم عذاب موجع ب�سبب ما هم عليه
م ��ن ال�ش ��رك ب ��اهلل.
 ق��ال ن��وح لقوم��ه :ي��ا ق��وم� ،إن��ي لك��م
ُم ْن� ِ�ذ ٌر َب ِّي� ُ�ن الإنذار من ع��ذاب ينتظركم
�إن ل��م تتوبوا �إلى اهلل.
 ومقت�ض ��ى �إن ��ذاري لك ��م �أن �أق ��ول
لك��م :اعب��دوا اهلل وحده ،وال ت�ش��ركوا به
�ش��يئ ًا ،واتقوه بامتثال �أوامره ،واجتناب
نواهي��ه ،و�أطيعون��ي فيم��ا �آمركم به.
� إنك ��م �إن تفعل ��وا ذل ��ك يغف ��ر اهلل
لك ��م م ��ن ذنوبك ��م م ��ا ال يتعل ��ق بحق ��وق
العب��اد ،و ُي ِط��لْ �أم��د �أ ّمتك��م ف��ي الحي��اة
�إل��ى وق��ت مح��دد ف��ي عل��م اهلل ،تعم��رون الأر���ض م��ا ا�س��تقمتم على ذلك� ،إن الم��وت �إذا جاء ال ي� َّؤخر ،لو كنتم تعلم��ون لبادرتم �إلى الإيمان
ب��اهلل والتوب��ة مم��ا �أنت��م علي��ه م��ن ال�ش��رك وال�ض�ل�ال.
 قال نوح :يا رب� ،إني دعوت قومي �إلى عبادتك وتوحيدكً ،
ليل ونها ًرا با�ستمرار.
 فلم تزدهم دعوتي لهم �إال نفو ًرا و ُب ْع ًدا مما �أدعوهم �إليه.
 و�إن��ي كلم��ا دعوته��م �إل��ى م��ا في��ه �س��بب غف��ران ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة ر�س��ولك � -س� ّدوا �آذانهم ب�أ�صابعهم؛
�تمروا عل��ى م��ا ه��م علي��ه م��ن ال�ش��رك ،وتك ّب��روا ع��ن قب��ول م��ا
ليمنعوه��ا م��ن �س��ماع دعوت��ي ،وغطّ ��وا وجوهه��م بثيابه��م حت��ى ال يرون��ي ،وا�س� ّ
�أدعوه��م �إلي��ه ،والإذعان له.
 ثم �إني  -يا رب  -دعوتهم عالنية.
 ثم �إني رفعت لهم �صوتي بالدعوة ،و�أ�سررت �إ�سرا ًرا خف ًّيا ،ودعوتهم ب�صوت منخف�ض؛ من ّو ًعا لهم �أ�سلوب دعوتي.
 فقلت لهم :يا قوم ،اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة �إليه� ،إنه �سبحانه كان غفا ًرا لذنوب من تاب �إليه من عباده.
خطر الغفلة عن الآخرة.
عبادة اهلل وتقواه �سبب لغفران الذنوب.
اال�ستمرار في الدعوة وتنويع �أ�ساليبها حق واجب على الدعاة.

