
وبي���ن  بينن���ا  يح���ول  �س���بب  و�أي   

�لإيم���ان ب���اهلل وما �أنزله من �لحق �لذي 
ج���اء ب���ه محم���د   ؟! ونح���ن نرج���و 
دخ���ول �لجن���ة م���ع �لأنبي���اء و�أتباعه���م 
�لمطيعي���ن هلل �لخائفي���ن م���ن عذ�ب���ه.

 ف�ج��از�ه������م �هلل عل���ى �إيم����انه������م 

و�عتر�فهم بالحق جنات تجري �لأنهار 
م���ن تح���ت ق�سورها و�أ�س���جارها ماكثين 
فيه���ا �أب���ًد�، وذلك جز�ء �لمح�س���نين في 
�تباعه���م للح���ق و�نقياده���م ل���ه دون قي���د 

�أو �سرط.
 و�لذي���ن كف������رو� ب���اهلل وبر�س���وله، 

وكذب���و� باآي���ات �هلل �لت���ي �أنزله���ا عل���ى 
للن���ار  �لمالزم���ون  �أولئ���ك  ر�س���وله، 
�لمتاأجج���ة، ل يخرج���ون منه���ا �أب���ًد�.

ُم���و�   ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، ل ُتَحرِّ

�لم���اآكل  م���ن  �لمباح���ة  �لم�س���تلذ�ت 
ُموه���ا  ُتَحرِّ ل  و�لمناك���ح،  و�لم�س���ارب 
���ًد�، ول تتج���اوزو� ح���دود  ���ًد� �أو تعبُّ تزهُّ
م���ا ح���رم �هلل عليك���م، �إن �هلل ل يح���ب 
�لمتجاوزي���ن لح���دوده، ب���ل يبغ�سه���م.

 وكل���و� مم���ا ي�س���وقه �هلل �إليك���م م���ن 

رزق���ه ح���ال كون���ه حالًل طيًب���ا، ل �إن كان 
ًب���ا �أو ُم�ْس���تخبًثا،  حر�ًم���ا كالماأخ���وذ َغ�سْ
و�تق���و� �هلل بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب 
نو�هيه، فهو �لذي توؤمنون به، و�إيمانكم 

ب���ه يوج���ب عليك���م �أن تتقوه.
اأيه����������ا   - �هلل  يح�������ا�سب�ك��������م  ل   

�أل�سنتكم  بما يجري على  الموؤمن��ون - 
و�إنما  ق�سد،  غير  من  �لَحِلِف  من 
وَعَقدتُُّم  عليه،  عزمتم  بما  يحا�سبكم 
�لقلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم �إثَم 
ما عزمتم عليه من �أيمان ونطقتموه �إذ� 
�لتخيير  على  �أ�سياء  ثالثة  �أحُد  حنثتم 
هي: �إطعام ع�سرة م�ساكين من �أو�سط 
بلدكم، لكل م�سكين ن�سف  �أهل  طعام 
ر عنها ب�سيام  ر عن يمينه �أحد هذه �لأ�سياء �لثالثة َكفَّ �ساع، �أو ك�سوتهم بما ُيْعتبر ُعْرًفا ك�سوة، �أو �إعتاق رقبة موؤمنة، فاإذ� لم يجد �لمكفِّ
ثالثة �أيام، ذلك �لمذكور هو كفارة �أيمانكم - اأيها الموؤمنون - �إذ� �أق�سمتم باهلل وحنثتم، و�سونو� �أيمانكم عن �لحلف باهلل كذًبا، وعن 
ُرو� عن �أيمانكم، كما َبيَّن �هلل لكم كفارة  كثرة �لق�سم باهلل، وعن عدم �لوفاء بالق�سم ما لم يكن عدم �لوفاء خيًر�، فافعلو� �لخير، وَكفِّ

