 و�أي �س ��بب يح ��ول بينن ��ا وبي ��ن
الإيم��ان ب��اهلل وما �أنزله من الحق الذي
ج ��اء ب ��ه محم ��د ؟! ونح ��ن نرج ��و
دخ ��ول الجن ��ة م ��ع الأنبي ��اء و�أتباعه ��م
المطيعي ��ن هلل الخائفي ��ن م ��ن عذاب ��ه.
 فـجــازاهـــ ��م اهلل عل ��ى �إيمــــانهـــ ��م
واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار
م��ن تح��ت ق�صورها و�أ�ش��جارها ماكثين
فيه��ا �أب� ً�دا ،وذلك جزاء المح�س��نين في
اتباعه��م للح��ق وانقياده��م ل��ه دون قي��د
�أو �شرط.
 والذي ��ن كفـــ ��روا ب ��اهلل وبر�س ��وله،
وكذب ��وا ب�آي ��ات اهلل الت ��ي �أنزله ��ا عل ��ى
ر�س ��وله� ،أولئ ��ك المالزم ��ون للن ��ار
المت�أجج ��ة ،ال يخرج ��ون منه ��ا �أب � ً�دا.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،ال ُت َح ِّر ُم ��وا
الم�س ��تلذات المباح ��ة م ��ن الم� ��آكل
والم�ش ��ارب والمناك ��ح ،ال ُت َح ِّر ُموه ��ا
تز ُّه � ً�دا �أو تع ُّب � ً�دا ،وال تتج ��اوزوا ح ��دود
م ��ا ح ��رم اهلل عليك ��م� ،إن اهلل ال يح ��ب
المتجاوزي ��ن لح ��دوده ،ب ��ل يبغ�ضه ��م.
 وكل��وا مم��ا ي�س��وقه اهلل �إليك��م م��ن
رزق��ه ح��ال كون��ه ً
حالل طي ًب��ا ،ال �إن كان
حرام��ا كالم�أخ��وذ غَ ْ�ص ًب��ا �أو ُم ْ�س��تخبثًا،
ً
واتق ��وا اهلل بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب
نواهيه ،فهو الذي ت�ؤمنون به ،و�إيمانكم
ب��ه يوج��ب عليك��م �أن تتقوه.
 ال يحـــــــا�سبـكــــــــم اهلل � -أيهــــــــــا
الم�ؤمنــون  -بما يجري على �أل�سنتكم
الح ِل ِف من غير ق�صد ،و�إنما
من َ
وع َقد ُّت ُم
يحا�سبكم بما عزمتم عليهَ ،
القلوب عليه وحنثتم ،فيمحو عنكم � َإثم
ما عزمتم عليه من �أيمان ونطقتموه �إذا
حنثتم �أح ُد ثالثة �أ�شياء على التخيير
هي� :إطعام ع�شرة م�ساكين من �أو�سط
طعام �أهل بلدكم ،لكل م�سكين ن�صف
�صاع� ،أو ك�سوتهم بما ُي ْعتبر ُع ْر ًفا ك�سوة� ،أو �إعتاق رقبة م�ؤمنة ،ف�إذا لم يجد المك ِّفر عن يمينه �أحد هذه الأ�شياء الثالثة َك َّفر عنها ب�صيام
ثالثة �أيام ،ذلك المذكور هو كفارة �أيمانكم � -أيها الم�ؤمنون � -إذا �أق�سمتم باهلل وحنثتم ،و�صونوا �أيمانكم عن الحلف باهلل كذ ًبا ،وعن
كثرة الق�سم باهلل ،وعن عدم الوفاء بالق�سم ما لم يكن عدم الوفاء خي ًرا ،فافعلوا الخير ،و َك ِّف ُروا عن �أيمانكم ،كما َب َّين اهلل لكم كفارة
اليمين ُي َب ِّي ُن اهلل لكم �أحكامه المبينة للحالل والحرام ،لعلكم ت�شكرون اهلل على �أن علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا� ،إنم��ا ال ُم ْ�س��كر ال��ذي ُي ْذ ِه� ُ�ب العق��ل ،والقم��ار الم�ش��تمل عل��ى عو���ض م��ن الجانبين ،والحج��ارة الت��ي َي ْذ َب ُح عندها
الم�ش��ركون تعظي ًم��ا له��ا �أو ين�صبونه��ا لعبادته��ا ،وال ِق� َ�داح الت��ي كان��وا يطلب��ون به��ا م��ا ق�س��م له��م م��ن الغي��ب ،كل ذل��ك �إث��م م��ن َت ْز ِيي��ن
ال�ش��يطان ،فابتع��دوا عن��ه لعلك��م تف��وزون بحي��اة كريم��ة في الدني��ا وبنعيم الجنة ف��ي الآخرة.
الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث.
يفعلن.
عدم الم�ؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب ،والم�ؤاخذة على ما كان عن عزم القلب
ليفعلن �أو ال ّ
ّ
بي��ان �أن كف��ارة اليمي��ن� :إطع��ام ع�ش��رة م�س��اكين� ،أو ك�س��وتهم� ،أو عت��ق رقب��ة م�ؤمن��ة ،ف��إذا ل��م ي�س��تطع المك ِّف��ر ع��ن يمين��ه الإتي��ان بواحد
من الأمور ال�س��ابقة ،فليك ِّفر عن يمينه ب�صيام ثالثة �أيام.
قوله تعالى� ...} :إ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر  {...هي �آخر �آية نزلت في الخمر ،وهي ن�ص في تحريمه.

� إنما يق�صد ال�شيطان من َت ْز ِيين
الم�ســكر والقــــمـار �إيـقــــاع الـعــــــداوة
والبغ�ضاء بين القلوب ،وال�صرف عن
ذكر اهلل وعن ال�صالة ،فهل �أنتم � -أيها
الم�ؤمنون  -تاركون هذه المنكرات؟ ال
�شك �أن ذلك هو الالئق بكم ،فانتهوا.
 و�أطيع ��وا اهلل و�أطيع ��وا الر�س ��ول
بامتث��ال م��ا �أمر ال�ش��رع ب��ه ،واجتناب ما
نه��ى عن��ه ،واح��ذروا من المخالف��ة ،ف�إن
�أعر�ضت��م ع��ن ذل��ك فاعلم��وا �أنم��ا عل��ى
ر�س��ولنا التبلي��غ ِل َم��ا �أم��ره اهلل بتبليغ��ه،
وق��د َب َّل� َغ ،ف�إن اهتديتم فلأنف�س��كم ،و�إن
�أ�س ��أتم فعليها.
ول ََّم��ا ن��زل تحري��م الخم��ر تمن��ى بع���ض
الم�ؤمني��ن معرف��ة ح��ال �إخوانه��م الذي��ن
مات��وا م�س��لمين قب��ل تحريمه��ا؛ فنزل��ت
الآي��ة التالية:
 لي�س على الذين �آمنوا باهلل ،وعملوا
تقر ًبا �إليه؛ �إثم فيما
الأعمال ال�صالحة ُّ
تناولوه من الخمر قبل تحريمها� ،إذا
اجتنبوا المحرماتُ ،م َّتقين �سخط اهلل
عليهم ،م�ؤمنين به ،قائمين بالأعمال
ال�صالحة ،ثم ازدادوا مراقبة هلل حتى
�أ�صبحوا يعبدونه ك�أنهم يرونه ،واهلل
يحب الذين يعبدونه ك�أنهم يرونه؛
لما هم فيه من ا�ست�شعار رقابة اهلل
الدائمة ،وذلك ما يقود الم�ؤمن �إلى
�إح�سان عمله و�إتقانه.
 يا �أيها الذين �آمنوا ،ليختبر َّنكم اهلل
البري
ب�شيء ي�سوقه �إليكم من ال�صيد ّ
و�أنتم ُم ْح ِرمون ،تتناولون ال�صغار منه
ب�أيديكم ،والكبار برماحكم ،ليعلم اهلل
علم ظهو ٍر يحا�سب عليه العباد  -منَ
يخافه بالغيب لكمال �إيمانه بعلم اهلل،
فيم�سك عن ال�صيد خو ًفا من خالقه
الذي ال يخفى عليه عمله ،فمن تجاوز
الحد ،وا�صطاد وهو ُم ْح ِر ٌم بحج �أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة؛ الرتكابه ما نهى اهلل عنه.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ،ال تقتل��وا ال�صي��د الب��ري و�أنت��م ُم ْح ِرم��ون بح��ج �أو عم��رة ،وم��ن قتل��ه منك��م متعم� ً�دا فعلي��ه ج��زاء مماث��ل ِل َم��ا قتله
م��ن ال�صي��د م��ن الإب��ل �أو البق��ر �أو الغن��م ،يحك��م ب��ه رج�ل�ان مت�صف��ان بالعدال��ة بي��ن الم�س��لمين ،وم��ا حكم��ا ب��ه ُي ْف َع��لُ ب��ه م��ا ُي ْف َع��لُ باله��دي
م��ن الإر�س��ال �إل��ى مك��ة وذبح��ه ف��ي الح��رم� ،أو قيم��ة ذل��ك م��ن الطع��ام ُت ْدف��ع لفق��راء الح��رم ،ل��كل فقي��ر ن�ص��ف �ص��اع� ،أو �صيام ي��وم مقابل
كل ن�صف �صاع من الطعام ،كل ذلك ليذوق قاتل ال�صيد عاقبة ما �أقدم عليه من قتله .تجاوز اهلل عما م�ضى من قتل �صيد الحرم وقتل
المح��رم �صي��د الب��ر قب��ل تحريم��ه ،وم��ن ع��اد �إلي��ه بعد التحري��م انتقم اهلل منه ب�أن يعذبه على ذلك ،واهلل قوي مني��ع ،ومن قوته �أنه ينتقم
ممن ع�صاه �إن �ش��اء ،ال يمنعه منه مانع.
عدم م�ؤاخذة ال�شخ�ص بما لم ُي َح َّرم �أو لم يبلغه تحريمه.
تحريم ال�صيد على المحرم بالحج �أو العمرة ،وبيان كفارة قتله.
من حكمة اهلل في التحريم :ابتالء عباده ،وتمحي�صهم ،وفي الكفارة :الردع والزجر.