 ف�إنك ��م �إن فعلت ��م ذل ��ك ين ��زل اهلل
عليك ��م المط ��ر متتاب ًع ��ا كلم ��ا احتجت ��م
�إلي��ه ،ف�ل�ا ي�صيبك��م قح��ط.
ٍ
بكثرة � ً
أموال و�أوال ًدا،
 ويعطيكم
ويجعل لكم ب�ساتين ت�أكلون من ثمارها،
ويجعل لكم �أنها ًرا ت�شربون منها
وت�سقون زروعكم وموا�شيكم.
 م��ا �ش ��أنكم  -ي��ا ق��وم  -ال تخاف��ون
عظمة اهلل حيث تع�صونه دون مباالة؟!
 وق ��د خلقك ��م طَ � ْو ًرا بع ��د طَ � ْور م ��ن
نُطْ ف��ة َف َع َلق��ة َف ُم ْ�ضغة.
� أل ��م ت ��روا كي ��ف خل ��ق اهلل �س ��بع
�س ��ماوات� ،س ��ماء ف ��وق �س ��ماء؟!
 وجع ��ل القم ��ر ف ��ي ال�س ��ماء الدني ��ا
منهن نو ًرا لأهل الأر�ض ،وجعل ال�شم�س
م�ضيئة.
 واهلل خلقك ��م م ��ن الأر� ��ض بخل ��ق
�أبيك��م �آدم م��ن ت��راب ،ث��م �أنت��م تتغ��ذون
بم��ا ُت ْن ِبت��ه لكم.
 ث��م يعيدك��م فيه��ا بع��د موتك��م ،ث��م
إخراجا.
يخرجك��م للبعث منها � ً
 واهلل جع ��ل لك ��م الأر� ��ض مب�س ��وطة
لل�سكْنى.
مه َّي�أة ُّ
 رج ��اء �أن ت�س ��لكوا منه ��ا طر ًق ��ا
وا�س ��عة �س ��ع ًيا للك�س ��ب الح�ل�ال.
 قال نوح :يا رب� ،إن قومي ع�صوني
فيما �أمرتهم به من توحيدك وعبادتك
وحدك ،واتبع ال�سفلة منهم ر�ؤ�ساءهم
الذين �أنعمت عليهم بالمال والولد ،فلم
يزدهم ما �أنعمت به عليهم �إال ً
�ضالل.
 ومك��ر الأكاب��ر منه��م مك� ًرا عظي ًم��ا
بتحري�شهم �أ�سافلهم على نوح.
 وقال��وا لأتباعه��م :ال تترك��وا عب��ادة
�آلهتك��م؛ وال تترك��وا عب��ادة �أ�صنامكم َو ٍ ّد
وال ُ�س َواع وال َي ُغوث وال َي ُعوق وال ن َْ�سر.
 وق ��د �أ�ض ّل ��وا ب�أ�صنامه ��م ه ��ذه
كثي� � ًرا م ��ن النا� ��س ،وال ت ��زد  -ي ��ا رب  -الظالمي ��ن لأنف�س ��هم بالإ�ص ��رار عل ��ى الكف ��ر والمعا�ص ��ي �إال �ض�ل ً
�ال ع ��ن الح ��ق.
 ب�س��بب خطيئاته��م الت��ي ارتكبوه��ا �أُ ْغ ِرق��وا بالطوف��ان ف��ي الدني��ا ،ف�أُ ْد ِخل��وا الن��ار بع��د موته��م مبا�ش��رة ،فل��م يج��دوا له��م م��ن دون اهلل
�أن�ص��ا ًرا ينقذونهم م��ن الغرق والنار.
أحدا يدور �أو يتحرك.
�
الكافرين
من
أر�ض
ل
ا
على
تترك
ال
رب،
يا
آمن:
�
قد
من
إال
�
قومه
من
ؤمن
�
 وقال نوح لما �أخبره اهلل �أنه لن ي
ً
ٍ
ٍ
�ديد كف��ر ال ي�ش��كرك عل��ى
� إن��ك  -ربن��ا � -إن تتركه��م وتمهله��م ي�ض ّل��وا عب��ادك الم�ؤمني��ن ،وال يل��دوا �إال �صاح� َ�ب فج��ور ال يطيع��ك ،و�ش� َ
نعمك.
�دي ،واغف��ر لم��ن دخل بيتي م�ؤمنًا ،واغفر للم�ؤمنين والم�ؤمنات ،وال تزد الظالمين لأنف�س��هم بالكفر
�
ل
لوا
�ر
�
ف
واغ
�ي،
�
ب
ذنو
�ي
�
ل
�ر
�
ف
اغ
رب
َّ
ّ 
والمعا�ص ��ي �إال ه�ل�اكًا وخ�س ��رانًا.
اال�ستغفار �سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأوالد.
دور الأكابر في �إ�ضالل الأ�صاغر ظاهر ُم َ�ش َاهد.
الذنوب �سبب للهالك في الدنيا ،والعذاب في الآخرة.
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�إبط ��ال دي ��ن امل�ش ��ركني ،ببي ��ان ح ��ال
اجل��نّ و�إميانه��م بع��د �س��ماع الق��ر�آن.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لأمت ��ك:
�أوح��ى اهلل �إل� ّ�ي �أن��ه ا�س��تمع �إل��ى قراءتي
للق��ر�آن جماع��ة م��ن الجن ببط��ن ن َْخلة،
فلم��ا رجع��وا �إل��ى قومه��م قالوا له��م� :إنا
كالم��ا مق��رو ًءا ُم ْع ِج ًب��ا في بيانه
�س��معنا ً
وف�صاحت��ه.
�دل
 ه ��ذا ال ��كالم ال ��ذي �س ��معناه ي � ّ
عل ��ى ال�ص ��واب ف ��ي االعتق ��اد والق ��ول
والعم��ل ،ف�آمن��ا ب��ه ،ول��ن ن�ش��رك بربن��ا
ال��ذي �أنزل��ه �أح� ً�دا.
 و�آم ّن ��ا ب�أن ��ه  -تعال ��ت عظم ��ة ربن ��ا
وجالل��ه  -م��ا اتخ��ذ زوج��ة وال ول� ً�دا كما
يقول الم�ش��ركون.
 و�أن ��ه كان �إبلي� ��س يق ��ول عل ��ى اهلل
ق� ً
�ول منحر ًف��ا من ن�س��بة الزوج��ة والولد
�إليه �س��بحانه.
 و�أن�ا َح ِ�س� ْبنا �أن الم�ش�ركين م�ن
الإن��س والجــ ّ�ن ال يقـــولــ�ون الكـــ�ذب
حي�ن كان�وا يزعم�ون �أن ل�ه �صاحب�ة
وول ً�دا ،ف�ص ّدقن�ا قوله�م تقلي ً�دا له�م.
 و�أن ��ه كان ف ��ي الجاهلي ��ة رج ��ال
الجن
من الإن�س ي�ستجيرون برجال من ّ
عندم��ا ينزل��ون بم��كان َم ُخ��وف ،فيق��ول
�أحده��م� :أع��وذ ب�س� ّيد ه��ذا ال��وادي م��ن
�ش � ّ�ر �س ��فهاء قوم ��ه ،ف ��ازداد رج ��ال
الإن���س خو ًف��ا ورع ًب��ا م��ن رج��ال الج� ّ�ن.
 و�أن الإن� ��س ظن ��وا كم ��ا ظننت ��م
�أيه��ا الج��ن � -أن اهلل ل��ن يبع��ث �أح� ً�دابع��د موت��ه للح�س��اب والج��زاء.
حر�س��ا قو ًّي��ا من المالئكة يحر�س��ونها من ا�س��تراق ال�س��مع الذي كنا نق��وم به ،و ُم ِلئت
 و�أن��ا طلبن��ا خب��ر ال�س��ماء ،فوجدن��ا ال�س��ماء ُمل ِئ��ت ً
ن��ا ًرا م�ش��تعلة ُي ْرم��ى به��ا كل م��ن يق��رب ال�س��ماء.
 و�أن��ا كن��ا ف��ي ال�س��ابق نتخ��ذ م��ن ال�س��ماء مواق��ع ن�س��تمع منها ما يتداوله المالئكة ،فنخب��ر به الكهنة من �أهل الأر���ض ،وقد تغير الأمر،
فم��ن ي�س��تمع من��ا الآن يج��د ن��ا ًرا م�ش��تعلة مع��دة ل��ه ،ف�إذا اقترب �أر�س��لت علي��ه ف�أحرقته.
 و�أ ّنا ال نعلم ما �سبب هذه الحرا�سة ال�شديدة؛ �أ�أريد �ش ٌّر ب�أهل الأر�ض� ،أم �أن اهلل �أراد بهم خي ًرا ،فقد انقطع عنا خبر ال�سماء.
الجن  :-م ّنا المتقون الأبرار ،وم ّنا من هم كفار وف�ساق؛ ك ّنا �أ�صنا ًفا مختلفة و�أهواء متباينة.
 و�أ َّنا  -مع�شر ِّ
 و�أ َّنا �أيقنا �أنا لن نفوت اهلل �سبحانه �إذا �أراد بنا �أم ًرا ،ولن نفوته هر ًبا لإحاطته بنا.
نق�صا لح�س��ناته ،وال �إث ًما ي�ض��اف �إلى �آثامه
 و�أ َّن��ا لم��ا �س��معنا الق��ر�آن ال��ذي يه��دي للت��ي ه��ي �أق��وم �آم ّن��ا به ،فمن ي�ؤم��ن بربه فال يخاف ً
ال�سابقة.
ت�أثير القر�آن البالغ في َم ْن ي�ستمع �إليه بقلب �سليم .اال�ستغاثة بالجن من ال�شرك باهلل ،ومعاقب ُة فاعله ب�ضد مق�صوده في الدنيا.
ال�شر �إلى اهلل.
بطالن الكهانة ببعثة النبي  .من �أدب الم�ؤمن �أال َي ْن ُ�س َب ّ