ُن �هلل لكم �أحكامه �لمبينة للحالل و�لحر�م، لعلكم ت�سكرون �هلل على �أن علَّمكم ما لم تكونو� تعلمون. �ليمين ُيَبيِّ
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، �إنم���ا �لُم�ْس���كر �ل���ذي ُيْذِه���ُب �لعق���ل، و�لقم���ار �لم�س���تمل عل���ى عو����ض م���ن �لجانبين، و�لحج���ارة �لت���ي َيْذَبُح عندها 

�لم�س���ركون تعظيًم���ا له���ا �أو ين�سبونه���ا لعبادته���ا، و�لِق���َد�ح �لت���ي كان���و� يطلب���ون به���ا م���ا ق�س���م له���م م���ن �لغي���ب، كل ذل���ك �إث���م م���ن َتْزِيي���ن 
�ل�س���يطان، فابتع���دو� عن���ه لعلك���م تف���وزون بحي���اة كريم���ة في �لدني���ا وبنعيم �لجنة ف���ي �لآخرة.

 
  �لأمر بتوخي �لطيب من �لأرز�ق وترك �لخبيث.

  عدم �لموؤ�خذة على �لحلف عن غير عزم للقلب، و�لموؤ�خذة على ما كان عن عزم �لقلب ليفعلّن �أو ل يفعلّن.
���ر ع���ن يمين���ه �لإتي���ان بو�حد    بي���ان �أن كف���ارة �ليمي���ن: �إطع���ام ع�س���رة م�س���اكين، �أو ك�س���وتهم، �أو عت���ق رقب���ة موؤمن���ة، ف���اإذ� ل���م ي�س���تطع �لمكفِّ

ر عن يمينه ب�سيام ثالثة �أيام. من �لأمور �ل�س���ابقة، فليكفِّ
َما �ْلَخْمُر ...} هي �آخر �آية نزلت في �لخمر، وهي ن�ض في تحريمه.   قوله تعالى: {... �إنَّ



َتْزِيين  من  �ل�سيطان  يق�سد  �إنما   

�ل�ع������د�وة  �إي�ق����اع  و�لق����م�ار  �لم�س��كر 
عن  و�ل�سرف  �لقلوب،  بين  و�لبغ�ساء 
ذكر �هلل وعن �ل�سالة، فهل �أنتم - اأيها 
الموؤمنون - تاركون هذه �لمنكر�ت؟ ل 

�سك �أن ذلك هو �لالئق بكم، فانتهو�.
�لر�س���ول  و�أطيع���و�  �هلل  و�أطيع���و�   

بامتث���ال م���ا �أمر �ل�س���رع ب���ه، و�جتناب ما 
نه���ى عن���ه، و�ح���ذرو� من �لمخالف���ة، فاإن 
�أعر�ست���م ع���ن ذل���ك فاعلم���و� �أنم���ا عل���ى 
ر�س���ولنا �لتبلي���غ ِلَم���ا �أم���ره �هلل بتبليغ���ه، 
وق���د َبلَّ���َغ، فاإن �هتديتم فالأنف�س���كم، و�إن 

�أ�س���اأتم فعليها.
���ا ن���زل تحري���م �لخم���ر تمن���ى بع����ض  وَلمَّ
�لموؤمني���ن معرف���ة ح���ال �إخو�نه���م �لذي���ن 
مات���و� م�س���لمين قب���ل تحريمه���ا؛ فنزل���ت 

�لآي���ة �لتالية:
 لي�ض على �لذين �آمنو� باهلل، وعملو� 

ًبا �إليه؛ �إثم فيما  �لأعمال �ل�سالحة تقرُّ
�إذ�  تحريمها،  قبل  �لخمر  من  تناولوه 
�جتنبو� �لمحرمات، ُمتَّقين �سخط �هلل 
بالأعمال  قائمين  به،  موؤمنين  عليهم، 
�ل�سالحة، ثم �زد�دو� مر�قبة هلل حتى 
و�هلل  يرونه،  كاأنهم  يعبدونه  �أ�سبحو� 
يرونه؛  كاأنهم  يعبدونه  �لذين  يحب 
�هلل  رقابة  ��ست�سعار  من  فيه  هم  لما 
�إلى  �لموؤمن  يقود  ما  وذلك  �لد�ئمة، 