� أح� � َّل اهلل لك ��م �صي ��د الحيوان ��ات
المائي��ة ،وم��ا يقذف��ه البح��ر لك��م ح ًّيا �أو
مي ًت��ا منفع��ة لم��ن كان منك��م مقي ًم��ا �أو
وح� َّ�ر َم عليك��م �صيد
م�س��اف ًرا يت��زود ب��هَ ،
الب��ر م��ا دمت��م محرمين بح��ج �أو عمرة،
واتق ��وا اهلل بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب
نواهي��ه ،فه��و ال��ذي �إلي��ه وح��ده ترجعون
ي��وم القيامة ،فيجازيكم على �أعمالكم.
 جع ��ل اهلل الكعب ��ة البي ��ت ال ُم َح � َّ�رم
قيام ��ا للنا� ��س ،ب ��ه تق ��وم م�صالحه ��م
ً
الديني��ة م��ن ال�ص�ل�اة والح��ج والعم��رة،
وم�صالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم
وجباي ��ة ثم ��رات كل �ش ��يء �إلي ��ه ،وجع ��ل
الأ�ش��هر الح��رم وه��ي( :ذو القع��دة وذو
قيام��ا له��م
الحج��ة والمح��رم ورج��ب) ً
ب�أمنه��م فيه��ا م��ن قت��ال غيره��م له��م،
واله ��دي والقالئ ��د ا ْل ُم ْ�ش� � َع َرة ب�أنه ��ا
قيام ��ا له ��م ب�أم ��ن
م�س ��وقة �إل ��ى الح ��رم ً
�أ�صحابها من التعر�ض لهم ب�أذى ،ذلك
ال��ذي م� ّ�ن اهلل به عليك��م لتعلموا �أن اهلل
يعل��م ما في ال�س��ماوات وم��ا في الأر�ض،
و�أن اهلل ب��كل �ش��يء علي��م ،ف��إن ت�ش��ريعه
لذل ��ك  -لجل ��ب الم�صال ��ح لك ��م ودف ��ع
الم�ض��ار عنك��م قب��ل ح�صوله��ا  -دلي��ل
عل��ى علم��ه بم��ا ي�صل��ح للعب��اد.
 اعلم ��وا � -أيه ��ا النا� ��س � -أن اهلل
�ش��ديد العقاب لمن ع�صاه ،وغفور لمن
ت��اب ،رحيم به.
 لي�س على الر�سول �إال تبليغ ما �أمره
اهلل بتبليغه ،فلي�س عليه توفيق النا�س
�إلى الهداية ،فذلك بيد اهلل وحده،
واهلل يعلم ما تظهرونه ،وما تخفونه
من الهداية �أو ال�ضالل ،و�سيجازيكم
على ذلك.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ال ي�س ��توي
الخبيث من كل �شيء مع الط ّيب من كل
�ش��يء ،ول��و �أعجب��ك كث��رة الخبي��ث ،ف��إن كثرت��ه ال ت��دل عل��ى ف�ضل��ه ،فاتق��وا اهلل  -يا �أ�صح��اب العق��ول  -بترك الخبيث وفع��ل الطيب لعلكم
تف��وزون بالجن��ة  .ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ،ال ت�س��ألوا ر�س��ولكم ع��ن �أ�ش��ياء ال حاج��ة لك��م به��ا ،ولي�س��ت مم��ا يعينك��م عل��ى �أم��ر دينك��م� ،إن
ت�س� ْ�ؤكم لما فيها من الم�ش��قة ،و�إن ت�س��ألوا عن هذه الأ�ش��ياء التي ن ُِهيتم عن ال�س��ؤال عنها حين ينزل الوحي على الر�س��ول تُب َّين
تظهر لكم ُ
لكم ،وذلك على اهلل ي�س��ير ،فقد تجاوز اهلل عن �أ�ش��ياء �س��كت عنها القر�آن ،فال ت�س��ألوا عنها ،ف�إنكم �إن �س��ألتم عنها نزل عليكم التكليف
بحكمه��ا ،واهلل غف��ور لذن��وب عب��اده �إذا تاب��وا ،حلي��م ع��ن �أن يعاقبه��م به��ا  .ق��د �س��أل ع��ن مثله��ا قوم ممن �س��بقوكم ،فلما ُك ِّل ُف��وا بها لم
يعملوا بها ،ف�أ�صبحوا كافرين ب�سببها�  .أحل اهلل الأنعام ،فلم ُي َح ِّر ْم منها ما َح َّر َم ُه الم�شركون على �أنف�سهم لأ�صنامهم من ال َب ِحيرة
وه��ي الناق��ة الت��ي ُت ْقطَ � ُع �أذنه��ا �إذا �أنجب��ت ع��د ًدا معينًا ،وال�س��ائبة وهي الناقة التي �إذا بلغت ِ�س� ًّنا معينة ُت ْت� َركُ لأ�صنامهمِ ،
والو�صيلة وهي
الناق��ة الت��ي ت�ص��ل �إنج��اب �أنث��ى ب�أنث��ى ،والحام��ي وه��و فحل الإبل �إذا نتج عدد من الإبل م��ن �صلبه ،لكن الكفار زعموا كذ ًبا وبهتان ًا �أن اهلل
ح� َّ�رم المذك��ورات ،و�أكث��ر الكافرين ال يمي��زون بين الحق والباطل والحالل والحرام.
الأ�صل في �شعائر اهلل تعالى �أنها جاءت لتحقيق م�صالح العباد الدنيوية والأخروية ,ودفع الم�ضار عنهم.
عدم الإعجاب بالكثرة ،ف� ّإن كثرة ال�شيء لي�ست ً
دليل على ِحلِّه �أو ِطيبه ،و�إنما الدليل يكمن في الحكم ال�شرعي.
مـن �أدب ال ُم ْ�ستفتي :تقييد ال�س�ؤال بحدود معينة ،فال ي�سوغ ال�س�ؤال عما ال حاجة للمرء وال غر�ض له فيه.
ذم م�سالك الم�شركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كـ :ال َب ِحيرة ،وال�سائبةِ ،
والو�صيلة ،والحامي.

 و�إذا قي ��ل له� ��ؤالء المفتري ��ن عل ��ى
اهلل الك ��ذب بتحري ��م بع� ��ض الأنع ��ام:
تعال��وا �إل��ى م��ا �أن��زل اهلل م��ن الق��ر�آن،
و�إلى ُ�س� َّنة الر�س��ول لتعرفوا الحالل
م��ن الح��رام ،قال��وا :يكفين��ا م��ا �أخذن��اه
وورثن��اه ع��ن �أ�س�ل�افنا م��ن االعتق��ادات
والأق��وال والأفع��ال ،كي��ف يكفيه��م ذل��ك
وق ��د كان �أ�س�ل�افهم ال يعلم ��ون �ش ��يئًا،
وال يهت��دون �إل��ى الح��ق؟! ف�ل�ا يتبعهم �إال
من هو �أجهل منهم و�أ�ضل �س� ً
�بيل ،فهم
جهل��ة �ضال��ون.
 ي ��ا �أيهـ ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،عـ ��ليكم
�أنف�س ��كم ف�ألزموه ��ا بالقي ��ام بم ��ا
ُي ْ�صلحه ��ا ،ال ي�ضرك ��م م ��ن �ض ��ل م ��ن
النا���س ول��م ي�س��تجب لك��م� ،إذا اهتديتم
�أنتم ،ومن اهتدائكم �أمركم بالمعروف
ونهيك ��م ع ��ن المنك ��ر� ،إل ��ى اهلل وح ��ده
رجوعك��م ي��وم القيام��ة ،فيخبرك��م بم��ا
كنت ��م تعمل ��ون ف ��ي الدني ��ا ،ويجازيك ��م
علي��ه.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا� ،إذا اقت ��رب
موت �أحدكم بظهور عالمة من عالمات
الموت فل ُي ْ�ش� ِ�هد على و�صيت��ه َع ْد َل ْينِ ِمن
الم�س � ِل ِمين �أو رجلي��ن م��ن الكف��ار عن��د
االحتياج لفقد غيرهما من الم�س��لمين،
�إن �س ��افرتم فن ��زل بك ��م الم ��وت ،و�إن
ح��دث ارتي��اب ف��ي �ش��هادتهما َف ِق ُفوهم��ا
بع��د �إح��دى ال�صل��وات ،فيحلف��ان ب��اهلل:
ال يبيع��ان حظهم��ا م��ن اهلل بعو���ض ،وال
ُي َحابي��ان ب��ه قري ًب��ا ،وال يكتم��ان �ش��هادة
هلل عندهم��ا ،و�أنهم��ا �إن فع�ل�ا ذلك كانا
م��ن المذنبي��ن العا�صي��ن هلل.
 ف ��إن َتب َّي ��ن بع ��د التحلي ��ف كذبهم ��ا
ف ��ي ال�ش ��هادة �أو اليمي ��ن� ،أو ظه ��رت
خيانتهم ��ا؛ فلي�ش ��هد �أو يحل ��ف اثن ��ان
يقوم��ان مقامهم��ا من �أقرب النا���س �إلى
الميت على ما هو حق ،فيحلفان باهلل ل�شهادتنا على كذبهما وخيانتهما �أحق من �شهادتهما على �صدقهما و�أمانتهما ،وما حلفنا زو ًرا� ،إنا
�إن �ش ��هدنا زو ًرا لم ��ن الظالمي ��ن المتجاوزي ��ن لح ��دود اهلل.
�اهد ْين بع��د ال�ص�ل�اة عن��د ال�ش��ك ف��ي �ش��هادتهماِ ،وم� ْ�ن ر ِّد �ش��هادتهما� ،أق��رب �إل��ى �إتيانهم��ا بال�ش��هادة
 ذل��ك المذك��ور م��ن تحلي��ف ال�ش� َ
على الوجه ال�شرعي للإتيان بها ،فال يحرفان ال�شهادة �أو يبدالنها �أو يخونان ،و�أقرب �إلى �أن يخافا �أن ترد �أيمان الورثة بعـ��د �أيمانهما،
�ماعا
فيحلف��ون عل��ى خ�ل�اف م��ا �ش��هدا ب��ه َف َي ْف َت ِ�ض َح��ان ،واتقوا اهلل بترك الكذب والخيانة في ال�ش��هادة واليمـ��ين ،وا�سمـ��عوا ما �أُ ِم ْر ُت ْم به �س� ً
ي�صحب��ه قب��ول ،واهلل ال يوف��ق الخارجين عن طاعته.
�إذا �أل��زم العب��د نف�س��ه بطاع��ة اهلل ،و�أم��ر بالمع��روف ونه��ى ع��ن المنك��ر بح�س��ب طاقته ،فال ي�ضره بعد ذلك �ضالل �أحد ،ولن ُي ْ�س��أل عن
غيره من النا�س ،وخا�صة �أهل ال�ضالل منهم.
الترغيب في كتابة الو�صية ،مع �صيانتها ب�إ�شهاد العدول عليها.
بيان ال�صورة ال�شرعية ل�س�ؤال ال�شهود عن الو�صية.

 اذك ��روا � -أيه ��ا النا� ��س  -ي ��وم
القيام��ة حيث يجمع اهلل جميع الر�س��ل،
فيق��ول له��م :م��اذا �أجابتك��م ب��ه �أممك��م
الت��ي �أر�س��لتكم �إليه��ا؟ قال��وا ُمف ِّو�ضي��ن
الج ��واب �إل ��ى اهلل :ال عل ��م لن ��ا ،و�إنم ��ا
العلم لك  -ربنا � -إنك �أنت وحدك من
تعل��م الأم��ور الغائب��ة.
 واذك ��ر حي ��ن ق ��ال اهلل مخاط ًب ��ا
عي�س ��ى  :ي ��ا عي�س ��ى ب ��ن مري ��م،
اذك��ر نعمت��ي علي��ك حي��ن خلقت��ك م��ن
غي ��ر �أب ،واذك ��ر نعمت ��ي عل ��ى �أم ��ك
مري��م حي��ن ا�صطفيته��ا عل��ى ن�س��اء
زمانه��ا ،واذك��ر مم��ا �أنعمـ��ت ب��ه علي��ك
حي��ن َق َّويت��ك بجبريل ُ ،تكلِّم النا���س
 و�أن ��ت ر�ضي ��ع  -بدعوته ��م �إل ��ى اهلل،وتكلِّمه��م ف��ي كهولت��ك بم��ا �أر�س��لتك ب��ه
�إليهم ،ومما �أنعمت به عليك �أن علمتك
الخ ��ط ،وعلمت ��ك الت ��وراة الت ��ي �أنزل ��ت
عل��ى مو�س��ى  ،والإنجي��ل ال��ذي �أنزل
علي��ك ،وعلمت��ك �أ�س��رار ال�ش��رع وفوائده
ِ
وح َكم ��ه ،ومم ��ا �أنعم ��ت ب ��ه علي ��ك �أن ��ك
ت�ص� ّور م��ن الطي��ن مث��ل �ص��ورة طير ،ثم
تنفخ فيه فيكون طي ًرا ،و�أنك ت�شفي َمن
ُو ِل� َ�د �أعم��ى من عم��اه ،وت�ش��في الأبر�ص،
في�صي��ر �س��ليم الجل��د ،وتحي��ي الموت��ى
بدعائ ��ك اهلل �أن يحييه ��م ،كل ذل ��ك
ب�إذن��ي ،ومم��ا �أنعمت به عليك �أن دفعت
عن��ك بن��ي �إ�س��رائيل ل ََّم ��ا َه ُّم��وا بقتل��ك
حي ��ن جئته ��م بالمعج ��زات الوا�ضح ��ة،
فما كان منهم �إال �أن كفروا بها ،وقالوا:
م��ا ه��ذا ال��ذي ج��اء ب��ه عي�س��ى �إال �س��حر
وا�ض��ح.
 واذك ��ر مم ��ا �أنعم ��ت ب ��ه علي ��ك
�أن َي َّ�س � ْ�ر ُت ل ��ك �أعوا ًن ��ا حي ��ن �ألهم ��ت
الحواريين �أن ي�ؤمنوا بي وبك ،فانقادوا
لذلك وا�س��تجابوا ،وقالوا� :آمنا ،وا�شهد

 ي��ا ربن��ا -ب�أنن��ا م�س��لمون ل��ك منق��ادون. واذك��ر حي��ن ق��ال الحواري��ون :ه��ل ي�س��تطيع رب��ك �إذا دعو َته �أن ُي َن ِّز َل مائدة من ال�س��ماء؟ ف�أجابهم عي�س��ى
وترك طلب ما �س�ألوا� ،إذ لعل فيه فتنة لهم ،وقال لهم :توكلوا على ربكم في طلب الرزق �إن كنتم م�ؤمنين.
 ق��ال الحواري��ون لعي�س��ى :نري��د �أن ن��أكل م��ن ه��ذه المائ��دة ،وتطمئ��ن قلوبن��ا بكم��ال ق��درة اهلل ،وب�أن��ك ر�س��وله ،ونعل��م عل��م اليقي��ن �أنك
َ�ص َد ْق َت َنا فيما جئت به من عند اهلل ،ونكون عليها من ال�ش��اهدين لمن لم يح�ضرها من النا���س.

ب�� ْأن �أمرهم بتقوى اهلل

�إثبات جمع اهلل للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم.
�إثبات ب�شرية الم�سيح و�إثبات �آياته الح�سية من �إحياء الموتى و�إبراء الأكمه والأبر�ص التي �أجراها اهلل على يديه.
بيان �أن �آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع و�إفحام المخالفين ،و�أنها لي�ست من تلقاء �أنف�سهم ،بل ت�أتي ب�إذن اهلل تعالى.