 و�أ َّن ��ا من ��ا الم�س ��لمون المنق ��ادون
هلل بالطاعة ،ومنا الجائرون عن طريق
الق�ص ��د واال�س ��تقامة ،فم ��ن خ�ض ��ع هلل
بالطاعة والعمل ال�صالح ف�أولئك الذين
ق�ص��دوا الهداي��ة وال�ص��واب.
 و�أم ��ا الجائ ��رون ع ��ن طري ��ق
الق�ص ��د واال�س ��تقامة فكان ��وا لجه ّن ��م
حط ًب��ا تو َق� ُد ب��ه م��ع �أمثالهم من الإن���س.
 وكم ��ا �أوح ��ى �إلي ��ه �أن ��ه ا�س ��تمع نف ��ر
م��ن الج��ن �أوح��ى �إلي��ه �أن��ه ل��و ا�س��تقام
الج � ّ�ن والإن� ��س عل ��ى طري ��ق الإ�س�ل�ام،
وعمل ��وا بم ��ا في ��ه ،ل�س ��قاهم اهلل م ��ا ًء
كثي�� ًرا ،و�أم َّده ��م بنع ��م متنوع ��ة.
 لنختبره ��م في ��ه �أي�ش ��كرون نعم ��ة
اهلل �أم يكفرونه ��ا؟ وم ��ن ُي ْع ِر� ��ض ع ��ن
القر�آن ،وعما فيه من المواعظ ،يدخله
رب��ه عذا ًب��ا �ش��اقًّا ال ي�س��تطيع تح ّمل��ه.
 و�أن الم�س ��اجد ل ��ه �س ��بحانه ال
لغي��ره ،ف�ل�ا تدع��وا م��ع اهلل فيه��ا �أح� ً�دا،
فتكون ��وا مث ��ل اليه ��ود والن�ص ��ارى ف ��ي
كنائ�س ��هم و ِب َيعه ��م.
 و�أن��ه لم��ا ق��ام عب��د اهلل محم��د
يعبد ربه ببطن ن َْخلة ،كاد الجن يكونون
ُم َت ِ
راكمي��ن علي��ه م��ن �ش� ّدة الزح��ام عند
�س��ماعهم قراءته للقر�آن.
 قــــــل � -أيهــــــا الر�ســــــول  -لهـــــ�ؤالء
الم�شركين� :إنما �أدعو ربي وحده ،وال
�أ�شرك به غيره في العبادة كائنًا من
كان.
 ق ��ل له ��م� :إ ّن ��ي ال �أمل ��ك لك ��م دف ��ع
�ض� ّ�ر ق� ّدره اهلل عليك��م ،وال �أمل��ك جل��ب
نف��ع منعك��م اهلل �إي��اه.
 ق ��ل له ��م :ل ��ن ينجين ��ي م ��ن اهلل
�أحـــــ��د �إن ع�صيت��ه ،ول��ن �أج��د م��ن دون��ه
ُم ْل َتجـ��أً �ألج��أ �إلي��ه.
 لك � ّ�ن ال ��ذي �أملك ��ه �أن �أبلغك ��م م ��ا
مخلدا فيها ،ال
�أمرن��ي اهلل بتبليغ��ه �إليك��م ،ور�س��الته الت��ي بعثن��ي به��ا �إليك��م ،وم��ن يع�ص اهلل ور�س��وله ف�إن م�صي��ره دخول نار جهنم خال� ً�دا ً
يخ��رج منه��ا � ًأبدا.
 وال ي��زال الكف��ار عل��ى كفره��م حت��ى �إذا عاين��وا ي��وم القيام��ة م��ا كان��وا يوع��دون به في الدنيا م��ن العذاب ،حينئذ �س��يعلمون من �أ�ضعف
نا�ص ًرا ،و�سيعلمون من �أق ّل �أعوانًا.
 قل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء الم�شركين المنكرين للبعث :ال �أدري �أقريب ما توعدون من العذاب� ،أم �أن له � ً
أجل ال يعلمه �إال اهلل.
مخت�صا بعلمه.
أحدا ،بل يبقى
 هو �سبحانه عالم الغيب كله ،ال يخفى عليه منه �شيء ،فال ُيطْ ِل ُع على غيبه � ً
ًّ
حر�س��ا من المالئك��ة يحفظونه
خلفه
�ن
�
م
و
�ول
�
س
الر�
أمام
� إال م��ن ارت�ض��اه �س��بحانه م��ن ر�س��ول ،ف�إن��ه يطلع��ه عل��ى م��ا �ش��اء ،وير�س��ل م��ن �
ً
حتى ال يطّ لع غير الر�س��ول على ذلك.
 رجاء �أن يعلم الر�س��ول �أن الر�س��ل من قبله قد بلَّغوا ر�س��االت ربهم التي �أمرهم بتبليغها لما �أحاطها اهلل به من العناية ،و�أحاط اهلل
بما لدى المالئكة والر�سل عل ًما ،فال يخفى عليه من ذلك �شيء ،و�أح�صى عدد كل �شيء ،فال يخفى عليه �سبحانه �شيء.
الج ْور �سبب في دخول النار.
َ
�أهمية اال�ستقامة في تح�صيل المقا�صد الح�سنة.
ُح ِفظ الوحي من عبث ال�شياطين.
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بيان الأ�سباب املعينة على القيام
ب�أعباء الدعوة.
 ي ��ا �أيه ��ا ال ُم َت َل ِّف ��ف بثياب ��ه (يعن ��ي:
النب��ي ).
�صل بالليل �إال ً
قليل منه.
ِّ 
� ص � ِّ�ل ن�صف ��ه �إن �ش ��ئت� ،أو �ص � ِّ�ل
�أق�� ّل م ��ن الن�ص ��ف قلي�ل ً�ا حت ��ى َت ِ�ص ��لَ
للثل ��ث.
� أو زد علي ��ه حت ��ى تبل ��غ الثلثي ��ن،
وب ّي ��ن الق ��ر�آن �إذا قر�أت ��ه وتم ّه ��ل ف ��ي
قراءت ��ه.
� إن ��ا �سنــــ ��لقي علـــــــ ��يك � -أيهـــــــ ��ا
الر�س��ول  -الق��ر�آن ،وه��و قول ثقيل؛ لما
في��ه م��ن الفرائ���ض والح��دود والأح��كام
والآداب وغيره ��ا.
� إن �س ��اعات اللي ��ل ه ��ي �أ�ش ��د
موافقة للقلب مع القراءة و�أ�صوب ً
قول.
ت�صر ًف ��ا
� إن ل ��ك ف ��ي النه ��ار
ّ
ف��ي �أعمال��ك ،فتن�ش��غل به��ا ع��ن ق��راءة
الق ��ر�آن ،ف�ص � ِّ�ل باللي ��ل.
 واذك ��ر اهلل ب�أن ��واع الذك ��ر،
انقطاع ��ا
وانقط ��ع �إلي ��ه �س ��بحانه
ً
ب�إخال� ��ص العب ��ادة ل ��ه.
 رب المـــ�شـ ��رق ورب المغــــــ ��رب،
ال معب ��ود بح ��ق �إال ه ��و ،فاتخ ��ذه وكي�ل ً�ا
تعتم��د علي��ه ف��ي �أم��ورك كله��ا.
 وا�صب ��ر عل ��ى م ��ا يقول ��ه المكذب ��ون
م ��ن اال�س ��تهزاء وال�س � ّ�ب ،واهجره ��م
هج� ًرا ال �أذ ّي��ة في��ه.
 وال تهت � ّ�م ب�ش� ��أن المكذبي ��ن
�أ�صح ��اب التمت ��ع بمل ��ذات الدني ��ا،

واتركن ��ي و�إياه ��م ،وانتظره ��م قلي�ل ً�ا حت ��ى ي�أتيه ��م �أجله ��م.
� إن لدينا في الآخرة قيو ًدا ثقيلة ،ونا ًرا ُم ْ�س َت ِعرة.