�إح�سان عمله و�إتقانه.
 يا اأيها الذين اآمنوا، ليختبرنَّكم �هلل 

�لبرّي   �ل�سيد  �إليكم من  ي�سوقه  ب�سيء 
�ل�سغار منه  تتناولون  ُمْحِرمون،  و�أنتم 
باأيديكم، و�لكبار برماحكم، ليعلم �هلل 
-علَم ظهوٍر يحا�سب عليه �لعباد - من 
�إيمانه بعلم �هلل،  يخافه بالغيب لكمال 
خالقه  من  خوًفا  �ل�سيد  عن  فيم�سك 
�لذي ل يخفى عليه عمله، فمن تجاوز 

�لحد، و��سطاد وهو ُمْحِرٌم بحج �أو عمرة فله عذ�ب موجع يوم �لقيامة؛ لرتكابه ما نهى �هلل عنه.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، ل تقتل���و� �ل�سي���د �لب���ري و�أنت���م ُمْحِرم���ون بح���ج �أو عم���رة، وم���ن قتل���ه منك���م متعم���ًد� فعلي���ه ج���ز�ء مماث���ل ِلَم���ا قتله 

م���ن �ل�سي���د م���ن �لإب���ل �أو �لبق���ر �أو �لغن���م، يحك���م ب���ه رج���الن مت�سف���ان بالعد�ل���ة بي���ن �لم�س���لمين، وم���ا حكم���ا ب���ه ُيْفَع���ُل ب���ه م���ا ُيْفَع���ُل باله���دي 
م���ن �لإر�س���ال �إل���ى مك���ة وذبح���ه ف���ي �لح���رم، �أو قيم���ة ذل���ك م���ن �لطع���ام ُتْدف���ع لفق���ر�ء �لح���رم، ل���كل فقي���ر ن�س���ف �س���اع، �أو �سيام ي���وم مقابل 
كل ن�سف �ساع من �لطعام، كل ذلك ليذوق قاتل �ل�سيد عاقبة ما �أقدم عليه من قتله. تجاوز �هلل عما م�سى من قتل �سيد �لحرم وقتل 
�لمح���رم �سي���د �لب���ر قب���ل تحريم���ه، وم���ن ع���اد �إلي���ه بعد �لتحري���م �نتقم �هلل منه باأن يعذبه على ذلك، و�هلل قوي مني���ع، ومن قوته �أنه ينتقم 

ممن ع�ساه �إن �س���اء، ل يمنعه منه مانع.
 

م �أو لم يبلغه تحريمه.   عدم موؤ�خذة �ل�سخ�ض بما لم ُيَحرَّ
  تحريم �ل�سيد على �لمحرم بالحج �أو �لعمرة، وبيان كفارة قتله.

  من حكمة �هلل  في �لتحريم: �بتالء عباده، وتمحي�سهم، وفي �لكفارة: �لردع و�لزجر.



 �أح���لَّ �هلل لك���م �سي���د �لحيو�ن���ات 

ا �أو  �لمائي���ة، وم���ا يقذف���ه �لبح���ر لك���م حيًّ
ميًت���ا منفع���ة لم���ن كان منك���م مقيًم���ا �أو 
َم عليك���م �سيد  م�س���افًر� يت���زود ب���ه، وَح���رَّ
�لب���ر م���ا دمت���م محرمين بح���ج �أو عمرة، 
و�تق���و� �هلل بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب 
نو�هي���ه، فه���و �ل���ذي �إلي���ه وح���ده ترجعون 
ي���وم �لقيامة، فيجازيكم على �أعمالكم.
م   جع���ل �هلل �لكعب���ة �لبي���ت �لُمَح���رَّ