 ف�أج ��اب عي�س ��ى طلبه ��م ،ودع ��ا
قائل :ربنا �أنزل علينا مائد َة طعامٍ
اهلل ً
نتخ ��ذ م ��ن ي ��وم نزولـ ��ها عيـــ � ً�دا نعظم ��ه
�شكــــــ� ًرا ل��ك ،للأحي��اء من��ا الي��وم ،ومن
يج��يء بعدن��ا منا وتك��ون عالمة وبرهانًا
عل��ى وحدانيت��ك ،وعل��ى �ص��دق م��ا ُب ِع ْث� ُ�ت
ب��ه ،وارزقن��ا رز ًق��ا يعيننا عل��ى عبادتك،
و�أن��ت -ي��ا ربن��ا  -خي��ر الرازقي��ن.
 فا�ستجــ ��اب اهلل دع ��اء عي�س ��ى
 ،وق ��ال� :إن ��ي ُم َن � ِّ�ز ٌل ه ��ذه المائ ��دة
الت��ي طلبت��م �إنزاله��ا عليك��م ،فم��ن كف��ر
بع ��د �إنزاله ��ا ف�ل�ا يلوم ��ن �إال نف�س ��ه،
�ديدا ال �أعذب ��ه
ف�س� ��أعذبه عذا ًب ��ا �ش � ً
�أح� ً�دا؛ لأن��ه �ش��اهد الآي��ة الباه��رة ،فكان
كف��ره كف��ر عن��اد ،وح َّق� َ�ق اهلل له��م وع��ده
ف�أنزله ��ا عليه ��م.
 واذكر حين يقول اهلل يوم القيامة
مخاط ًبا عي�سى بن مريم  :يا عي�سى
ابن مريم ،هل قلت للنا�س�َ :ص ِّيروني
و�أمي معبو َد ْين من دون اهلل؟ ف�أجاب
عي�سى ُم َن ِّز ًها ربه :ال ينبغي لي �أن �أقول
لهم �إال الحق ،و�إن ق ُِّد َر �أني قلت ذلك
فقد علم َت ُه لأنه ال يخفى عليك �شيء،
تعلم ما �أ�ضمره في نف�سي ،وال �أعلم ما
في نف�سك� ،إنك وحدك من تعلم كل
غائب وكل خفي وكل ظاهر.
قلت للنا�س �إال
 قال عي�سى لربه :ما ُ
ما �أمر َتني بقوله من �أمرهم ب�إفرادك
وكنت َر ِقي ًبا على ما يقولون
بالعبادةُ ،
أنهيت
طيلة وجودي بين �أظهرهم ،فلما � َ
مدة بقائي بينهم برفعي �إلى ال�سماء
ـنت  -يا رب � -أنت الحـفــــيظ
حـــ ًّيا ك َ
لأعمالهم ،و�أنت على كل �شيء �شهيد،
ال يغيب عنك �شيء ،فال يخفى عليك
قلت لهم ،وما قالوا بعدي.
ما ُ
ْ � إن تعذبهم  -يا رب  -ف�إنهم عبادك
تفعل بهم ما ت�شاء ،و�إن َت ْمنُن على من �آمن منهم بالمغفرة فال مانع لك من ذلك ،ف�أنت العزيز الذي ال ُي َغالَب ،الحكيم في تدبيرك.
 ق��ال اهلل لعي�س��ى  :ه��ذا ي��وم ينف��ع �صادق��ي الني��ات والأعم��ال والأق��وال �صد ُقه��م ،له��م جن��ات تج��ري الأنه��ار م��ن تح��ت ق�صوره��ا
و�أ�شجارها ماكثين فيها � ًأبدا ،ال يعتريهم موت ،ر�ضي اهلل عنهم فال ي�سخط عليهم � ًأبدا ،ور�ضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ،ذلك
الج��زاء والر�ض��ا عنه��م هو الفوز العظي��م ،فال فوز يدانيه.
 هلل وح��ده مل��ك ال�س��ماوات والأر���ض ،فه��و خالقهم��ا ومدب��ر �أمرهم��ا ،ول��ه مل��ك م��ا فيه��ن م��ن جمي��ع المخلوق��ات ،وه��و عل��ى كل �ش��يء
قدي��ر ،فال يعجزه �ش��يء.
أ�صر على كفره وعناده بعد قيام الحجة الوا�ضحة عليه.
توعد اهلل تعالى كل من � َّ
َت ْبرئة الم�سيح من ادعاء الن�صارى ب�أنه �أبلغهم �أنه اهلل �أو �أنه ابن اهلل �أو �أنه ادعى الربوبية �أو الألوهية.
�أن اهلل تعالى ي�س�أل يوم القيامة عظماء النا�س و�أ�شرافهم من الر�سل ،فكيف بمن دونهم درجة؟!
علو منزلة ال�صدق ،وثناء اهلل تعالى على �أهله ،وبيان نفع ال�صدق لأهله يوم القيامة.

١٦٥

تقري ��ر عقي ��دة التوحي ��د وال ��رد عل ��ى
�ض�ل�االت الم�ش ��ركين.
 الو�صف بالكمال المطلق ،والثناء
بالمحا�سن العليا مع المحبة ،ثابت هلل
الذي خلق ال�سماوات وخلق الأر�ض من
غير مثال �سابق ،وخلق الليل والنهار
َي َتعاقبان ،ف�أظلم الليل ،و�أنار النهار،
ومع هذا فالذين كفروا ُي�س ُّوون به
غيره ،ويجعلونه �شريكًا له.
 ه��و �س��بحانه ال��ذي خلقك��م � -أيه��ا
النا���س  -م ��ن طي ��ن حي ��ن خل ��ق �أباك ��م
�آدم من��ه ،ث��م �ض��رب �س��بحانه م��دة
لإقامتك��م ف��ي الحي��اة الدني��ا ،و�ض��رب
�أج�ل ً�ا �آخ��ر ال يعلم��ه �إال ه��و ل َب ْعثك��م ي��وم
القيام ��ة ،ث ��م �أنت ��م ت�ش �كّون ف ��ي قدرت ��ه
�س��بحانه عل��ى البع��ث.
 وه ��و �س ��بحانه المعب ��ود بح ��ق ف ��ي
ال�س ��ماوات والأر� ��ض ،ال يخف ��ى علي ��ه
�شــ��يء ،فه��و يعلم ما تخف��ون من النيات
والأقوال والأعمال ،ويعلم ما تعلنون من
ذل��ك ،و�س��يجازيكم عليه��ا.
 وم ��ا ت�أت ��ي الم�ش ��ركين م ��ن حج ��ة
م��ن عن��د ربه��م �إال تركوه��ا غي��ر مبالين
به ��ا ،فق ��د جاءته ��م الحج ��ج الوا�ضح ��ة
والبراهي��ن الجلي��ة الدال��ة عل��ى توحي��د
اهلل ،وجاءته ��م الآي ��ات الدال ��ة عل ��ى
�ص��دق ر�س��له ،وم��ع ذل��ك �أعر�ض��وا عنه��ا
غي��ر عابئي��ن به��ا.
 وهم �إن �أعر�ضوا عن تلك الحجج
الــوا�ضـحة والبــراهيــن الجــلـيــة فقـــد
�أعر�ضوا عما هو �أو�ضح ،فقد ك ََّذ ُبوا بما
جاء به محمد من القر�آن ،و�سيعرفون �أن ما كانوا ي�ستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة.
� أل��م يعل��م ه��ؤالء الكاف��رون ُ�س� َّنة اهلل ف��ي �إه�ل�اك الأم��م الظالم��ة؟! فق��د �أهل��ك اهلل م��ن قبله��م �أم ًما كثي��رة �أعطاهم من �أ�س��باب القوة
والبقاء في الأر�ض ما لم يعط ه�ؤالء الكافرين ،و�أنزل عليهم الأمطار المتتابعة ،و�أجرى لهم الأنهار تجري من تحت م�ساكنهم ،فع�صوا
اهلل ،ف�أهلكهم بما ارتكبوه من المعا�صي ،وخلق من بعدهم �أم ًما �أخرى.
بتح�س ِ�س��هم الكتاب ب�أيديه��م؛ َل َما �آمنوا
منه
�دوا
�
ك
�
أ
وت
�م،
�
ه
أعين
�
ب
�اهدوه
 ول��و ن َّزلن��ا علي��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -كتا ًب��ا مكتو ًب��ا ف��ي �أوراق ،و�ش�
ُّ
وا�ضحا ،فلن ن�ؤمن به.
به جحو ًدا منهم و َت َع ُّن ًتا ،ولقالوا :ال يعدو ما جئت به �أن يكون �سح ًرا
ً
 وق��ال ه��ؤالء الكاف��رون :ل��و �أن��زل اهلل م��ع محم��د مل�كًا يكلمن��ا وي�ش��هد �أن��ه ر�س��ول لآم َّن��ا .ول��و �أنزلن��ا مل�كًا عل��ى الو�ص��ف ال��ذي �أرادوا
�ون للتوب ��ة �إذا َن � َ�ز َل.
لأهلكناه ��م �إذا ل ��م ي�ؤمن ��وا ،وال ُي ْم َه ُل � َ
�شدة عناد الكافرين ،وبيان �إ�صرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الح�سية.
الت�أمل في �سنن اهلل تعالى في ال�سابقين لمعرفة �أ�سباب هالكهم والحذر منها.
من رحمة اهلل بعباده �أن لم ينزل لهم ً
ر�سول من المالئكة لأنهم ال يمهلون للتوبة �إذا نزل.

 ول ��و جعلن ��ا المر�س ��ل �إليه ��م مل� �كًا
لجعلن��اه ف��ي �ص��ورة رج��ل ليتمكن��وا م��ن
�س��ماعه والتلق��ي عن��ه؛ �إذ ال ي�س��تطيعون
ذل��ك م��ع المل��ك عل��ى هيئت��ه الت��ي خلق��ه
اهلل عليه��ا ،ول��و جعلن��اه ف��ي �ص��ورة رجل
ال�ش��تبه عليه��م �أم��ره.
 ف� �� ْإن ي�س ��تهزئ ه� ��ؤالء بطلبه ��م
�إن��زال مل��ك مع��ك فق��د ا�س��تهز�أت �أم��م
من قبلك بر�س��لها ،ف�أحاط بهم العذاب
الذي كانوا ينكرونه وي�ستهزئون به عند
تخويفه��م من��ه.
 قــــ ��ل � -أيهــــ ��ا الر�ســـ ��ول  -لـهـ� ��ؤالء
المكذبي ��ن الم�س ��تهزئين� :س ��يروا ف ��ي
الأر� ��ض ،ث ��م ت�أمل ��وا كيف كان ��ت نهاية
المكذبي ��ن لر�س ��ل اهلل ،فق ��د ح ��ل بهم
عق ��اب اهلل بعدما كانوا في ��ه من القوة
والمنعة.
 قل لهم � -أيها الر�سول  :-لمن
ُملْكُ ال�سماوات و ُملْكُ الأر�ض و ُملْكُ ما
بينهما؟ قلُ :م ْل ُك َها كلها هلل ،كتب على
تف�ض ًل منه على عباده،
نف�سه الرحمة ُّ
فال يعاجلهم بالعقوبة ،حتى �إذا لم
يتوبوا جمعهم جمي ًعا يوم القيامة ،هذا
اليوم الذي ال �شك فيه .الذين خ�سروا
�أنف�سهم بالكفر باهلل ال ي�ؤمنون فينقذوا
�أنف�سهم من الخ�سران.
 وهلل وحـ ��ده مـ ��لك كـــ ��ل �شــ ��يء،
مم ��ا ا�س ��تقر ف ��ي اللي ��ل والنه ��ار ،وه ��و
ال�س ��ميع لأقواله ��م ،العلي ��م ب�أفعاله ��م،
و�س ��يجازيهم عليه ��ا.
 قـــل � -أيهــا الر�ســـول  -للم�شركين
الذين يعبدون مع اهلل غيره من
الأ�صنام وغيرها� :أَ ُي ْعقل �أن �أتخذ غير
اهلل نا�ص ًرا �أُوا ِليه و�أ�ستن�صره؟! وهو
الذي خلق ال�سماوات والأر�ض على غير
مثال �سابق ،فلم ُي ْ�س َب ْق �إلى خلقهما،
وهو الذي يرزق من ي�شاء من عباده ،وال �أحد من عباده يرزقه ،فهو الغني عن عباده ،وعباده مفتقرون �إليه ،قل � -أيها الر�سول � :-إني
�أمرني ربي �سبحانه �أن �أكون �أول من انقاد هلل وخ�ضع له من هذه الأمة ،ونهاني �أن �أكون من الذين ي�شركون معه غيره.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن��ي �أخ��اف �إن ع�صي��ت اهلل بارت��كاب م��ا َح َّر َم علي من ال�ش��رك وغي��ره� ،أو َت ْر ِك ما �أمرني به من الإيمان وغيره
م��ن الطاع��ات� ،أن يعذبن��ي عذا ًب��ا عظي ًم��ا ي��وم القيام��ةَ  .م��ن ُي ْب ِع��د اهلل عن��ه ذل��ك الع��ذاب يوم القيام��ة ،فقد فاز برحم��ة اهلل له ،وتلك
النج��اة ع��ن الع��ذاب ه��ي الف��وز الوا�ض��ح ال��ذي ال ُي َداني��ه ف��وز  .و�إن َي َن ْل� َ�ك  -ي��ا اب��ن �آدم  -م��ن اهلل ب�ل�اء ف�ل�ا داف��ع للب�ل�اء عن��ك �إال اهلل،
و�إن َي َن ْل� َ�ك من��ه خي��ر ف�ل�ا مان��ع ل��ه م��ن ذل��ك ،وال َرا َّد لف�ضل��ه ،فه��و الق��ادر عل��ى كل �ش��يء ،ال يعج��زه �ش��يء  .وه��و الغال��ب عل��ى عب��اده
المذلِّل لهم ،العالي عليهم من كل وجه الذي ال يعجزه �ش��يء ،وال يغلبه �أحد ،الجميع له خا�ضعون ،فوق عباده كما يليق به �س��بحانه ،وهو
الحكيم في خلقه وتدبيره و�شرعه ،الخبير فال يخفى عليه �شيء.
بيان حكمة اهلل تعالى في �إر�سال كل ر�سول من جن�س من ير�سل �إليهم؛ ليكون �أبلغ في ال�سماع والوعي والقبول عنه.
الدعوة للت�أمل في �أن تكرار �سنن الأ ّولين في الع�صيان قد يقابله تكرار �سنن اهلل تعالى في العقاب.
وجوب الخوف من المع�صية ونتائجها.
�أن م��ا ي�صي��ب الب�ش��ر م��ن ب�ل�اء لي���س ل��ه �ص��ارف �إال اهلل ،و�أن م��ا ي�صيبه��م م��ن خي��ر ف�ل�ا مان��ع ل��ه �إال اهلل ،ف�ل�ا َرا َّد لف�ضل��ه ،وال مان��ع
لنعمته.