تغ�ص به الحلوق ل�ش ّدة مرارته ،وعذا ًبا موج ًعا؛ زيادة على ما �سبق.
ً
وطعاما ّ
رمل ً
 ذلك العذاب حا�صل للمكذبين يوم ت�ضطرب الأر�ض والجبال ،وكانت الجبال ً
�سائل متناث ًرا من �ش ّدة هوله.
�شاهدا على �أعمالكم يوم القيامة مثلما �أر�سلنا �إلى فرعون ً
� إنا بعثنا �إليكم ً
ر�سول هو مو�سى .
ر�سول ً
�ديدا ف��ي الدنيا بالغرق ،وفي الآخرة بعذاب الن��ار ،فال تع�صوا �أنتم
�ون الر�س� َ
 فع�ص��ى فرع� ُ
�ول المر�س��ل �إلي��ه م��ن رب��ه فعاقبناه عقا ًبا �ش� ً
ر�سولكم في�صيبكم ما �أ�صابه.
�ديدا طوي�ل ً�ا ،ي�ش��يب ر�أ���س الأوالد ال�صغ��ار م��ن �ش� ّدة
�وله
�
س
ر�
�م
�
ت
وكذب
�اهلل،
�
ب
�م
�
ت
كفر
إن
�
�ا
�
ه
ون
ق
ت
 فكي��ف تمنع��ون �أنف�س��كم و
ُ
َ
يوم��ا �ش� ً
ً
هول��ه وطوله.
 ال�س��ماء مت�ش��ققة من هوله ،كان وعد اهلل ً
مفعول ال محالةّ �  .إن هذه الموعظة  -الم�ش��تملة على بيان ما في يوم القيامة من هول
و�ش ّدة  -تذكرة ،ينتفع بها الم�ؤمنون ،فمن �شاء اتخاذ طريق مو�صل �إلى ربه اتخذه.
�أهمية قيـــام الليل وتالوة القــــر�آن وذكر اهلل وال�صـــبر للداعية �إلى اهلل .فراغ القــلب في الليل له �أثر في الحفـــظ والفـــهم.
تح ّمل التكاليف يقت�ضي تربية �صارمة .الترف والتو�سع في التنعم ي�ص ّد عن �سبيل اهلل.

� إن رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول  -يعل ��م
�أن��ك ت�ص ّل��ي �أق� ّل م��ن ثلث��ي اللي��ل ت��ارة،
وتق��وم ن�صف��ه ت��ارة ،وثلث��ه ت��ارة ،وتق��وم
طائف��ة م��ن الم�ؤمني��ن مع��ك ،واهلل يقدر
الليل والنهار ،ويح�صي �ساعاتهما ،علم
�س��بحانه �أنك��م ال تق��درون عل��ى �إح�ص��اء
و�ضب ��ط �س ��اعاته ،في�ش � ّ�ق عليك ��م قي ��ام
تحر ًي ��ا للمطل ��وب ،فلذل ��ك ت ��اب
�أكث ��ره ّ
تي�س ��ر،
�ا
�
م
�ل
�
ي
الل
�ن
�
م
�وا
�
ل
ف�ص
عليك ��م،
ّ
ّ
عل ��م اهلل �أن �س ��يكون منك ��م � -أيه ��ا
الم�ؤمن��ون -مر�ضى �أجهدهم المر�ض،
و�آخ ��رون ي�س ��افرون يطلب ��ون رزق اهلل،
و�آخ��رون يقاتل��ون الكف��ار ابتغ��اء مر�ضاة
اهلل ولتك ��ون كلم ��ة اهلل ه ��ي العلي ��ا،
فه��ؤالء ي�ش� ّ�ق عليه��م قيام اللي��ل ،ف�صلّوا
ما تي�سر لكم من الليل ،وائتوا بال�صالة
المفرو�ض ��ة عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه ،و�أعط ��وا
زكاة �أموالك ��م ،و�أنفق ��وا م ��ن �أموالك ��م
في �سبيل اهلل ،وما تق ّدموا لأنف�سكم من
� ّأي خي��ر ،تج��دوه هو خي ًرا و�أعظم ثوا ًبا،
واطلب��وا المغف��رة من اهلل� ،إن اهلل غفور
لم��ن ت��اب م��ن عب��اده ،رحي��م به��م.
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الأم��ر باالجته��اد ف��ي دع��وة المكذبي��ن،
و�إنذارهم بالآخرة والقر�آن.
 ي ��ا �أيه ��ا ال ُم َت َغ ِّ�ش ��ي بثياب ��ه (وه ��و
النب ��ي ).
 انه�ض فخ ِّوف من عذاب اهلل.
وع ِّظ ْم ربك.
َ 
ِّ
وطه ��ر نف�س ��ك م ��ن الذن ��وب

وثياب ��ك م ��ن النجا�س ��ات.
 وابتعد عن عبادة الأوثان.
 وال تمنن على ربك ب�أن ت�ستكثر عملك ال�صالح.
 وا�صبر هلل على ما تالقيه من الأذى.
 ف�إذا ُن ِف َخ في القرن النفخة الثانية.
 فذلك اليوم يوم �شديد.
 على الكافرين باهلل وبر�سله غير �سهل.
وحيدا في بطن �أمه دون مال �أو ولد (وهو الوليد بن ال ُم ِغيرة).
 اتركني � -أيها الر�سول  -ومن خلقته ً
 وجعلت له ً
مال كثي ًرا.
 وجعلت له بنين حا�ضرين معه وي�شهدون المحافل معه ال يفارقونه ل�سفر لكثرة ماله.
 وب�س��طت ل��ه ف��ي العي���ش وال��رزق والول��د ب�س��طً ا  .ث��م يطم��ع م��ع كف��ره بي �أن �أزيده بعد م��ا �أعطيته من ذلك كله.
ت�ص� ّور� ،إن��ه كان معان� ً�دا لآياتن��ا المنزل��ة عل��ى ر�س��ولنا مكذ ًبا بها�  .س��أكلفه م�ش��قة من العذاب ال ي�س��تطيع تح ّمله��ا.
الذي �أنعمت عليه بتلك النعم فكّر فيما يقوله في القر�آن لإبطاله ،وق ّدر ذلك في نف�س��ه.
الم�شقة تجلب التي�سير.