قياًم���ا للنا����ض، ب���ه تق���وم م�سالحه���م 
�لديني���ة م���ن �ل�س���الة و�لح���ج و�لعم���رة، 
وم�سالحهم �لدنيوية بالأمن في �لحرم 
وجباي���ة ثم���ر�ت كل �س���يء �إلي���ه، وجع���ل 
�لأ�س���هر �لح���رم وه���ي: )ذو �لقع���دة وذو 
�لحج���ة و�لمح���رم ورج���ب( قياًم���ا له���م 
باأمنه���م فيه���ا م���ن قت���ال غيره���م له���م، 
باأنه���ا  �ْلُم�ْس���َعَرة  و�لقالئ���د  و�له���دي 
م�س���وقة �إل���ى �لح���رم قياًم���ا له���م باأم���ن 
�أ�سحابها من �لتعر�ض لهم باأذى، ذلك 
�ل���ذي م���ّن �هلل به عليك���م لتعلمو� �أن �هلل 
يعل���م ما في �ل�س���ماو�ت وم���ا في �لأر�ض، 
و�أن �هلل ب���كل �س���يء علي���م، ف���اإن ت�س���ريعه 
لذل���ك - لجل���ب �لم�سال���ح لك���م ودف���ع 
�لم�س���ار عنك���م قب���ل ح�سوله���ا - دلي���ل 

عل���ى علم���ه بم���ا ي�سل���ح للعب���اد.
�أن �هلل  النا����س -  اأيه���ا   - �علم���و�   

�س���ديد �لعقاب لمن ع�ساه، وغفور لمن 
ت���اب، رحيم به.

 لي�ض على �لر�سول �إل تبليغ ما �أمره 

�لنا�ض  توفيق  عليه  فلي�ض  بتبليغه،  �هلل 
وحده،  �هلل  بيد  فذلك  �لهد�ية،  �إلى 
تخفونه  وما  تظهرونه،  ما  يعلم  و�هلل 
و�سيجازيكم  �ل�سالل،  �أو  �لهد�ية  من 

على ذلك.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ل ي�س���توي 

�لخبيث من كل �سيء مع �لطّيب من كل 
�س���يء، ول���و �أعجب���ك كث���رة �لخبي���ث، ف���اإن كثرت���ه ل ت���دل عل���ى ف�سل���ه، فاتق���و� �هلل - يا اأ�سح���اب العق���ول - بترك �لخبيث وفع���ل �لطيب لعلكم 
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، ل ت�س���األو� ر�س���ولكم ع���ن �أ�س���ياء ل حاج���ة لك���م به���ا، ولي�س���ت مم���ا يعينك���م عل���ى �أم���ر دينك���م، �إن  تف���وزون بالجن���ة. 
كم لما فيها من �لم�س���قة، و�إن ت�س���األو� عن هذه �لأ�س���ياء �لتي ُنِهيتم عن �ل�س���وؤ�ل عنها حين ينزل �لوحي على �لر�س���ول تُبيَّن  تظهر لكم ت�ُس���وؤْ
لكم، وذلك على �هلل ي�س���ير، فقد تجاوز �هلل عن �أ�س���ياء �س���كت عنها �لقر�آن، فال ت�س���األو� عنها، فاإنكم �إن �س���األتم عنها نزل عليكم �لتكليف 
ُف���و� بها لم   ق���د �س���األ ع���ن مثله���ا قوم ممن �س���بقوكم، فلما ُكلِّ بحكمه���ا، و�هلل غف���ور لذن���وب عب���اده �إذ� تاب���و�، حلي���م ع���ن �أن يعاقبه���م به���ا. 
َمُه �لم�سركون على �أنف�سهم لأ�سنامهم من �لَبِحيرة  ْم منها ما َحرَّ  �أحل �هلل �لأنعام، فلم ُيَحرِّ يعملو� بها، فاأ�سبحو� كافرين ب�سببها. 
يلة وهي  ا معينة ُتْت���َرُك لأ�سنامهم، و�لو�سِ وه���ي �لناق���ة �لت���ي ُتْقَط���ُع �أذنه���ا �إذ� �أنجب���ت ع���دًد� معيًنا، و�ل�س���ائبة وهي �لناقة �لتي �إذ� بلغت �ِس���نًّ
�لناق���ة �لت���ي ت�س���ل �إنج���اب �أنث���ى باأنث���ى، و�لحام���ي وه���و فحل �لإبل �إذ� نتج عدد من �لإبل م���ن �سلبه، لكن �لكفار زعمو� كذًبا وبهتانًا �أن �هلل 