 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -للم�ش ��ركين
المكذبي��ن ب��ك� :أي �ش��يء �أج� ّل و�أعظ��م
�ش ��هادة عل ��ى �صدق ��ي؟ ق ��ل :اهلل �أَ َج � ُّ�ل
�ش��يء و�أعظ��م �ش��هادة عل��ى �صدق��ي ،هو
�ش��هيد بين��ي وبينك��م ،يعل��م م��ا جئتك��م
ب��ه ،وم��ا �س��تردون ب��ه ،وق��د �أوح��ى اهلل
� ّإلي هذا القـ��ر�آن لأُ َخ ِّو َفكُم به ،و�أُ َخــ� ِّو َف
ب��ه م��ن بلغ��ه م��ن الإن���س والج��ن� ،إنك��م
�أيه��ا الم�ش��ركون -ت�ؤمن��ون �أن م��ع اهللمعبودات �أخرى ،قل � -أيها الر�س��ول :-
ال �أ�ش��هد عل��ى م��ا �أقررت��م ب��ه لبطالن��ه،
�إنم��ا اهلل �إل��ه واح��د ال �ش��ريك ل��ه ،و�إن��ي
ب��ريء م��ن كل م��ا ت�ش��ركونه مع��ه.
 اليه��ود الذي��ن �أعطيناه��م الت��وراة
والن�ص��ارى الذي��ن �أعطيناه��م الإنجي��ل
محمدا معرفة تامة،
يعرف��ون النب��ي ً
كما يعرفون �أبناءهم من �أبناء غيرهم،
ف�أولئ ��ك الذي ��ن خ�س ��روا �أنف�س ��هم
ب�إدخاله��ا الن��ار ،فه��م ال ي�ؤمن��ون.
 ال �أح ��د �أعظ ��م ظل ًم ��ا مم ��ن ن�س ��ب
هلل �ش��ريكًا ،فعب��ده مع��ه� ،أو َك� َّ�ذ َب ب�آياته
الت��ي �أنزله��ا عل��ى ر�س��وله� ،إن الظالمين
بن�س��بة ال�ش��ريك �إل��ى اهلل وتكذي��ب �آياته
ال يف ��وزون �أب � ً�دا �إن ل ��م يتوب ��وا.
 واذك ��ر ي ��وم القيام ��ة حي ��ن
أحدا،
نجمعه��م جمي ًع��ا ،ال نغ��ادر منه��م � ً
ث ��م نق ��ول للذي ��ن عب ��دوا م ��ع اهلل غي ��ره
توبيخا لهم� :أين �شركا�ؤكم الذين كنتم
ً
َت َّد ُع ��ون كاذبي ��ن �أنه ��م �ش ��ركاء هلل؟!
 ث ��م ل ��م يك ��ن اعتذاره ��م بع ��د ه ��ذا
االختب��ار �إال �أن تب� ّ�ر�ؤوا م��ن معبوداتهم،
وقالوا كذ ًبا :واهلل ربنا ما كنا في الدنيا
م�ش ��ركين ب ��ك ،ب ��ل كن ��ا م�ؤمني ��ن ب ��ك،
موحدي��ن لك.
 انظ ��ر  -ي ��ا محم ��د  -كي ��ف َك � َ�ذ َب
ه�ؤالء على �أنف�سهم بنفيهم ال�شرك عن

�أنف�س��هم ،وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من ال�ش��ركاء مع اهلل في حياتهم الدنيا؟!
 وم��ن الم�ش��ركين م��ن ي�س��تمع �إلي��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -إذا ق��ر�أت الق��ر�آن ،لكنه��م ال ينتفعون بما ي�س��تمعون �إليه؛ لأن��ا جعلنا على قلوبهم
�أغطي��ة حت��ى ال يفقه��وا الق��ر�آن ،ب�س��بب عناده��م و�إعرا�ضه��م ،وجعلن��ا ف��ي �آذانه��م َ�ص َم ًم��ا ع��ن ال�س��ماع الناف��ع ،ومهم��ا ي��روا م��ن ال��دالالت
الوا�ضح��ة والحج��ج الجلي��ة ال ي�ؤمن��وا به��ا ،حت��ى �إذا ج��ا�ؤوك يخا�صمون��ك ف��ي الح��ق بالباط��ل يقول��ون :لي���س ال��ذي جئت ب��ه �إال م�أخوذً ا عن
كتب الأوائل.
 وه��م ينه��ون النا���س ع��ن الإيم��ان بالر�س��ول ،ويبتع��دون عن��ه ،فال يتركون من ينتفع به ،وال ينتفعون هم ب��ه ،وما ُيهلكون ب�صنيعهم هذا
�إال �أنف�سهم ،وما علموا �أن ما يقومون به �إهالك لها.
تح�س� ًرا :يا ليتنا ُن َر ُّد �إلى الحي��اة الدنيا ،وال ُنكَذِّ َب ب�آيات
فيقولون
النار،
�ى
�
ل
ع
�ة
�
م
القيا
 ول��و ت��رى � -أيه��ا الر�س��ول  -حي��ن ُي ْع َر�ض��ون ي��وم
ُّ
�ون م��ن الم�ؤمني��ن ب��اهلل  -لر�أي��ت َع َج ًب��ا م��ن �س��وء حاله��م.
اهلل ،و َن ُك� َ
بيان الحكمة في �إر�سال النبي عليه ال�صالة وال�سالم بالقر�آن ،من �أجل البالغ والبيان ،و�أعظم ذلك الدعوة لتوحيد اهلل.
نفي ال�شريك عن اهلل تعالى ،ودح�ض افتراءات الم�شركين في هذا الخ�صو�ص.
بيان معرفة اليهود والن�صارى للنبي عليه ال�صالة وال�سالم ،برغم جحودهم وكفرهم.

 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا قال ��وا م ��ن �أنه ��م
ل��و ُر ُّدوا لآمن��وا ،ب��ل ظه��ر له��م م��ا كان��وا
ي�س ��ترون م ��ن قوله ��م( :واهلل ربن ��ا م ��ا
كن ��ا م�ش ��ركين) ،حي ��ن �ش ��هدت عليه ��م
جوارحه��م ،ول��و ُق� ِّ�د َر �أنه��م رجع��وا �إل��ى
الدني ��ا لرجع ��وا �إل ��ى م ��ا نه ��وا عن ��ه م ��ن
الكف ��ر وال�ش ��رك ،و�إنه ��م لكاذب ��ون ف ��ي
وعده ��م بالإيم ��ان �إذا رجع ��وا.
 وق�ال ه��ؤالء الم�ش�ركون :ال حياة �إال
الحي�اة التي نحن فيها ،ول�س�نا مبعوثين
للح�ساب.
 ول ��و ت ��رى � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي ��ن
�أُو ِق � َ�ف منك ��رو البع ��ث بي ��ن ي ��دي ربه ��م
لــ��ر�أيت العج��ب م��ن �س��وء حاله��م حي��ن
يق��ول له��م اهلل� :ألي���س ه��ذا البع��ث الذي
كنت��م تكذب��ون ب��ه ح ًّق��ا ثاب ًت��ا ال مرية فيه
وال �ش��ك؟! قال��وا� :أق�س��منا بربن��ا ال��ذي
خلقنا �إنه لحق ثابت ال �شك فيه ،فيقول
له ��م اهلل عن ��د ذل ��ك :فذوق ��وا الع ��ذاب
ب�س��بب كفرك��م به��ذا الي��وم؛ فكنت��م ب��ه
تكذب��ون ف��ي الحي��اة الدني��ا.
 ق ��د خ�س ��ر الذي ��ن ك ََّذ ُب ��وا بالبع ��ث
ي ��وم القيام ��ة وا�س ��تبعدوا الوق ��وف بي ��ن
ي ��دي اهلل ،حت ��ى �إذا جاءته ��م ال�س ��اعة
فج ��أة م ��ن غي ��ر �س ��ابق عل ��م قال ��وا م ��ن
�ش��دة الن��دم :ي��ا لح�س��رتنا وخيب��ة �أملن��ا
ِل َم��ا ق ََّ�ص ْر َن��ا ف��ي جن��ب اهلل م��ن الكف��ر
ب��ه وعدم اال�س��تعداد ليوم القيامة ،وهم
يحمل ��ون �س ��يئاتهم ف ��وق ظهوره ��م� ،أال
َق ُب� َ�ح م��ا يحمل��ون م��ن تل��ك ال�س��يئات.
 ولي�س ��ت الحي ��اة الدني ��ا الت ��ي
تركن ��ون �إليه ��ا �إال لع ًب ��ا وغ ��رو ًرا لم ��ن ال
يعم��ل فيه��ا بم��ا ير�ض��ي اهلل ،و�أم��ا ال��دار
الآخرة فهي خير للذين يتقون اهلل بفعل
م��ا �أم��ر به م��ن الإيمان والطاع��ة ،و َت ْر ِك
م��ا نه��ى عن��ه م��ن ال�ش��رك والمع�صي��ة،
�أف�ل�ا تعقل��ون � -أيه��ا الم�ش��ركون  -ذل��ك؟! فت�ؤمن��وا وتعمل��وا ال�صالح��ات  .نح��ن نعل��م �أن��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -يحزن��ك تكذيبه��م ل��ك في
الظاه��ر ،فاعل��م �أنه��م ال يكذبون��ك ف��ي �أنف�س��هم؛ لعلمه��م ب�صدق��ك و�أمانت��ك ،ولكنهم قوم ظالم��ون ينكرون �أمرك ظاه� ًرا وهم يوقنون به
في �أنف�س��هم  .وال تح�س��ب �أن هذا التكذيب خا�ص بما جئت به ،فقد كُذِّ َب ْت ر�س��ل من قبلك ،و�آذاهم �أقوامهم ،فواجهوا ذلك بال�صبر
على الدعوة والجهاد في �سبيل اهلل حتى جاءهم الن�صر من اهلل ،وال ُم ِّبدل لما كتبه اهلل من الن�صر ،ووعد به ر�سله ،ولقد جاءك � -أيها
الر�س��ول  -م��ن �أخب��ار م��ن قبل��ك م��ن الر�س��ل وم��ا الق��وه م��ن �أقوامه��م وم��ا حباه��م اهلل م��ن الن�ص��ر عل��ى �أعدائه��م ب�إهالكه��م.
 و�إن كان �ش��ق علي��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ا تالقي��ه م��ن تكذيبه��م و�إعرا�ضه��م عم��ا جئته��م ب��ه م��ن الح��ق ،ف��إن ا�س��تطعت �أن تطل��ب نف ًقا
جم َعه��م على الهدى الذي جئت به
ف��ي الأر���ض �أو ِم ْ�ص َع� ً�دا �إل��ى ال�س��ماء فت�أتيه��م بحج��ة وبره��ان غير الذي �أيدناك به فافعل ،ولو �ش��اء اهلل ْ
تكونن من الجاهلين بذلك ،فتذهب نف�س��ك ح�س��رات على �أنهم لم ي�ؤمنوا.
ل ََج َم َع ُهم ،لكنه لم ي�ش��أ ذلك لحكمة بالغة ،فال َّ
من عدل اهلل تعالى �أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في َع َر�صات القيامة لي�شهد بع�ضهم على بع�ض.
ال�ص َمم عن االنتفاع �أو غير ذلك.
لي�س كل من ي�سمع القر�آن ينتفع به ،فربما يوجد حائل مثل ختم القلب �أو َّ
بيان �أن الم�شركين و�إن كانوا يكذبون في الظاهر فهم ي�ستيقنون في دواخلهم ب�صدق النبي عليه ال�صالة وال�سالم.
ت�س��لية النب��ي علي��ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام وموا�س��اته ب�إعالم��ه �أن ه��ذا التكذي��ب ل��م يق��ع ل��ه وح��ده ،ب��ل ه��ي طريق��ة الم�ش��ركين ف��ي معامل��ة
الر�س��ل ال�سابقين.