الخ َبث الظاهر والباطن.
وجوب الطهارة من َ

 لي���س الأمر كما
� إن هذا الكافر

إكراما.
الإنعام على الفاجر ا�ستدراج له ولي�س � ً

وع ِّذب كيف َق َّدر.
 ف ُل ِعن ُ
 ثم لعن وع ّذب كيف َق َّدر.
 ث ��م �أع ��اد النظ ��ر والت ��ر ِّوي فيم ��ا
يق��ول.
 ث ��م ق ََّط ��ب وجه ��ه و َك َل ��ح حي ��ن ل ��م
يج��د م��ا يطع��ن ب��ه ف��ي الق��ر�آن.
 ث ��م �أدب ��ر ع ��ن الإيم ��ان ،وا�س ��تكبر
ع��ن اتب��اع النبي .
 فق ��ال :لي� ��س ه ��ذا ال ��ذي ج ��اء ب ��ه
محم��د كالم اهلل ،ب��ل ه��و �س��حر يروي��ه
ع��ن غي��ره.
 لي� ��س هـ ��ذا كــــ�ل�ام اهلل ،ب ��ل ه ��و
كالم الإن� ��س.
� س� ��أدخل ه ��ذا الكاف ��ر طبق ��ة م ��ن
حرها.
طبقات النار ،وهي َ�س َقر يقا�سي ّ
 وم�ا �أعلــ�مك  -ي�ا محم�د  -م�ا
َ�س� َقر؟!
 ال ُت ْب ِق ��ي �ش ��يئًا م ��ن ال ُم َع � َّ�ذب فيه ��ا
�إال �أت��ت علي��ه ،وال تترك��ه ،ث��م يع��ود كم��ا
كان ،ث��م ت�أت��ي علي��ه ،وهك��ذا َد َوا َل ْي��ك.
� شديدة الإحراق والتغيير للجلود.
 عليه ��ا ت�س ��عة ع�ش ��ر َم َل� �كًا ،وه ��م
َخ َزنته ��ا.
 وم ��ا جعلن ��ا َخ َزن ��ة الن ��ار �إال
مالئك ��ة ،ف�ل�ا طاق ��ة للب�ش ��ر به ��م ،وم ��ا
جعلن��ا عدده��م ه��ذا �إال اختب��ا ًرا للذي��ن
�ضاعف
كفروا باهلل؛ ليقولوا ما قالوا ف ُي َ
عليه ��م الع ��ذاب ،وليتي ّق ��ن اليه ��ود
الذي ��ن �أعط ��وا الت ��وراة ،والن�ص ��ارى
الذين �أعطوا الإنجيل حين نزل القر�آن
م�صد ًق ��ا لم ��ا ف ��ي كتابيه ��م ،ولي ��زداد
الم�ؤمن��ون �إيما ًن��ا عندم��ا يوافقه��م �أه��ل
الكت��اب ،وال يرت��اب اليه��ود والن�ص��ارى
والم�ؤمن ��ون ،وليق ��ول المت ��رددون ف ��ي
الإيم ��ان ،والكاف ��رون� :أي �ش ��يء �أراده
اهلل به��ذا الع��دد الغريب؟! مث��ل �إ�ضالل
ُم ْن ِك��ر ه��ذا الع��دد وهداي��ة ال ُم َ�ص� ِّ�دق ب��هُ ،ي ِ�ض� ُّل اهلل م��ن �ش��اء �أن ي�ض ّل��ه ويه��دي م��ن �شـ��اء �أن يهديه ،وما يعل��م جنود ربك م��ن كثرتها �إال هو
�س��بحانه ،وم��ا الن��ار �إال تذك��رة للب�ش��ر يعلم��ون به��ا عظم��ة اهلل �س��بحانه  .لي���س الق��ول كم��ا يزع��م بع���ض الم�ش��ركين �أن��ه يكف��ي �أ�صحاب��ه
َخ َزن ��ة جهن ��م حت ��ى ُي ْج ِه�ضه ��م عنه ��ا� ،أق�س ��م اهلل بالقم ��ر.
 و�أق�س��م بالليل حـ��ين ولّى  .و�أق�س��م بال�صبح �إذا �أ�ضاءّ �  .إن نار جهنم لإحدى الباليا العظيمة  .ترهي ًبا وتخوي ًفا للنا���س.
 لمن �ش��اء منكم � -أيها النا���س � -أن يتقدم بالإيمان باهلل والعمل ال�صالح� ،أو يت�أخر بالكفر والمعا�صي  .كل نف���س بما ك�س��بته من
الأعم��ال م�أخ��وذة ،ف�إم��ا �أن توبقه��ا �أعماله��ا ،و�إم��ا �أن تخ ِلّ�صه��ا وتنقذه��ا م��ن اله�ل�اك�  .إال الم�ؤمني��ن ف�إنه��م ال ُي�ؤْخ��ذون بذنوبه��م ،ب��ل
بع�ضا  .عن الكافرين الذين �أهلكوا �أنف�س��هم
يتج��اوز عنه��ا لم��ا له��م م��ن عم��ل �صال��ح  .وه��م ي��وم القيامة في جنات ي�س��أل بع�ضهم ً
بما عملوا من المعا�صي  .يقولون لهم :ما �أدخلكم في جهنم؟  فيجيبهم الكفار قائلين :لم نكن من الذين ي�ؤدون ال�صالة الواجبة
ف��ي الحي��اة الدني��ا  .ول��م نك��ن نطع��م الفقي��ر مم��ا �أعطان��ا اهلل  .وكن��ا م��ع �أه��ل الباط��ل ن��دور معه��م �أينم��ا داروا ،ونتح��دث م��ع �أه��ل
ال�ضالل والغواية  .وكنا نكذب بيوم الجزاء  .وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت ،فحال بيننا وبين التوبة.
خط��ورة الكب��ر حي��ث �ص��رف الولي��د ب��ن المغي��رة ع��ن الإيم��ان بعدم��ا تبي��ن ل��ه الح��ق.
والآخ��رة .ع��دم �إطع��ام المحت��اج �س��بب م��ن �أ�س��باب دخ��ول الن��ار.

م�س��ؤولية الإن�س��ان ع��ن �أعمال��ه ف��ي الدني��ا

 فم ��ا تنفعه ��م ي ��وم القيام ��ة و�س ��اطة
ال�شـــافـعـــ��ين من المــــالئكـ��ة والنبــــ��يين
وال�صالحي ��ن؛ لأن م ��ن �ش ��رط َقب ��ول
ال�ش��فاعة الر�ض��ا ع��ن الم�ش��فوع ل��ه.
� أي �ش ��يء جع ��ل ه� ��ؤالء الم�ش ��ركين
معر�ضي��ن ع��ن القر�آن؟!
 ك�أنه ��م ف ��ي �إعرا�ضه ��م ونفوره ��م
من��ه ُح ُم��ر َو ْح���ش �ش��ديدة النف��ور.
 نفرت من �أ�سد خو ًفا منه.
 ب ��ل يري ��د كل واح ��د م ��ن ه� ��ؤالء
الم�ش��ركين �أن ي�صب��ح عن��د ر�أ�س��ه كت��اب
محمدا ر�سول من اهلل،
من�شور يخبره �أن ً
ولي�س �سبب ذلك قلة البراهين �أو �ضعف
الحج��ج ،و�إنم��ا ه��و العناد واال�س��تكبار.
 لي���س الأم��ر كذل��ك ،ب��ل ال�س��بب ف��ي
تماديه��م ف��ي �ضالله��م �أنه��م ال ي�ؤمن��ون
بع��ذاب الآخ��رة ،فبق��وا عل��ى كفرهم.
� أال �إن هذا القر�آن موعظة وتذكير.
 فم��ن �ش��اء �أن يق��ر�أ الق��ر�آن ويتع��ظ
به قر�أه واتعظ به.
 وم ��ا يتعظ ��ون �إال �أن ي�ش ��اء اهلل
�أن يتعظ��وا ،ه��و �س��بحانه �أه��ل لأن ُي َّت َق��ى
بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه ،و�أهل
لأن يغف��ر ذن��وب عب��اده �إذا تاب��وا �إلي��ه.
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�إظه ��ار ق ��درة اهلل عل ��ى بع ��ث اخلل ��ق
وجمعه ��م ي ��وم القيام ��ة.
� أق�س ��م اهلل بي ��وم القيام ��ة ي ��وم
يق ��وم النا� ��س ل ��رب العالمي ��ن.
 و�أق�س��م بالنف���س الطيب��ة الت��ي تل��وم
�صاحبه ��ا عل ��ى التق�صي ��ر ف ��ي الأعم ��ال
ال�صالح��ة ،وعل��ى فع��ل ال�س��يئات� ،أق�س��م
ليبعثن النا���س للح�س��اب
بهذين الأمرين
ّ
والج��زاء.
أيظن الإن�سان �أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟!
ّ � 
 بلى ،نقدر مع جمعها على �إعادة �أطراف �أ�صابعه خ ْل ًقا �سو ًّيا كما كانت.
ً
م�ستقبل دون رادع.
ي�ستمر على فجوره
 بل يريد الإن�سان ب�إنكاره البعث �أن
ّ
 ي�س��أل على وجه اال�س��تبعاد عن يوم القيامة :متى يقع؟  ف�إذا تح ّير الب�صر وانده���ش حين يرى ما كان يك ّذب به  .وذهب �ضوء
وج ِمع جرم ال�شم�س والقمر  .يقول الإن�سان الفاجر في ذلك اليوم� :أين الفرار؟!  ال فرار في ذلك اليوم ،وال َملْج�أ يلج�أ
القمرُ  .