م �لمذك���ور�ت، و�أكث���ر �لكافرين ل يمي���زون بين �لحق و�لباطل و�لحالل و�لحر�م. ح���رَّ
 

  �لأ�سل في �سعائر �هلل تعالى �أنها جاءت لتحقيق م�سالح �لعباد �لدنيوية و�لأخروية، ودفع �لم�سار عنهم.
  عدم �لإعجاب بالكثرة، فاإّن كثرة �ل�سيء لي�ست دلياًل على ِحلِّه �أو ِطيبه، و�إنما �لدليل يكمن في �لحكم �ل�سرعي.

  م�ن �أدب �لُم�ْستفتي: تقييد �ل�سوؤ�ل بحدود معينة، فال ي�سوغ �ل�سوؤ�ل عما ل حاجة للمرء ول غر�ض له فيه.
يلة، و�لحامي.   ذم م�سالك �لم�سركين فيما �خترعوه وزعموه من محرمات �لأنعام ك�: �لَبِحيرة، و�ل�سائبة، و�لو�سِ



 و�إذ� قي���ل له���وؤلء �لمفتري���ن عل���ى 

�هلل �لك���ذب بتحري���م بع����ض �لأنع���ام: 
تعال���و� �إل���ى م���ا �أن���زل �هلل م���ن �لق���ر�آن، 
ة �لر�س���ول  لتعرفو� �لحالل  و�إلى �ُس���نَّ
م���ن �لح���ر�م، قال���و�: يكفين���ا م���ا �أخذن���اه 
وورثن���اه ع���ن �أ�س���الفنا م���ن �لعتق���اد�ت 
و�لأق���و�ل و�لأفع���ال، كي���ف يكفيه���م ذل���ك 
وق���د كان �أ�س���الفهم ل يعلم���ون �س���يًئا، 
ول يهت���دون �إل���ى �لح���ق؟! ف���ال يتبعهم �إل 
من هو �أجهل منهم و�أ�سل �س���بياًل، فهم 

جهل���ة �سال���ون.
ع����ليكم  اآمن���وا،  الذي���ن  اأيه����ا  ي���ا   

بم���ا  بالقي���ام  فاألزموه���ا  �أنف�س���كم 
لحه���ا، ل ي�سرك���م م���ن �س���ل م���ن  ُي�سْ
�لنا����ض ول���م ي�س���تجب لك���م، �إذ� �هتديتم 
�أنتم، ومن �هتد�ئكم �أمركم بالمعروف 
ونهيك���م ع���ن �لمنك���ر، �إل���ى �هلل وح���ده 
رجوعك���م ي���وم �لقيام���ة، فيخبرك���م بم���ا 
كنت���م تعمل���ون ف���ي �لدني���ا، ويجازيك���م 

علي���ه.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، �إذ� �قت���رب 

موت �أحدكم بظهور عالمة من عالمات 
�لموت فلُي�ْس���ِهد على و�سيت���ه َعْدَلْيِن ِمن 
�لم�س���ِلِمين �أو رجلي���ن م���ن �لكف���ار عن���د 
�لحتياج لفقد غيرهما من �لم�س���لمين، 
�إن �س���افرتم فن���زل بك���م �لم���وت، و�إن 
ح���دث �رتي���اب ف���ي �س���هادتهما َفِقُفوهم���ا 
بع���د �إح���دى �ل�سل���و�ت، فيحلف���ان ب���اهلل: 
ل يبيع���ان حظهم���ا م���ن �هلل بعو����ض، ول 
ُيَحابي���ان ب���ه قريًب���ا، ول يكتم���ان �س���هادة 
هلل عندهم���ا، و�أنهم���ا �إن فع���ال ذلك كانا 