� إنم ��ا يجيب ��ك قاب�ل ً�ا م ��ا جئ ��ت ب ��ه
من ي�س��معون الكالم ويفهمونه ،والكفار
موت��ى ال �ش��أن له��م ،فقد مات��ت قلوبهم،
والموت��ى يبعثه��م اهلل ي��وم القيام��ة ،ث��م
�إلي��ه وح��ده يرجع��ون ليجازيه��م عل��ى ما
قدموا.
�ين
 وقـ ��ال الم�شـركــــ ��ون ُم َت َعنِّـتـــــ � َ
و ُم ِ
ماطلي ��ن بالإيم ��ان :ه�ل َّ�ا �أُن � ِ�زل عل ��ى
محم��د �آي��ة خارقة تك��ون برهانًا من ربه
عل��ى �صدق��ه فيم��ا ج��اء ب��ه؟ ق��ل � -أيه��ا
الر�س ��ول � :-إن اهلل ق ��ادر عل ��ى تنزي ��ل
�آي��ة ح�س��بما يري��دون ،ولك��ن �أكث��ر ه�ؤالء
الم�ش ��ركين المطالبي ��ن ب�إن ��زال �آي ��ة ال
يعلم ��ون �أن �إن ��زال الآي ��ات يك ��ون وف ��ق
حكمت��ه تعال��ى ،ولي���س وف��ق م��ا يطالب��ون
ب��ه ،فل��و �أنزله��ا ثم ل��م ي�ؤمن��وا لأهلكهم.
 وم ��ا م ��ن حي ��وان يتح ��رك ف ��وق
الأر���ض ،وال طائ��ر يطي��ر في ال�س��ماء �إال
�أجنا�س مثلكم  -يا بني �آدم  -في الخلق
وال��رزق ،م��ا تركن��ا ف��ي الل��وح المحفوظ
�ش��يئًا �إال �أثبتن��اه ،والجمي��ع علمه��م عن��د
اهلل ،ث��م �إل��ى ربه��م وح��ده ي��وم القيام��ة
يجمع��ون لف�ص��ل الق�ض��اء ،فيجازي ًّ
كل
بما ي�س��تحقه.
 والذين كذبوا ب�آياتنا ِم ْث ُل ال�صم
الذين ال ي�سمعون ،والبكم الذين ال
يتكلمون ،وهم مع ذلك في الظلمات
ال يب�صرون ،ف�أنى لمن هذه حاله �أن
يهتدي؟! من ي�ش�أ اهلل �إ�ضالله من
النا�س ي�ضلله ،ومن ي�ش�أ هدايته َي ْه ِد ِه
ب�أن يجعله على طريق م�ستقيم ال
اعوجاج فيه.
 قـــ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لــهـــ ��ؤالء
الم�ش��ركين� :أخبروني �إن جاءكم عذاب
من اهلل �أو جاءتكم ال�ساعة التي ُو ِعد ُّتم
�أنه ��ا �آتي ��ة؛ �أتطلب ��ون �إذ ذاك غي ��ر اهلل
ليك�ش��ف م��ا ين��زل بك��م م��ن الب�ل�اء وال�ش��دة� ،إن كنتم �صادقين ف��ي ادعاء �أن معبوداتكم تجلب نف ًع��ا �أو تدفع �ض ًّرا؟!
 الح��ق �أنك��م ال تدع��ون �إذ ذاك غي��ر اهلل ال��ذي خلقك��م ،في�ص��رف عنك��م الب�ل�اء ،ويرف��ع عنك��م ال�ض��ر �إن �ش��اء ،فه��و ول��ي ذل��ك والق��ادر
علي��ه ،و�أم��ا معبوداتك��م التي �أ�ش��ركتموها مع اهلل فتتركونه��ا؛ لعلمكم �أنها ال تنفع وال ت�ضر.
 ولق��د بعثن��ا �إل��ى �أم��م م��ن قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ر�س�ل ً�ا فكذبوه��م ،و�أعر�ض��وا عم��ا جا�ؤوه��م ب��ه ،فعاقبناه��م بال�ش��دائد كالفق��ر وبم��ا
ي�ض� ّ�ر �أبدانه��م كالمر���ض م��ن �أج��ل �أن يخ�ضع��وا لربه��م ،ويتذلل��وا ل��ه  .ل��و �أنه��م حي��ن جاءه��م بال�ؤن��ا تذلل��وا هلل ،وخ�ضع��وا ل��ه ليك�ش��ف
وح َّ�س� َ�ن لهم ال�ش��يطان ما كان��وا يرتكبون
عنه��م الب�ل�اء ،لرحمناه��م لكنه��م ل��م يفعل��وا ذل��ك ،ب��ل ق�س��ت قلوبه��م ،فلم يعتب��روا ،ولم يتعظواَ ،
م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي ،فا�س��تمروا عل��ى م��ا كان��وا علي��ه  .فلم��ا ترك��وا م��ا ُو ِعظُ ��وا ب��ه من �ش��دة الفق��ر والمر�ض ،ول��م يعمل��وا ب�أوامر اهلل،
و�ص َّح ْح َن��ا �أج�س��امهم بع��د المر�ض ،حت��ى �إذا �أ�صابهم ال َبطَ ُر ،وا�س��تولى
ا�س��تدرجناهم بفت��ح �أب��واب ال��رزق عليه��م ،و�إغنائه��م بع��د الفق��رَ ،
عليه��م الإعج��اب بم��ا ُم ِّت ُع��وا ب��ه جاءه��م عذابن��ا فج�أة ،ف�إذا هم متحيرون يائ�س��ون مم��ا ي�أملون.
ت�شبيه الكفار بالموتى؛ لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب ب َقبوله الحق واتباعه طريق الهداية.
من حكمة اهلل تعالى في االبتالء� :إنزال البالء على المخالفين من �أجل تليين قلوبهم ور ِّدهم �إلى ربهم.
وجود النعم والأموال ب�أيدي �أهل ال�ضالل ال يدل على محبة اهلل لهم ،و�إنما هو ا�ستدراج وابتالء لهم ولغيرهم.

َ ف ُق ِطع �آخر �أهل الكفر با�ستئ�صالهم
جمي ًعا بالإهالك ،ون َْ�ص ِر ر�سل اهلل،
وال�شك ُر والثنا ُء هلل وحده رب العالمين
على �إهالكه �أعداءه ون�صره �أولياءه.
 قـــ ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لــهـــ ��ؤالء
الم�ش ��ركين� :أخبرون ��ي �إن �أَ َ�ص َّمك ��م اهلل
ب�س� �لْب �أ�س ��ماعكم ،و�أعماك ��م ب�أخ ��ذ
َ
�أب�صارك ��م ،وطب ��ع عل ��ى قلوبك ��م ،فل ��م
تفقه��وا �ش��يئًا؛ َم��ن معب��ود بح��ق ي�أتيك��م
بم ��ا فقدتم ��وه م ��ن ذل ��ك؟ ت�أم ��ل � -أيه��ا
الر�س ��ول  -كي ��ف نبي ��ن له ��م الحج ��ج،
وننوع البراهين ،ثم هم يعر�ضون عنها!
 قل لهم � -أيها الر�سول � :-أخبروني
�إن جاءكم عذاب اهلل فج�أة من غير
�شعور منكم به� ،أو جاءكم ظاه ًرا
عيانًا ،ف�إنه ال ُي�ؤْ َخذ بذلك العذاب �إال
الظالمون بكفرهم باهلل وتكذيب ر�سله.
 وم��ا نر�س��ل م��ن نر�س��له م��ن ر�س��لنا
�إال لإخب ��ار �أه ��ل الإيم ��ان والطاع ��ة بم ��ا
ي�س ��رهم م ��ن النعي ��م المقي ��م ال ��ذي ال
ينف��د وال ينقط��ع ،وتخوي��ف �أه��ل الكف��ر
والع�صي��ان م��ن عذابن��ا ال�ش��ديد ،فم��ن
�آم��ن بالر�س��ل ،و�أ�صل��ح عمل��ه ،فال خوف
عليهم فيما ي�س��تقبلونه في �آخرتهم ،وال
ه��م يحزنون ويتح�س��رون عل��ى ما فاتهم
م��ن الحظ��وظ الدنيوي��ة.
 والذي ��ن ك ََّذ ُب ��وا ب�آياتن ��ا ي�صيبه ��م
الع ��ذاب ب�س ��بب خروجه ��م ع ��ن طاع ��ة
اهلل.
 قـــ ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لــهـــ ��ؤالء
الم�ش ��ركين :ال �أق ��ول لك ��م� :إن عن ��دي
خزائ��ن اهلل م��ن ال��رزق ف�أت�ص��رف فيها
بم ��ا �ش ��ئت ،وال �أق ��ول لك ��م� :إن ��ي �أعل ��م
م��ن الغي��ب �إال م��ا �أطلعن��ي اهلل علي��ه من
الوح ��ي ،وال �أق ��ول لك ��م� :إن ��ي مل ��ك م ��ن
المالئك��ة ،ف�أن��ا ر�س��ول م��ن اهلل ،ال �أتب��ع
�إال م��ا ُي ِ
وح��ي �إل��ي ،وال �أ ّدع��ي م��ا لي���س ل��ي ،ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��م :ه��ل ي�س��توي الكافر ال��ذي َع ِم َي� ْ�ت ب�صيرته عن الح��ق ،والم�ؤمن الذي
�أب�ص��ر الح��ق و�آم��ن ب��ه؟ �أف�ل�ا تت�أمل��ون بعقولك��م � -أيه��ا الم�ش��ركون  -فيم��ا حولك��م م��ن الآي��ات.
 وخ� ِّوف � -أيه��ا الر�س��ول  -به��ذا الق��ر�آن الذي��ن يخاف��ون �أن يح�ش��روا �إل��ى ربه��م ي��وم القيامة ،لي���س لهم ولي غي��ر اهلل يجلب لهم النفع،
وال �شفيع يك�شف عنهم ال�ضر ،لعلهم يتقون اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه ،فه�ؤالء هم الذين ينتفعون بالقر�آن.
 وال ُت ْب ِع� ْ�د � -أيه��ا الر�س��ول  -ع��ن مجل�س��ك فق��راء الم�س��لمين الذي��ن ه��م ف��ي عب��ادة دائم��ة هلل ف��ي �أول النه��ار و�آخ��ره مخل�صي��ن ل��ه
العب��ادة ،ال تبعده��م لت�س��تميل �أكاب��ر الم�ش��ركين ،لي���س علي��ك م��ن ح�س��اب ه��ؤالء الفق��راء �ش��يء� ،إنما ح�س��ابهم عند ربهم ،وم��ا عليهم من
ح�س��ابك �ش��يء� ،إن��ك �إن �أبعدته��م ع��ن مجل�س��ك ف�إن��ك تك��ون م��ن المتجاوزي��ن لح��دود اهلل.
ومهمتهم التبليغ ،فهم ال يملكون ت�صر ًفا في الكون ،فال يعلمون الغيب،
الأنبياء ب�ش��ر ،لي���س لهم من خ�صائ�ص الربوبية �ش��يء البتةَّ ،
وال يملكون خزائن رزق ونحو ذلك.
اهتمام الداعية ب�أتباعه وخا�صة �أولئك ال�ضعفاء الذين ال يبتغون �سوى الحق ،فعليه �أن يق ِّربهم ،وال يقبل �أن يبعدهم �إر�ضاء للكفار.
�إ�شارة الآية �إلى �أهمية العبادات التي تقع �أول النهار و�آخره.