�إليه الفاجر ،وال ُم ْع َت َ�صم يعت�صم به� .إلى ربك � -أيها الر�سول  -في ذلك اليوم المرجع والم�صير للح�ساب والجزاء.
 يخب��ر الإن�س��ان ف��ي ذل��ك الي��وم بم��ا ق� ّدم م��ن �أعمال��ه ،وبما � ّأخر منها  .بل الإن�س��ان �ش��اهد على نف�س��ه حيث ت�ش��هد عليه جوارحه بما
تحرك � -أيها الر�س��ول  -ل�س��انك بالقر�آن
اكت�س��به من �إثم  .ولو جاء ب�أعذار يجادل بها عن نف�س��ه �أنه ما عمل �س��و ًءا لم تنفعه  .ال ِّ
ُم َت َع ِّج ًل �أن ينفلت منك�  .إن علينا �أن نجمعه لك في �صدرك ،و�إثبات قراءته على ل�سانك  .ف�إذا قر�أه عليك ر�سولنا جبريل ف�أن�صت
�إلى قراءته وا�ستمع  .ثم �إن علينا تف�سيره لك.
م�ش��يئة العب��د ُم َق َّي��دة بم�ش��يئة اهلل .حر���ص ر�س��ول اهلل
وحفظه ً
كامل فال ين�س��ى منه �ش��يئًا.

عل��ى حف��ظ م��ا يوح��ى �إلي��ه م��ن الق��ر�آن ،وتك ّف��ل اهلل ل��ه بجمع��ه ف��ي �ص��دره

٧٦

٣١

اهلل ،وجـــــ��عل خلق��ه �س��و ًّيا  .فجع��ل م��ن جن�س��ه النوعي��ن :الذك��ر والأنث��ى؟!
�إحــ��ياء المـــــ��وتى للح�س��اب والج��زاء م��ن جدي��د؟! بل��ى� ،إن��ه لق��ادر.



كل ،لي� ��س الأم ��ر كم ��ا ادعيت ��م
ّ 
م ��ن ا�س ��تحالة البع ��ث ،ف�أنت ��م تعلم ��ون
�أن الق��ادر عل��ى خلقك��م ابت��دا ًء ال يعج��ز
ع��ن �إحيائك��م بع��د موتك��م ،لك��ن �س��بب
تكذيبك ��م بالبع ��ث ه ��و حبك ��م للحي ��اة
الدني��ا �س��ريعة االنق�ض��اء  .وتركك��م
للحي��اة الآخ��رة التي طريقه��ا القيام بما
�أمرك��م اهلل ب��ه م��ن الطاع��ات ،وت��رك ما
نهاك��م عن��ه م��ن المحرم��ات.
 وج ��وه �أه ��ل الإيم ��ان وال�س ��عادة ف ��ي
ذلك اليوم َب ِه َّية لها نور  .ناظرة �إلى
ربه ��ا متم ِّتع ��ة بذل ��ك  .ووج ��وه �أه ��ل
الكف��ر وال�ش��قاء ف��ي ذل��ك اليوم عاب�س��ة.
 توق��ن �أن ين��زل به��ا عق��اب عظي��م،
وع ��ذاب �ألي ��م  .لي� ��س الأم ��ر كم ��ا
يت�ص��ور الم�ش��ركون م��ن �أنه��م �إذا مات��وا
ال ُي َع َّذب��ون ،ف ��إذا و�صل��ت نف���س �أحده��م
�أعال��ي �ص��دره  .وق��ال بع���ض النا���س
لبع���ض :م��ن َي ْر ِق��ي ه��ذا لعل��ه ُي ْ�ش� َفى؟!
 و�أيق ��ن م ��ن ف ��ي ال َّن � ْ�زع حينئ ��ذ �أن ��ه
ف ��راق الدني ��ا بالم ��وت  .واجتمع ��ت
ال�ش ��دائد عن ��د نهاي ��ة الدني ��ا وبداي ��ة
الآخ ��رة�  .إذا ح�ص ��ل ذل ��ك ُي�س ��اق
المي��ت �إل��ى رب��ه  .ف�ل�ا َ�ص� َّدق الكافر
بم ��ا ج ��اء ب ��ه ر�س ��وله ،وال �صل ��ى هلل
�س��بحانه  .ولك��ن ك��ذب بم��ا ج��اءه ب��ه
ر�س ��وله ،و�أعر� ��ض عن ��ه  .ث ��م ذه ��ب
ه��ذا الكاف��ر �إل��ى �أهله يختال في م�ش��يته
م ��ن الكب ��ر  .فتوع ��د اهلل الكاف ��ر
ب��أن عذاب��ه ق��د ولي��ه وق��رب من��ه.
 ثــم �أعـــــــاد الجمــــلة على �سبــــيـــــل
الت�أكيد ،فقــــال.{ h g fw }:
� أيظ � ّ�ن الإن�س ��ان �أن اهلل تارك ��ه
ُم ْه َم�ل ً�ا دون �أن يكلف��ه ب�ش��رع؟ � أل��م
يوم��ا نُطْ ف��ة م��ن من��ي
يك��ن ه��ذا الإن�س��ان ً
ُي َ�صـــ� ّ�ب ف��ي الرحـــــ��م  .ث��م كان بع��د
ذل��ك قطــ��عة مـــ��ن دم جام��د ،ثم خلـــ��قه
�ألي���س ال��ذي خل��ق الإن�سـ��ان من نُطْ ف��ة َف َع َل َقة بقــــ��ادر على

تذكير الإن�سان ب�أ�صل خلقه ،وم�صيره ،وبيان ما �أعد اهلل في الجنة لأوليائه.
معدوم��ا ال ِذ ْك��ر ل��ه�  .إن��ا خلقن��ا الإن�س��ان م��ن نطف��ة خليط��ة بي��ن م��اء
 ق��د م� ّ�ر عل��ى الإن�س��ان َد ْه��ر طوي��ل كان في��ه
ً

الرجل وماء المر�أة ،نختبره بما ُنلْزمه به من التكاليف ،فجعلناه �سمي ًعا ب�صي ًرا ليقوم بما كلَّفناه به من ال�شرع� .إنا ب ّينا له على �أل�سنة
عبدا م�ؤمنًا �ش��كو ًرا
ر�س��لنا طري��ق الهداي��ة ،فا�س��تبانت ل��ه بذل��ك طري��ق ال�ض�ل�ال ،فه��و بع��د ذلك �إم��ا �أن يهتدي لل�ص��راط الم�س��تقيم ،فيكون ً
عبدا كاف ًرا جحو ًدا لآيات اهلل .ولما ب ّين اهلل نوعي المهتدي
وال�ضال ب َّين جزاءهما فقال�  :إنا �أعددنا
ّ
هلل ،و�إما �أن ي�ض ّل عنها فيكون ً
للكافرين باهلل وبر�س��له �سال�س��ل ُي ْ�س��حبون بها في النار ،و� ً
أغالل ُي َغلّون بها فيها ،ونا ًرا ُم ْ�س� َت ِعرة�  .إن الم�ؤمنين المطيعين هلل ي�ش��ربون
ي��وم القيام��ة من ك�أ���س خمر ممل��وءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.
خط��ر ح��ب الدني��ا والإعرا���ض ع��ن الآخ��رة .ثب��وت االختي��ار للإن�س��ان ،وه��ذا م��ن تكري��م اهلل ل��ه .النظ��ر لوج��ه
اهلل الكري��م من �أعظم النعيم.