م���ن �لمذنبي���ن �لعا�سي���ن هلل.
���ن بع���د �لتحلي���ف كذبهم���ا   ف���اإن َتبيَّ

�أو �ليمي���ن، �أو ظه���رت  ف���ي �ل�س���هادة 
خيانتهم���ا؛ فلي�س���هد �أو يحل���ف �ثن���ان 
يقوم���ان مقامهم���ا من �أقرب �لنا����ض �إلى 

�لميت على ما هو حق، فيحلفان باهلل ل�سهادتنا على كذبهما وخيانتهما �أحق من �سهادتهما على �سدقهما و�أمانتهما، وما حلفنا زوًر�، �إنا 
�إن �س���هدنا زوًر� لم���ن �لظالمي���ن �لمتجاوزي���ن لح���دود �هلل.

 ذل���ك �لمذك���ور م���ن تحلي���ف �ل�س���اهَدْين بع���د �ل�س���الة عن���د �ل�س���ك ف���ي �س���هادتهما، وِم���ْن ردِّ �س���هادتهما، �أق���رب �إل���ى �إتيانهم���ا بال�س���هادة 

على �لوجه �ل�سرعي لالإتيان بها، فال يحرفان �ل�سهادة �أو يبدلنها �أو يخونان، و�أقرب �إلى �أن يخافا �أن ترد �أيمان �لورثة بع����د �أيمانهما، 
َح���ان، و�تقو� �هلل بترك �لكذب و�لخيانة في �ل�س���هادة و�ليم����ين، و��سم����عو� ما �أُِمْرُتْم به �س���ماًعا  فيحلف���ون عل���ى خ���الف م���ا �س���هد� ب���ه َفَيْفَت�سِ

ي�سحب���ه قب���ول، و�هلل ل يوف���ق �لخارجين عن طاعته.
 

  �إذ� �أل���زم �لعب���د نف�س���ه بطاع���ة �هلل، و�أم���ر بالمع���روف ونه���ى ع���ن �لمنك���ر بح�س���ب طاقته، فال ي�سره بعد ذلك �سالل �أحد، ولن ُي�ْس���األ عن 
غيره من �لنا�ض، وخا�سة �أهل �ل�سالل منهم.

  �لترغيب في كتابة �لو�سية، مع �سيانتها باإ�سهاد �لعدول عليها.
  بيان �ل�سورة �ل�سرعية ل�سوؤ�ل �ل�سهود عن �لو�سية.



ي���وم   - النا����س  اأيه���ا   - �ذك���رو�   

�لقيام���ة حيث يجمع �هلل جميع �لر�س���ل، 
فيق���ول له���م: م���اذ� �أجابتك���م ب���ه �أممك���م 
�سي���ن  �لت���ي �أر�س���لتكم �إليه���ا؟ قال���و� ُمفوِّ
�لج���و�ب �إل���ى �هلل: ل عل���م لن���ا، و�إنم���ا 
�لعلم لك - ربنا - �إنك �أنت وحدك من 