 وكذل ��ك ابتلين ��ا بع�ضه ��م ببع� ��ض،
فجعلناه ��م متفاوتي ��ن ف ��ي حظوظه ��م
الدنيوي ��ة ،ابتليناه ��م بذل ��ك ليق ��ول
الكاف��رون الأغني��اء لفق��راء الم�ؤمني��ن:
تف�ض ��ل اهلل عليه ��م
�أه� ��ؤالء الفق ��راء َّ
بالهداي ��ة م ��ن بينن ��ا؟! ل ��و كان الإيم ��ان
خي� � ًرا م ��ا �س ��بقونا �إلي ��ه ،فنح ��ن �أه ��ل
ال�س � ْبق� .ألي� ��س اهلل ب�أعل ��م بال�ش ��اكرين
َّ
لنعم ��هَ ،ف ُي َو ِّف َق ُه ��م للإيم ��ان ،و�أعل ��م
بالكافري��ن له��ا َف َي ْخذُ َل ُهم فال ي�ؤمنون؟!
بل ��ى �إن اهلل �أعل ��م به ��م.
 و�إذا ج ��اءك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
الذي ��ن ي�ؤمن ��ون ب�آياتن ��ا ال�ش ��اهدة عل ��ى
�ص��دق م��ا جئ��ت بهَ ،ف ُر َّد عليهم ال�س�ل�ام
وب�شرهم ب�سعة رحمة اهلل،
إكراما لهمّ ،
� ً
فق ��د �أوج ��ب اهلل عل ��ى نف�س ��ه الرحم ��ة
�إيج ��اب َت َف ُّ�ض ��ل ،فم ��ن ارتك ��ب منك ��م
مع�صي��ة ف��ي حال جهــ� ٍ�ل و�س� ٍ
�فه ،ثم تاب
من بعد ارتكابه لها ،و�أ�صلـح عمله ،ف�إن
اهلل يغفر له ما ارتكبه ،فاهلل غفور لمن
ت��اب م��ن عب��اده ،رحيم بهــــ��م.
 وكم ��ا بي َّن ��ا ل ��ك م ��ا ذُ ِك� � َر ُن َب ِّي � ُ�ن
�أدلتن ��ا وحجتن ��ا عل ��ى �أه ��ل الباط ��ل،
ولإي�ض��اح طري��ق المجرمين ومنهجهم؛
الجتناب ��ه والح ��ذر من ��ه.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن��ي نهان��ي
اهلل ع ��ن عب ��ادة الذي ��ن تعبدونه ��م م ��ن
دون اهلل ،ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ال �أتب��ع
�أهواءك��م ف��ي عب��ادة غي��ر اهلل ،ف�أن��ا �إن
اتبع��ت �أهواءك��م ف��ي ذل��ك �أك��ون �ض� ًّ�ال
ع��ن طري��ق الحق ،ال �أهت��دي �إليه ،وهذا
�ش�أن كل من اتبع الهوى دون برهان من
اهلل.
 قـــ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لــهـــ ��ؤالء
الم�ش��ركين� :إني على برهان وا�ضح من
رب��ي ،ال عل��ى ه��وى ،و�أنت��م كذبت��م به��ذا
البره��ان ،لي���س عن��دي م��ا ت�س��تعجلون ب��ه م��ن الع��ذاب والآيات الخارقة الت��ي طلبتموها� ،إنما ذلك بيد اهلل ،فلي���س الحكم  -ومن جملته ما
طلبت��م � -إال هلل وح��ده ،يق��ول الح��ق ويحك��م ب��ه ،وهو �س��بحانه خير من ب ّين وم ّيز ال ُم ِح� َّ�ق من ال ُم ِ
بطل.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��م :ل��و كان عن��دي وف��ي قب�ضت��ي م��ا ت�س��تعجلون ب��ه م��ن الع��ذاب لأنزلت��ه بك��م ،وعن��د ذل��ك ُي ْق َ�ض��ى الأم��ر ال��ذي
بين��ي وبينك��م ،واهلل �أعل��م بالظالمي��ن كم ُي ْمهله��م ومتى يعاقبهم.
 وعن��د اهلل وح��ده خزائ��ن الغي��ب ،ال يعلمه��ا غي��ره ،ويعل��م كل م��ا ف��ي الب��ر م��ن مخلوق��ات من حيوان ونب��ات وجماد ،ويعلم م��ا في البحر
من حيوان ونبات وجماد ،وما ت�سقط من ورقة في �أي مكان ،وال توجد حبة مخبوءة في الأر�ض ،وال يوجد رطب ،وال يوجد ياب�س� ،إال كان
مثب ًتا في كتاب وا�ضح هو اللوح المحفوظ.
اهلل تعال��ى يجع��ل العب��اد بع�ضه��م فتن��ة لبع���ض ،فتتف��اوت درجاته��م ف��ي ال��رزق وف��ي الكفر والإيمان ،والكفر والإيمان لي���س منوطً ا ب�س��عة
الرزق و�ضيقه.
من �أخالق الداعية طالقة الوجه و�إلقاء التحية والتب�سط وال�سرور ب�أ�صحابه.
على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه و�سلوكه.
�إثب��ات تف��رد اهلل بعل��م الغي��ب وح��ده ال �ش��ريك ل��ه ،و�س��عة علم��ه ف��ي ذل��ك ،و�أن��ه ال يفوت��ه �ش��يء وال يع��زب عن��ه م��ن مخلوقاته �ش��يء �إال
وهو مثبت مد َّون عنده �س��بحانه ب�أدق تفا�صيله.

 واهلل ه ��و ال ��ذي يقب� ��ض �أرواحك ��م
قب�ض ��ا م�ؤق ًت ��ا ،وه ��و ال ��ذي
عن ��د الن ��وم ً
يعل��م ما ك�س��بتم م��ن الأعمال ف��ي النهار
وق��ت ن�ش��اطكم ،ث��م يبعثك��م ف��ي النه��ار
بع ��د قب� ��ض �أرواحك ��م بالن ��وم لتقوم ��وا
ب�أعمالك��م ،حت��ى تنته��ي �آج��ال حياتك��م
المق ��درة عن ��د اهلل ،ث ��م �إلي ��ه وح ��ده
رجوعك ��م بالبع ��ث ي ��وم القيام ��ة ،ث ��م
يخبرك��م بم��ا كنت��م تعملونه ف��ي حياتكم
الدني ��ا ،ويجازيك ��م علي ��ه.
 واهلل هــ ��و الغــــ ��الب علـ ��ى عبـ ��اده؛
المذلِّل لهم ،العالي عليهم من كل وجه،
ال��ذي خ�ض��ع ل��ه كل �ش��يء ،ف��وق عب��اده
فوقي��ة تلي��ق بجالل��ه  ،وير�س��ل عليكم
كرام��ا ُتح�ص��ي
 �أيه��ا النا���س  -مالئك��ة ً�أعمالك ��م حت ��ى ينته ��ي �أج ��ل �أحدك ��م
بقب�ض ملك الموت و�أعوانه روحه ،وهم
ال ُي َق ِّ�ص��رون فيم��ا �أُ ِم� ُروا ب��ه.
 ث��م ُر َّد جمي��ع م��ن ُق ِب َ�ض� ْ�ت �أرواحه��م
�إل��ى اهلل مالكه��م الح��ق ليجازيه��م عل��ى
�أعماله ��م ،ال ��ذي ل ��ه الق�ض ��اء الناف ��ذ
والحك��م الع��دل فيه��م ،وه��و �أ�س��رع م��ن
ع ّدك��م و�أح�ص��ى �أعمالك��م.
 قـــ ��ل � -أيهـــ��ا الر�ســــ��ول  -لــهـــ ��ؤالء
الم�ش��ركين :م��ن ينقذك��م و ُي َ�س� ِّل ُمكُم من
المهال ��ك الت ��ي َتل َقونه ��ا ف ��ي ظلم ��ات
الب��ر والبح��ر؟ تدعون��ه وح��ده متذللي��ن
ُم ْ�س��تكينين في ال�س��ر والعلن :لئن �س َّل َمنا
ربن ��ا م ��ن ه ��ذه المهال ��ك لنكون ��ن م ��ن
ال�ش��اكرين لنعم��ه علينا ب��أال نعبد غيره.
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-اهلل
ه��و ال��ذي ينقذك��م منه��ا ،و ُي َ�س� ِّل ُمكُم م��ن
كل ك��رب ،ث��م �أنت��م بع��د ذل��ك ت�ش��ركون
مع��ه غي��ره ف��ي حال��ة ال�س� ّ�راء ،ف��أي ظلم
ف��وق م��ا تقوم��ون به؟!
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول :-
اهلل ه��و الق��ادر عل��ى �أن ير�س��ل عليك��م عذا ًب��ا ي�أتيك��م م��ن فوقك��م مث��ل الحج��ارة وال�صواع��ق والطوف��ان� ،أو ي�أتيكم من تحتك��م مثل الزالزل
بع�ضا ،ت�أمل � -أيها الر�س��ول  -كيف نُن ِّوع لهم الأدلة والبراهين
والخ�س��ف� ،أو يخال��ف بي��ن قلوبك��م ،فيتب��ع كل منك��م ه��واه ،فيقات��ل بع�ضكم ً
ونب ِّي ُنه��ا لعله��م يفهم��ون �أن م��ا ِج ْئ� َ�ت ب��ه ح��ق ،و�أن م��ا عنده��م باط��ل.
 وك� ّذب به��ذا الق��ر�آن قوم��ك ،وه��و الح��ق ال��ذي ال مري��ة ف��ي �أن��ه من عند اهلل ،قل لهم � -أيها الر�س��ول  :-ل�س��ت م� ً
�وكل بالرقابة عليكم،
فما �أنا �إال منذر لكم بين يدي عذاب �شديد.
 لكل خبر وقت ي�ستقر فيه ،ونهاية ينتهي �إليها ،ومن ذلك خبر م�آلكم وعاقبتكم ،ف�سوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة.
 و�إذا ر�أي��ت � -أيه��ا الر�س��ول  -الم�ش��ركين يتكلم��ون ف��ي �آياتن��ا بال�س��خرية واال�س��تهزاء ،فابتع��د عنه��م حت��ى يدخل��وا ف��ي حدي��ث خ��ال
م��ن ال�س��خرية واال�س��تهزاء ب�آياتن��ا ،و�إذا �أن�س��اك ال�ش��يطان وجل�س��ت معه��م ،ث��م تذك��رت فغ��ادر مجل�س��هم وال تجل���س م��ع ه��ؤالء المعتدي��ن.
�وت ،و�أن الأرواح ُت ْقب���ض في��ه ،ث��م ُت� َرد عن��د اال�س��تيقاظ .اال�س��تدالل عل��ى ا�س��تحقاق اهلل تعال��ى للألوهي��ة بدلي��ل
�وم م� ٌ
�إثب��ات �أن الن� َ
الفط��رة ،ف��إن �أه��ل الكف��ر ي�ؤمن��ون ب��اهلل تعال��ى ويرجع��ون لفطرته��م عن��د اال�ضطرار والوقوع ف��ي المهال��ك ،في�س��ألون اهلل تعالى وحده.
�إل��زام الم�ش��ركين بمقت�ض��ى �س��لوكهم ،و�إقام��ة الدلي��ل عل��ى انق�ل�اب فطرته��م ،بكونه��م ي�س��تغيثون ب��اهلل وح��ده ف��ي البح��ر عن��د ال�ش��دة،
وي�ش��ركون به حين ي�س��لمهم وينجيهم �إلى البر .عدم جواز الجلو���س في مجال���س �أهل الباطل واللغو ،ومفارق ُتهم ،وعدم العودة لهم �إال
ف��ي ح��ال �إقالعهم عن ذلك.

 ولي� ��س عل ��ى الذي ��ن يتق ��ون اهلل
بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه م��ن
ح�س ��اب ه� ��ؤالء الظالمي ��ن م ��ن �ش ��يء،
و�إنم��ا عليه��م �أن َي ْن َه ْو ُه��م عم��ا يرتكبونه
م��ن منك��ر ،لعلهم يتق��ون اهلل ،فيمتثلون
�أوام��ره ويجتنب��ون نواهي��ه.
 ودع � -أيها الر�ســـــول  -هـــــ�ؤالء
الم�شركين الذين َ�ص َّي ُروا دينهم لع ًبا
َو َل ْه ًوا ي�سخرون منه وي�ستهزئون به،
وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من
متع زائلةَ ،و ِع ْظ � -أيها النبي  -النا�س
بالقر�آن حتى ال ُت ْ�سل ََم نف�س �إلى الهالك
ب�سبب ما ك�سبته من �سيئات ،لي�س
لها من دون اهلل حليف ت�ستن�صر به،
وال �شافع يمنع عنها عذاب اهلل يوم
القيامة ،و�إذا افتدت من عذاب اهلل
ب�أي فداء ال يقبل منها� ،أولئك الذين
�أُ ْ�س ِل ُموا �إلى هالك �أنف�سهم ب�سبب ما
ارتكبوه من المعا�صي ،لهم يوم القيامة
�شراب متناهي الحرارة ،وعذاب موجع
ب�سبب كفرهم.
 قـــ ��ل � -أيهـــ ��ا الر�س ��ول  -لــهـــ� ��ؤالء
الم�شركين� :أنعبد من دون اهلل �أوثانًا ال
تمل��ك نف ًع��ا فتنفعن��ا وال �ض� ًّرا فت�ضرن��ا،
ونرت��د ع��ن الإيم��ان بع��د �أن وفقن��ا اهلل
له ،فنكون مثل الذي �أ�ضلَّته ال�شياطين،
فتركت��ه حي��ران ال يهت��دي �س� ً
�بيل ،ول��ه
�أ�صح ��اب عل ��ى الطري ��ق الم�س ��تقيم
يدعون ��ه �إل ��ى الح ��ق ،وه ��و يمتن ��ع ع ��ن
�إجابته��م �إل��ى م��ا يدعون��ه �إلي��ه؟ قل لهم
�أيه ��ا الر�س ��ولَّ � :-إن ه ��دى اهلل ه ��واله��دى الح��ق ،وق��د �أمرن��ا اهلل �أن ننق��اد
ل��ه بالت��زام توحي��ده وعبادت��ه وحده،
فه��و رب العالمي��ن.
 وق ��د �أَ َمرن ��ا ب�إقام ��ة ال�ص�ل�اة
عل��ى الوج��ه الأكم��ل ،و�أَ َمرن��ا بتق��وى اهلل
بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه ،فه ��و وح ��ده ال ��ذي ُي ْج َم ��ع العب ��اد �إلي ��ه ي ��وم القيام ��ة ليجازيه ��م عل ��ى �أعماله ��م.
 وه��و ال��ذي خل��ق ال�س��ماوات والأر���ض بالح��ق ،ي��وم يق��ول اهلل لل�ش��يء :ك��ن فيك��ون ،حي��ن يق��ول ي��وم القيام��ة :قوم��وا فيقوم��ون ،قوله
ال�ص��دق ال��ذي �س��يقع ال محال��ة ،ول��ه وح��ده المل��ك يوم القيامة حين َي ْن ُف ُخ �إ�س��رافيل في ال َق ْرن النفخ��ة الثانية ،عالم ما غاب وعالم ما
�ش��وهد ،وه��و الحكي��م ف��ي خلق��ه وتدبي��ره ،الخبي��ر ال��ذي ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ،فبواط��ن الأم��ور عن��ده كظواهره��ا.
الداعية �إلى اهلل تعالى لي�س م�س� ًؤول عن محا�سبة �أحد ،بل هو م�س�ؤول عن التبليغ والتذكير.
الوعظ من �أعظم و�سائل �إيقاظ الغافلين والم�ستكبرين.
من دالئل التوحيد� :أن من ال يملك نف ًعا وال �ض ًّرا وال ت�صر ًفا ،هو بال�ضرورة ال ي�ستحق �أن يكون �إلــــــــ ًها معبو ًدا.