 هذا ال�شراب ال ُم َع ّد لأهل الطاعة
هو من عين �سهلة التناول غزيرة ال
َت ْن َ�ضبَ ،ي ْر َوى بها عباد اهلل ،ي�سيلونها
ويجرونها �أين �شا�ؤوا.
 و�صف ��ات العب ��اد الذي ��ن ي�ش ��ربونها
�أنه��م يوف��ون بم��ا �ألزموا به �أنف�س��هم من
يوم ��ا كان �ش � ّ�ره
الطاع ��ات ،ويخاف ��ون ً
منت�ش� ًرا فا�ش� ًيا وه��و ي��وم القيام��ة.
 ويطعم ��ون الطع ��ام م ��ع كونه ��م ف ��ي
ح��ال يحبونه لحاجتهم �إليه وا�ش��تهائهم
ل��ه ،يطعمون��ه المحتاجي��ن م��ن الفق��راء
واليتامى والأ�س��ارى.
 وي�س ��رون ف ��ي �أنف�س ��هم �أنه ��م
ال يطعمونه ��م �إال لوج ��ه اهلل ،فه ��م ال
يري ��دون منه ��م ثوا ًب ��ا ،وال ثن ��ا ًء عل ��ى
�إطعامه ��م �إياه ��م.
يوم ��ا َت ْك َل ��ح
� إن ��ا نخ ��اف م ��ن ربن ��ا ً
في��ه وج��وه الأ�ش��قياء ل�ش� ّدته وفظاعت��ه.
 فوقاه ��م اهلل بف�ضل ��ه �ش � ّ�ر ذل ��ك
الي ��وم العظي ��م ،و�أعطاه ��م به ��ا ًء ون ��و ًرا
إكراما لهم ،و�س��رو ًرا في
ف��ي وجوهه��م؛ � ً
قلوبه��م.
 و�أثابه ��م اهلل  -ب�س ��بب �صبره ��م
عل��ى الطاع��ات ،و�صبره��م عل��ى �أق��دار
اهلل ،و�صبره ��م ع ��ن المعا�ص ��ي  -جن ��ة
يتنعم��ون فيه��ا ،وحري � ًرا يلب�س��ونه.
 متكئ ��ون فيه ��ا عل ��ى الأ�س � ّ�رة
�شم�س��ا
ال ُم َز َّينة ،ال يرون في هذه الجنة ً
�ديدا ،ب��ل
ي�ؤذيه��م �ش��عاعها ،وال ب��ر ًدا �ش� ً
ه��م ف��ي ظ� ّل دائ��م ال ح� ّ�ر مع��ه وال ب��رد.
و�س � ِّ�خرت
 قريب ��ة منه ��م ظالله ��اُ ،
ثماره��ا لم��ن يتناوله��ا ،فيتناوله��ا بي�س��ر
و�س ��هولة ،بحي ��ث يناله ��ا الم�ضطج ��ع
والقاع ��د والقائ ��م.
 وي ��دور عليه ��م الخ ��دم ب�آني ��ة
الف�ض��ة ،وبك�ؤو�س��ها ال�صاف��ي لونه��ا عند
�إرادته ��م ال�ش ��راب.
 هي في �صفاء لونها مثل الزجاج غير �أنها من الف�ضة ،وهي مقدرة وفق ما يريدون ،ال تزيد عنه وال تنق�ص.
 و ُي ْ�س َقى ه�ؤالء ال ُمك ََّرمون ك� ًأ�سا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.
 ي�ش��ربون م��ن عي��ن ف��ي الجن��ة ت�س��مى َ�سلْ�س� ً
�بيل  .وي��دور عليه��م في الجنة ِو ْل��دان باقون على �ش��بابهم� ،إذا ر�أيته��م ظننتهم لن�ضارة

وجوهه��م وح�س��ن �ألوانه��م وكثرته��م وتفرقه��م ل�ؤل��ؤًا منث��و ًرا .و�إذا ر�أي��ت ما هنالك ف��ي الجنة ر�أيت نعي ًما ال يمـكـ��ن و�صفه ،ور�أيت ملكًا
عظي ًم��ا ال ُيداني��ه مل��ك  .ق��د عل��ت �أبدانه��م الثي��اب الخ�ضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق ،وغليظ الديباج ،و�أُل ْ ِب�س��وا فيها �أ�س��ورة
م��ن ف�ض��ة ،و�س��قاهم اهلل �ش��را ًبا خال ًي��ا م��ن �أي منغ���ص  .ويق��ال له��م تكري ًم��ا له��م� :إن ه��ذا النعيم ال��ذي �أعطيتم��وه كان ثوا ًبا لكم على
�أعمالك��م ال�صالح��ة ،وكان عملك��م مقب� ً
مفرقًا ،ولم ننزل��ه عليك جملة
�ول عن��د اهلل�  .إن��ا نح��ن �أنزلن��ا علي��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -الق��ر�آن َّ
�رعا ،وال تط��ع �آث ًم��ا فيم��ا يدع��و ل��ه م��ن الإث��م ،وال كـــ��اف ًرا فيم��ا يدع��و �إلي��ه م��ن الكـــ��فر.
�
ش
�
أو
�
ا
ر
�د
�
ق
ً
واح��دة  .فا�صب��ر لم��ا يحك��م ب��ه اهلل ً
 واذكر ربك ب�صالة الفجر �أول النهار ،و�صالة الظهر والع�صر �آخره.
الوفاء بالنذر و�إطعام المحتاج ،والإخال�ص في العمل ،والخوف من اهلل� :أ�سباب للنجاة من النار ،ولدخول الجنة.
�إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال ،فكيف ب�أهل الجنة �أنف�سهم؟!
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 واذك ��ره ب�صالت ��ي اللي ��ل� :ص�ل�اة
المغ ��رب و�ص�ل�اة الع�ش ��اء ،و َت َه َّج ��د ب ��ه
بعدهم ��ا.
� إن ه�ؤالء الم�شركين يحبون الحياة
الدنيا ويحر�صون عليها ،ويتركون
وراءهم يوم القيامة ،وهو يوم ثقيل؛
لما فيه من ال�شدائد والمحن.
 نحن خلقناهم وق َّوينا خلقهم
بتقوية مفا�صلهم و�أع�ضائهم وغيرها.
و�إذا �شئنا �إهالكهم و�إبدالهم ب�أمثالهم
�أهلكناهم و�أبدلناهم.
� إن هذه ال�سورة موعظة وتذكير،
فمن �شاء اتخاذ طريق تو�صله �إلى ر�ضا
ربه اتخذها.
 وما ت�شا�ؤون اتخاذ طريق �إلى ر�ضا
اهلل �إال �أن ي�شاء اهلل ذلك منكم ،فالأمر
كله �إليه� ،إن اهلل كان علي ًما بما ي�صلح
لعباده ،وبما ال ي�صلح لهم ،حكي ًما في
خلقه وقدره و�شرعه.
ُ ي ْد ِخل من ي�شاء من عباده في
رحمته ،فيوفقهم للإيمان والعمل
ال�صالح ،و�أع ّد للظالمين لأنف�سهم
بالكفر والمعا�صي عذا ًبا موج ًعا في
الآخرة ،وهو عذاب النار.

الوعيد للمكذبين بالويل يوم القيامة.
� أق�سم اهلل بالرياح المتتابعة مثل
ُعرف الفر�س.
 و�أق�سم بالرياح ال�شديدة الهبوب.
 و�أق�سم بالرياح التي تن�شر المطر.
 و�أق�سم بالمالئكة التي تنزل بما
يفرق بين الحق والباطل.

 و�أق�سم بالمالئكة التي تنزل بالوحي.
 تنزل بالوحي �إعذا ًرا من اهلل �إلى النا�س ،و�إنذا ًرا للنا�س من عذاب اهلل.
� إن الذي توعدون به من البعث والح�ساب والجزاء لواقع ال محالة.
 ف�إذا النجوم ُم ِح َي نورها وذهب �ضو�ؤها.
 و�إذا ال�سماء �شُ َّقت لتن ّزل المالئكة منها.
 و�إذا الجبال اق ُت ِلعت من مكانها َف ُف ِّت َت ْت حتى ت�صير هبا ًء.
 و�إذا الر�سل ُج ِمعت لوقت محدد  .ليوم عظيم �أُ ِّجلت لل�شهادة على �أممها  .ليوم الف�صل بين العباد ،فيتبين المحق من
المبطل ،وال�سعيد من ال�شقي  .وما �أعلمك � -أيها الر�سول  -ما يوم الف�صل؟!  هالك وعذاب وخ�سران في ذلك اليوم للمكذبين
الذين يكذبون بما جاءت به الر�سل من عند اهلل�  .ألم نهلك الأمم ال�سابقة لما كفرت باهلل وكذبت ر�سلها؟!  ثم نتبعهم المكذبين
من المت�أخرين ،فنهلكهم كما �أهلكناهم  .مثل الإهالك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد   .هالك
وعذاب وخ�سران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد اهلل بالعقاب للمجرمين.
خطر التعلق بالدنيا ون�سيان الآخرة.

م�شيئة العبد تابعة لم�شيئة اهلل.

�إهالك الأمم المكذبة ُ�س َّنة �إلـهية.

� أل��م نخلقك��م � -أيه��ا النا���س  -م��ن
ماء حقير قليل وهو ال ُّنطْ فة.
 فجعلن ��ا ذل ��ك الم ��اء ال َم ِهي ��ن ف ��ي
م��كان َم ْح��روز وه��و رح��م الم��ر�أة.
� إل ��ى ُم� � ّدة معلوم ��ة ه ��ي م� � ّدة
الحم ��ل.
 فق َّدرنا �صفة المولود وق َْد َره ولونه
وغير ذلك ،فنعم القادرون لذلك كله
نحن.
 هالك وعذاب وخ�سران في ذلك
اليوم للمكذبين بقدرة اهلل.
� أل ��م نجع ��ل الأر� ��ض ت�ض � ّ�م النا� ��س
جمي ًعا.
 ت�ض � ّ�م �أحياءه ��م بال�س ��كن عليه ��ا
وعمارته��ا ،و�أمواته��م بالدف��ن فيه��ا.
 وجعلن ��ا فيه ��ا جب � ً�ال ثواب � َ�ت،
تمنعه ��ا م ��ن اال�ضط ��راب ،عالي ��ات،
و�أ�س��قيناكم � -أيه��ا النا���س  -م��ا ًء عذ ًبا،
فمن خلق ذلك لي�س عاج ًزا عن بعثكم.
 ه�ل�اك وع ��ذاب وخ�س ��ران ف ��ي
ذل��ك اليوم للمكذبي��ن بنعم اهلل عليهم.
 ويق ��ال للمكذبي ��ن بم ��ا ج ��اءت ب ��ه
ر�س��لهم� :س��يروا � -أيها المكذبون � -إلى
م��ا كنتم ب��ه تكذبون م��ن العذاب.
� س ��يروا �إل ��ى ظ ��ل م ��ن دخ ��ان الن ��ار
مفت��رق ث�ل�اث فرق.
 لي� ��س في ��ه ب ��رد الظ�ل�ال ،وال يمن ��ع
وحرها �أن ينف��ذ �إليكم.
لهي��ب الن��ار ّ
� إن الن ��ار تق ��ذف ب�ش ��رارات ،كل
�ش��رارة مث��ل الق�ص��ر ف��ي عظمه��ا.
 ك�أن ال�ش ��رارات الت ��ي تق ��ذف به ��ا
ف��ي �س��وادها و�ضخامته��ا ِجمال �س��ود.
 ه�ل�اك وع ��ذاب وخ�س ��ران ف ��ي
ذل ��ك الي ��وم للمكذبي ��ن بع ��ذاب اهلل.
 هذا يوم ال يتكلمون فيه ب�شيء.
 وال ُي� ��ؤْذَ ن له ��م �أن يعت ��ذروا �إل ��ى
ربه��م م��ن كفره��م و�س��يئاتهم ،فيعت��ذرون �إلي��ه.
 هالك وعذاب وخ�سران في ذلك اليوم للمكذبين ب�أخبار هذا اليوم.
 هذا يوم الف�صل بين الخالئق ،جمعناكم والأمم ال�سابقة في �صعيد واحد.
علي.
 ف�إن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب اهلل فاحتالوا ّ
 ه�ل�اك وع��ذاب وخ�س��ران ف��ي ذل��ك الي��وم للمكذبي��ن بيوم الف�ص��ل�  .إن المتقين لربهم بامتثال �أوام��ره واجتناب نواهيه ،في ظالل
�أ�ش��جار الجنة الوارفة ،وعيون الماء العذبة الجارية  .وفواكه مما ي�ش��تهون �أكله  .ويقال لهم :كلوا من الطيبات ،وا�ش��ربوا �ش��را ًبا
هنيئًا ال ُم َن ِّغ�ص فيه؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال ال�صالحات�  .إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المح�سنين
لأعماله��م  .ه�ل�اك وع��ذاب وخ�س��ران ف��ي ذل��ك الي��وم للمكذبي��ن بم��ا �أع��د اهلل للمتقي��ن  .ويق��ال للمكذبي��ن :كل��وا وتمتع��وا بمل��ذات
الحي��اة وق ًت��ا قلي�ل ً�ا ف��ي الدني��ا� ،إنك��م بكفرك��م ب��اهلل وتكذيبك��م ر�س��له مجرم��ون  .ه�ل�اك وع��ذاب وخ�س��ران ف��ي ذل��ك الي��وم للمكذبي��ن
بجزائه��م ي��وم الدي��ن  .و�إذا قي��ل له��ؤالء المكذبي��ن� :ص ّل��وا هلل ال ي�ص ّل��ون ل��ه  .ه�ل�اك وع��ذاب وخ�س��ران ف��ي ذل��ك الي��وم للمكذبي��ن
الذين يكذبون بما جاءت به الر�سل من عند اهلل  .ف�إذا لم ي�ؤمنوا بهذا القر�آن المنزل من ربهم فب�أي حديث غيره ي�ؤمنون؟!
رعاي��ة اهلل للإن�س��ان ف��ي بط��ن �أم��ه .ات�س��اع الأر���ض لم��ن عليه��ا م��ن الأحي��اء ،ولم��ن فيه��ا م��ن الأم��وات .خط��ورة التكذي��ب ب�آي��ات
اهلل والوعيد ال�ش��ديد لمن فعل ذلك.