 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حيـــــ ��ن
قال �إبراهيم لأبيه الم�شرك �آزر :يا
�أب� ِ�ت� ،أتجع��ل الأ�صن��ام �آله��ة تعبده��ا من
دون اهلل؟! �إن ��ي �أراك وقوم ��ك الذي ��ن
يعب��دون الأوث��ان في �ض�ل�ال َب ِّي ٍن ،وحيرة
ع��ن طري��ق الح��ق ب�س��بب عبادتك��م غي��ر
اهلل ،فهو �س��بحانه المعبود بحق ،وغيره
معب��ود بالباطل.
 وكم ��ا �أرين ��اه �ض�ل�ال �أبي ��ه وقوم ��ه
نري��ه مل��ك ال�س��ماوات والأر���ض الوا�س��ع؛
لي�س ��تدل بذل ��ك المل ��ك الوا�س ��ع عل ��ى
وحداني ��ة اهلل وا�س ��تحقاقه العب ��ادة
وح ��ده؛ ليك ��ون م ��ن الموقني ��ن ب ��أن اهلل
واح��د ال �ش��ريك ل��ه ،و�أن��ه ق��ادر عل��ى كل
�ش��يء.
 فحين �أظلم عليه الليل ،ر�أى كوك ًبا،
فقال :هذا ربي ،فلما غاب الكوكب
قال :ال �أحب من يغيب؛ لأن الإله الحق
حا�ضر ال يغيب.
 وحي ��ن ر�أى القم ��ر طال ًع ��ا ق ��ال:
ه ��ذا رب ��ي ،فلم ��ا غ ��اب ق ��ال :لئ ��ن ل ��م
يوفقن ��ي اهلل لتوحي ��ده وعبادت ��ه وح ��ده
لأكون��ن م��ن الق��وم البعيدي��ن ع��ن دين��ه
الح ��ق.
 وحي ��ن ر�أى ال�شم� ��س طالع ��ة ق ��ال:
ه��ذا الطال��ع رب��ي ،هذا الطال��ع �أكبر من
الكوك��ب وم��ن القمر ،فلما غابت قال :يا
ق��وم� ،إن��ي بريء مما ت�ش��ركون مع اهلل.
ولم ��ا تب ��ر�أ مم ��ا يعب ��دون م ��ن دون اهلل
ك�أنه��م �س��ألوه :م��ا تعب��د �إذن؟ فقال:
� إن ��ي �أخل�ص ��ت دين ��ي لل ��ذي خل ��ق
ال�س ��ماوات والأر� ��ض عل ��ى غي ��ر مث ��ال
�س��ابق ،مائ�ل ً�ا ع��ن ال�ش��رك �إل��ى التوحيد
الخال�ص ،ول�س��ت من الم�ش��ركين الذين
يعب��دون مع��ه غي��ره.
 وخا�صمه قومه الم�شركون في
وخ َّو ُفو ُه من �أ�صنامهم ،فقال لهم� :أتخا�صمونني في توحيد اهلل و�إفراده بالعبادة ،وقد وفقني ربي �إليه ،ول�ست
توحيد اهلل �سبحانهَ ،
�أخاف من �أ�صنامكم ،ف�إنها ال تملك ُ�ض ًّرا َف َت ُ�ض َّر ِني وال نف ًعا َف َت ْن َف َع ِني �إال �أن ي�شاء اهلل ،فما �شاء اهلل كائن ،ومع ِعلْم اهلل كلَّ �شيء فال
يخفى عليه �شيء في الأر�ض وال في ال�سماء� ،أفال تتذكرون  -يا قوم  -ما �أنتم عليه من الكفر باهلل وال�شرك به فت�ؤمنوا باهلل وحده؟!
 وكي��ف يق��ع من��ي خ��وف لم��ا تعب��دون م��ن دون اهلل م��ن �أوث��ان ،وال يق��ع منكم �أنتم خوف ل�ش��رككم باهلل حين �أ�ش��ركتم معه ما خلقه دون
وج ْم ِع الم�ش��ركين � -أولى بالأمن وال�س�ل�امة؟ �إن كنتم تعلمون �أَ ْوالهما فاتبعوه،
بره��ان لك��م عل��ى ذل��ك؟! ف�� ّأي ا ْل َج ْم َع ْي��نِ َ -ج ْم ِع ِّ
الموحدين َ
و�أَ ْوالهما  -دون ريب  -هو جمع الم�ؤمنين الموحدين.
اال�ستدالل على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قر�آني.
الدالئل العقلية ال�صريحة تو�صل �إلى ربوبية اهلل.

 الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل ،واتبع ��وا م ��ا
�ش ��رع ،ول ��م يخلط ��وا �إيمانه ��م ب�ش ��رك،
له ��م الأم ��ن وال�س�ل�امة وحده ��م دون
غيره��م ،وه��م موفق��ون ،وفقه��م ربه��م
لطري ��ق الهداي ��ة.
ــــــي قــــــــولـــه:
ه
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ــــجة
 وتل
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ي أحق بِالم ِن {...
}فأي الف ِريق ِ
الـتي غـلـــب �إبراهـــيم بها قــــومـه حتى
انقطـعت حجتهم ،هي حجتــنا و َّف ْقــناه
ـــاجـــــة قــــومـه بـهــا ،و�أعطـــيـــــناه
ل ُمح َّ
�إياها ،نرفـــع مـــن ن�شـــاء مــن عبـــادنا
مـراتب في الـدنيــــا والآخـــرة� ،إن ربك
 �أيهــا الــر�ســــــــول  -حكيــم في خلــــقهوتدبيره ،عليم بعباده.
 ورزقن ��ا �إبراهي ��م ابن ��ه �إ�س ��حاق
وحفي��ده يعق��وب ،ووفــ��قنا كــ�ل ًّ�ا منهم��ا
نوح ��ا
لل�صــ ��راط الم�س ��تقيم ،ووفقــ ��نا ً
م��ن قبله��م ،ووفقن��ا لطري��ق الح��ق م��ن
ذري��ة ن��وح ًّ
كل م��ن داود وابن��ه �س��ليمان
و�أيوب ويو�س��ف ومو�س��ى و�أخيه هـــ��ارون
 ،ومث��ل هذا الجـــــ��زاء الذي جازينا
ب��ه الأنبي��اء عل��ى �إح�س��انهم نجــ��ازي ب��ه
المح�سنين من غيرهم على �إح�سانهم.
 ووفقن ��ا كذل ��ك ًّ
كل م ��ن زكري ��ا
ويحــ��يى وعيــ���سى ب��ن مــ��ريم و�إليــ��ا�س
 ،وكل ه�ؤالء الأنبياء من ال�صالحين
اختاره��م اهلل ر�س�ل ً�ا.
 ووفقنا كذلك �إ�سماعيل والي�سع
ويون�س ولوطً ا  ،وكل ه�ؤالء الأنبياء
وعلى ر�أ�سهــــــم النــــبي محـــــــمد
ف�ضلناهم على العالمين.
 ووفـقــــ ��نا بعـ ���ض �آبائهـ ��م وبعــ ���ض
�أبنائه ��م وبع� ��ض �إخوانه ��م مم ��ن �ش ��ئنا
توفيقه ،واخترناهم ،ووفقناهم ل�سلوك
الطري ��ق الم�س ��تقيم ال ��ذي ه ��و طري ��ق
توحي��د اهلل وطاعت��ه.
 ذل��ك ال��ذي ح�ص��ل له��م م��ن التوفي��ق ه��و توفي��ق اهلل يوف��ق له من �ش��اء من عباده ،ولو �أ�ش��ركوا مع اهلل غيره لبطل عملهم؛ لأن ال�ش��رك
مبطل للعمل ال�صالح.
� أولئ��ك الأنبي��اء المذك��ورون ه��م الذي��ن �أعطيناه��م الكت��ب ،و�أعطيناهم الحكمة ،و�أعطيناهم النبوة ،ف��إن يكفر قومك بما �أعطيناهم
قوما لي�س��وا بكافرين بها ،بل هم م�ؤمنون م�ستم�س��كون بها ،وهم المهاج��رون والأن�صار والذين
م��ن ه��ذه الثالث��ة فق��د هي�أن��ا له��ا و�أر�صدنا ً
اتبعوهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
� أولئ��ك الأنبي��اء ،وم��ن ذُ ِك� َر معه��م م��ن �آبائه��م و�أبنائه��م و�إخوانه��م ،هم �أهل الهداي��ة ح ًّقاَ ،فا َّت ِب ْع ُهم و َت�أَ�� َّ�س بهم ،وقل � -أيها الر�س��ول-
لقومك :ال �أطلب منكم على �إبالغ هذا القر�آن جزاء ،فالقر�آن لي���س �إال موعظة للعالمين من الإن���س والجن لي�ستر�ش��دوا به �إلى ال�صراط
الم�ستقيم ،والطريق ال�صحيح.
من ف�ضائل التوحيد �أنه ي�ضمن الأمن للعبد ،خا�صة في الآخرة حين يفزع النا�س.
ُت َق ِّرر الآيات �أن جميع من �سبق من الأنبياء �إنما َبلَّغوا دعوتهم بتوفيق اهلل تعالى ال بقدرتهم.
الأنبياء ي�شتركون جمي ًعا في الدعوة �إلى توحيد اهلل تعالى مع اختالف بينهم في تفا�صيل الت�شريع.
االقتداء بالأنبياء �سنة محمودة ،وخا�صة في �أ�صول التوحيد.

 وم ��ا َعظَّ � َ�م الم�ش ��ركون اهلل ح ��ق
تعظيـ ��مه حي ��ن قــ ��الوا لنــ ��بيه محم ��د
 :م��ا �أن��زل اهلل عل��ى ب�ش��ر �ش��يئًا م��ن
الوح ��ي ،ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول :-
م ��ن ال ��ذي �أن ��زل الت ��وراة عل ��ى مو�س ��ى
ن��و ًرا وهداي��ة و�إر�ش��ا ًدا لقوم��ه؟ يجعله��ا
اليه ��ود ف ��ي دفات ��ر يظه ��رون منه ��ا م ��ا
يواف��ق �أهواءه��م ،ويكتم��ون م��ا يخالفه��ا
وعل ِّْم ُت��م �أنتم � -أيها
ك�صف��ة محم��د ُ ،
الع��رب  -م��ن الق��ر�آن م��ا لم تعلم��وا �أنتم
وال �أ�س�ل�افكم م��ن قب��ل ،ق��ل له��م � -أيه��ا
الر�س��ول � :-أنزله��ا اهلل ،ث��م اتركهم في
جهلهم و�ضاللهم ي�ستهزئون وي�سخرون
حت��ى ي�أتيه��م اليقي��ن.
 وهذا القر�آن كتاب �أنزلناه عليك
�أيها النبي  -وهو كتاب مبارك م�صدقلما �سبقه من الكتب ال�سماوية ،لتنذر
به �أهل مكة و�سائر النا�س في م�شارق
الأر�ض ومغاربها حتى يهتدوا ،والذين
ي�ؤمنون بالحياة الآخرة ي�ؤمنون بهذا
القر�آن ،ويعملون بما فيه ،ويحافظون
على �صالتهم ب�إقامة �أركانها وفرو�ضها
وم�ستحباتها في �أوقاتها المحددة لها
�شرعا.
ً
 ال �أح ��د �أعظ ��م ظل ًم ��ا مم ��ن اختل ��ق
عل��ى اهلل كذ ًب��ا ب��أن ق��ال :م��ا �أن��زل اهلل
عل��ى ب�ش��ر م��ن �ش��يء� ،أو ق��ال كذ ًب��ا� :إن
يوح �إليه �شيئًا،
أوحى �إليه ،واهلل لم ِ
اهلل � َ
�أو ق��ال� :س��أنزل مث��ل م��ا �أن��زل اهلل م��ن
الق ��ر�آن ،ول ��و ت ��رى � -أيه ��ا الر�س ��ول -
حي��ن ت�صي��ب ه��ؤالء الظالمي��ن �س��كرات
الم ��وت ،والمالئك ��ة با�س ��طو �أيديه ��م
�إليه��م بالتعذي��ب وال�ض��رب ،يقولون لهم
على �س��بيل التعنيف� :أَخرجوا �أنف�س��كم،
فنح��ن نقب�ضه��ا ،ف��ي ه��ذا الي��وم تجزون
عذا ًب��ا يهينك��م ويذلك��م ب�س��بب م��ا كنت��م
تقول ��ون عل ��ى اهلل م ��ن الك ��ذب بادع ��اء
النب��وة والوح��ي و�إن��زال مث��ل م��ا �أن��زل اهلل ،وب�س��بب تكبرك��م ع��ن الإيم��ان ب�آيات��ه ،ل��و ت��رى ذل��ك لر�أي��ت �أم� ًرا فظي ًع��ا.
 ويق��ال له��م ي��وم البع��ث :ولق��د �أتيتمون��ا ف��ي ه��ذا الي��وم �أف��را ًدا ،ال م��ال معك��م وال رئا�س��ة ،كم��ا �أن�ش��أناكم �أول م��رة ُحف��اة ع��راة غُ � ْ�ر ًل،
وتركتم ما �أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغ ًما عنكم ،وما نرى اليوم معكم �آلهتكم الذين زعمتم �أنهم و�سطاء لكم ،وزعمتم �أنهم
�ش��ركاء هلل في ا�س��تحقاق العبادة ،لقد تقطع ال ِو َ�صال بينكم ،وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من �ش��فاعتهم ،و�أنهم �ش��ركاء هلل.
�إنزال الكتب على الأنبياء هو ُ�س َّنة اهلل في المر�سلين ،والنبي عليه ال�صالة وال�سالم واحد منهم.
�أعظم النا�س كذ ًبا وفرية هو الذي يكذب على اهلل تعالى ،فين�سب �أو ينفي ويثبت في حق اهلل تعالى �أم ًرا لي�س عليه دليل �صحيح.
كل �أحد يبعث يوم القيامة فر ًدا متجر ًدا عن المنا�صب والألقاب ،فقي ًرا ،ويحا�سب وحده.

� إن اهلل وح ��ده ه ��و ال ��ذي ي�ش ��ق
الحب فيخرج منه الزروع ،وي�شق النوى
فيخ ��رج من ��ه ال�ش ��جر كالنخ ��ل والعن ��ب
وغيرهم ��ا ،يخ ��رج الح ��ي م ��ن المي ��ت؛
�إذ يخ��رج الإن�س��ان و�س��ائر الحي��وان م��ن
النطف��ة ،ويخ��رج المي��ت م��ن الح��ي؛ �إذ
يخ ��رج النطف ��ة م ��ن الإن�س ��ان والبي�ض ��ة
م��ن الدج��اج ،ذلك��م ال��ذي ي�صن��ع ه��ذا
ه��و اهلل ال��ذي خلقكم ،فكي��ف ُت�صرفون
 �أيه��ا الم�ش��ركون  -ع��ن الح��ق م��ع م��ات�ش��اهدونه م��ن بدي��ع �صنع��ه؟!
 وه ��و
ال ��ذي ي�ش ��ق �ض ��وء
ال�صب ��اح م ��ن ظلم ��ة اللي ��ل ،وه ��و ال ��ذي
جع��ل اللي��ل �س��كنًا للنا���س ي�س��كنون في��ه
عن الحركة لطلب المعا�ش؛ لي�ستريحوا
م��ن تعبه��م ف��ي طلب��ه ف��ي النه��ار ،وه��و
ال ��ذي جع ��ل ال�شم� ��س والقم ��ر يجري ��ان
بح�س��اب ُم َق َّدر ،ذلك المذكور من بديع
ال�ص ْنع هو تقدير العزيز الذي ال يغالبه
ُّ
�أح��د ،العلي��م بخلق��ه وم��ا ي�صل��ح له��م.
 وهو الذي خلق لكم  -يا بني
�آدم  -النجوم في ال�سماء لتهتدوا بها
في �أ�سفاركم �إذا ا�شتبهت عليكم
الطرق في البر والبحر ،قد ب َّينا
الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا،
لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين
في�ستفيدون منها.
 وهو الذي خلقكم من نف�س
واحدة هي نف�س �أبيكم �آدم ،فقد بد�أ
خلقكم بخلق �أبيكم من طين ،ثم
خلقكم منه ،وخلق لكم ما ت�ستقرون
ودعا
فيه ،ك�أرحام �أمهاتكم ،و ُم ْ�س َت ً
ون فيه ،ك�أ�صالب �آبائكم ،قد
ُت ْ�س َت ْو َد ُع َ
ب َّينا الآيات لقوم يفهمون كالم اهلل.
 وه ��و ال ��ذي �أن ��زل م ��ن ال�س ��ماء
م ��اء ه ��و م ��اء المط ��ر ،ف�أنبتن ��ا ب ��ه كل
�صن��ف م��ن �أ�صن��اف النب��ات ،ف�أخرجن��ا
بع�ض��ا كما يقع في ال�س��نابل ،ومن طَ لْع النخل تخرج عذوق��ه قريبة ينالها
زرع��ا و�ش��ج ًرا �أخ�ض��ر ،نخ��رج من��ه ح ًّب��ا يركب بع�ضه ً
م��ن النب��ات ً
ً
متماثل ورقهما ،مختل ًفا ثمرهما ،انظروا � -أيها النا�س � -إلى
القائم والقاعد ،و�أخرجنا ب�ساتين من العنب ،و�أخرجنا الزيتون والرمان
ثمره �أول ما يبدو ،و�إليه حين ين�ضج� ،إن في ذلكم � -أيها النا�س  -لأدلة وا�ضحة على قدرة اهلل لقوم ي�ؤمنون باهلل ،فهم الذين ي�ستفيدون
م��ن ه��ذه الأدل��ة والبراهين.
و�ص َّي� َر الم�ش��ركون الج��ن �ش��ركاء هلل ف��ي العب��ادة حي��ن اعتق��دوا �أنه��ا تنف��ع وت�ض��ر ،وق��د �أوجده��م اهلل ،ول��م يخلقه��م غي��ره ،فه��و �أول��ى
َ 
ب�أن ُيع َب َد ،واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود ب ُع َزير ،والن�صارى بعي�سى ،وبنات كما فعل الم�شركون بالمالئكة ،تن َّز َه وتق َّد َ�س عما ي�صفه
به �أهل الباطل.
 وه��و خال��ق ال�س��ماوات وخال��ق الأر���ض عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،كي��ف يك��ون ل��ه ول��د ول��م تكن ل��ه زوجة؟! وه��و قد خلق كل �ش��يء ،وهو
بكل �ش��يء عليم ،ال يخفى عليه �ش��يء.
اال�س��تدالل ببره��ان الخل��ق وال��رزق (تخلي��ق النب��ات ونم��وه وتح��ول �ش��كله وحجم��ه ون��زول المط��ر) وببره��ان الحرك��ة (حرك��ة الأف�ل�اك
�اهد  -عل��ى انفراد اهلل بالربوبية وا�س��تحقاق الألوهية.
وانتظ��ام �س��يرها وان�ضباطه��ا)؛ وكالهم��ا ظاه��ر م�ش� َ
بيان �ضالل و�سخف عقول الم�شركين في عبادتهم للجن.

 ذلك ��م � -أيه ��ا النا� ��س  -المت�ص ��ف
بتل��ك ال�صف��ات ه��و ربك��م ،ف�ل�ا رب لك��م
غي��ره ،وال معب��ود بحق غيره ،وهو موجد
كل �شيء ،فاعبدوه وحده ،فهو الم�ستحق
للعب��ادة ،وهو على كل �ش��يء حفيظ.
 ال تحي ��ط ب ��ه الأب�ص ��ار ،وه ��و
�س��بحانه ي��درك الأب�ص��ار ،ويحي��ط به��ا،
وهو اللطيف بعباده ال�صالحين ،الخبير
بهم.
 ق��د جاءك��م � -أيه��ا النا���س  -حج��ج
وا�ضح��ة وبراهي��ن جلي��ة م��ن ربكم ،فمن
َت َع َّق َله ��ا و�أذع ��ن َف َن ْف � ُع ذل ��ك يع ��ود �إلي ��ه،
وم ��ن عم ��ي عنه ��ا ،ول ��م َي َت َع َّق ْله ��ا ،ول ��م
ُي ْذ ِع��ن له��ا ،ف�ض��رر ذل��ك مق�ص��ور عليه،
ول�س��ت عليك��م رقي ًب��ا� ،أح�ص��ي �أعمالكم،
�إنم��ا �أن��ا ر�س��ول م��ن رب��ي ،وه��و الرقي��ب
عليك��م.
 وكم ��ا َن َّوعن ��ا الأدل ��ة والبراهي ��ن
عل��ى ق��درة اهلل ُن َن� ِّوع الآي��ات ف��ي الوع��د
والوعي��د والوعظ ،و�س��يقول الم�ش��ركون:
لي���س ه��ذا وح ًي��ا ،و�إنم��ا َد َر ْ�س� َت ُه ع��ن �أهل
الكت��اب م��ن قبل��ك .ولنُب ِّين الحق للنا���س
بتنويعن��ا له��ذه الآيات للم�ؤمني��ن من �أمة
محم��د  ،فه��م الذي��ن يقبل��ون الح��ق،
ويتبعون��ه.
 اتب ��ع � -أيه ��ا الر�س ��ول  -م ��ا يوحي ��ه
�إلي ��ك رب ��ك م ��ن الح ��ق ،فه ��و �س ��بحانه
ال معب ��ود بح ��ق غي ��ره ،وال ت�ش ��غل قلب ��ك
بالكافرين وعنادهم ،ف�أمرهم �إلى اهلل.
 ول ��و �ش ��اء اهلل �أال ي�ش ��ركوا ب ��ه
�أح� ً�دا ما �أ�ش��ركوا به �أح� ً�دا ،وما جعلناك
 �أيه��ا الر�س��ول  -رقي ًب��ا تح�ص��ي عليه��م�أعمالهم ،ول�س��ت عليهم بق ِّيم� ،إنما �أنت
ر�س��ول ،وم��ا علي��ك �إال الب�ل�اغ.
 وال ت�ســــ�بوا � -أيهـــ�ا الم�ؤمن�ون -
الأ�صن�ام الت�ي يعبده�ا الم�ش�ركون م�ع
اهلل ،و�إن كانت �أحقر �شيء و�أواله بال�سب؛ حتى ال ي�سب الم�شركون اهلل ً
وجهل بما يليق به �سبحانه ،وكما ُز ِّين له�ؤالء ما هم
تطاول عليهً ،
عليه من ال�ضالل َز َّينا لكل �أمة عملهم ،خي ًرا كان �أو �ش ًّراَ ،ف َ�أ َت ْوا ما َز َّينا لهم منه ،ثم �إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة ،فيخبرهم بما كانوا
يعمل�ون ف�ي الدني�ا ،ويجازيه�م علي�ه  .و�أق�س�م الم�ش�ركون ب�اهلل �أ�ش�د �أيمانهم التي يقدرون عليه�ا :لئن جاءهم محم�د ب�آية من الآيات
الت�ي اقترحوه�ا لي� ِؤمن َُّ�ن به�ا ،ق�ل له�م � -أيه�ا الر�س�ول  :-الآي�ات لي�س�ت عن�دي فـ��أُنزلها� ،إنما هي عن�د اهلل ينزلها متى �ش�اء ،وما يدريكم
�أيه�ا الم�ؤمن�ون � -أن ه�ذه الآي�ات �إذا ج�اءت وف�ق م�ا اقترح�وه ال ي�ؤمنون؟ بل يبقون على عناده�م وجحودهم؛ لأنهم ال يريدون الهداية. و ُن َق ِّل��ب �أفئدته��م و�أب�صاره��م بالحيلول��ة بينه��ا وبي��ن االهت��داء للح��ق ،كم��ا ُح ْل َنا بينهم وبي��ن الإيمان بالقر�آن �أول مرة ب�س��بب عنادهم،
ونتركهم في �ضاللهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.
(الج ْبر) ،وبيان �أن كفر العباد و�شركهم �أمر يحدث باختيارهم.
تر�س ُخه عقيدة َ
تنزيه اهلل تعالى عن الظلم الذي ِّ
لي���س بمق��دور نب��ي م��ن الأنبي��اء �أن ي�أت��ي ب�آي��ة م��ن عند نف�س��ه� ،أو متى �ش��اء ،بل ذلك �أمر مردود هلل تعالى ،فه��و القادر وحده على ذلك،
وه��و الحكي��م ال��ذي ُي َق� ِّ�در ن��وع الآي��ة ووق��ت �إظهاره��ا.
النهي عن �سب �آلهة الم�شركين حذ ًرا من مف�سدة �أكبر وهي التعدي بال�سب على جناب رب العالمين.
قد يحول اهلل بين العبد والهداية ،و ُي�ص ِّرف ب�صره وقلبه على غير الطاعة؛ عقوبة له على اختياره الكفر.