تعل���م �لأم���ور �لغائب���ة.
 و�ذك���ر حي���ن ق���ال �هلل مخاطًب���ا 

مري���م،  ب���ن  عي�س���ى  ي���ا   : عي�س���ى 
�ذك���ر نعمت���ي علي���ك حي���ن خلقت���ك م���ن 
غي���ر �أب، و�ذك���ر نعمت���ي عل���ى �أم���ك 
مري���م  حي���ن ��سطفيته���ا عل���ى ن�س���اء 
زمانه���ا، و�ذك���ر مم���ا �أنعم����ت ب���ه علي���ك 
، ُتكلِّم �لنا����ض  يت���ك بجبريل  حي���ن َقوَّ
- و�أن���ت ر�سي���ع - بدعوته���م �إل���ى �هلل، 
وتكلِّمه���م ف���ي كهولت���ك بم���ا �أر�س���لتك ب���ه 
�إليهم، ومما �أنعمت به عليك �أن علمتك 
�لخ���ط، وعلمت���ك �لت���ور�ة �لت���ي �أنزل���ت 
، و�لإنجي���ل �ل���ذي �أنزل  عل���ى مو�س���ى 
علي���ك، وعلمت���ك �أ�س���ر�ر �ل�س���رع وفو�ئده 
وِحَكم���ه، ومم���ا �أنعم���ت ب���ه علي���ك �أن���ك 
ت�س���ّور م���ن �لطي���ن مث���ل �س���ورة طير، ثم 
تنفخ فيه فيكون طيًر�، و�أنك ت�سفي َمن 
ُوِل���َد �أعم���ى من عم���اه، وت�س���في �لأبر�ض، 
في�سي���ر �س���ليم �لجل���د، وتحي���ي �لموت���ى 
�أن يحييه���م، كل ذل���ك  بدعائ���ك �هلل 
باإذن���ي، ومم���ا �أنعمت به عليك �أن دفعت 
���و� بقتل���ك  ���ا َهمُّ عن���ك بن���ي �إ�س���ر�ئيل َلمَّ
حي���ن جئته���م بالمعج���ز�ت �لو��سح���ة، 
فما كان منهم �إل �أن كفرو� بها، وقالو�: 
م���ا ه���ذ� �ل���ذي ج���اء ب���ه عي�س���ى �إل �س���حر 

و��س���ح.
علي���ك  ب���ه  �أنعم���ت  مم���ا  و�ذك���ر   
���ْرُت ل���ك �أعو�ًن���ا حي���ن �ألهم���ت  �أن َي�سَّ
�لحو�ريين �أن يوؤمنو� بي وبك، فانقادو� 
لذلك و��س���تجابو�، وقالو�: �آمنا، و��سهد 

- ي���ا ربن���ا- باأنن���ا م�س���لمون ل���ك منق���ادون.
َل مائدة من �ل�س���ماء؟ فاأجابهم عي�س���ى  ب���اأْن �أمرهم بتقوى �هلل   و�ذك���ر حي���ن ق���ال �لحو�ري���ون: ه���ل ي�س���تطيع رب���ك �إذ� دعوَته �أن ُيَنزِّ

وترك طلب ما �ساألو�، �إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم: توكلو� على ربكم في طلب �لرزق �إن كنتم موؤمنين.
 ق���ال �لحو�ري���ون لعي�س���ى: نري���د �أن ن���اأكل م���ن ه���ذه �لمائ���دة، وتطمئ���ن قلوبن���ا بكم���ال ق���درة �هلل، وباأن���ك ر�س���وله، ونعل���م عل���م �ليقي���ن �أنك 

َدْقَتَنا فيما جئت به من عند �هلل، ونكون عليها من �ل�س���اهدين لمن لم يح�سرها من �لنا����ض. �سَ
 

  �إثبات جمع �هلل للخلق يوم �لقيامة جليلهم وحقيرهم.
  �إثبات ب�سرية �لم�سيح  و�إثبات �آياته �لح�سية من �إحياء �لموتى و�إبر�ء �لأكمه و�لأبر�ض �لتي �أجر�ها �هلل على يديه.

  بيان �أن �آيات �لأنبياء تهدف لتثبيت �لأتباع و�إفحام �لمخالفين، و�أنها لي�ست من تلقاء �أنف�سهم، بل تاأتي باإذن �هلل تعالى.



ودع���ا  طلبه���م،  عي�س���ى  فاأج���اب   

�هلل قائاًل: ربنا �أنزل علينا مائدَة طعاٍم 
نتخ���ذ م���ن ي���وم نزول����ها عي������ًد� نعظم���ه 
�سك���������ًر� ل���ك، لالأحي���اء من���ا �لي���وم، ومن 
يج���يء بعدن���ا منا وتك���ون عالمة وبرهاًنا 
عل���ى وحد�نيت���ك، وعل���ى �س���دق م���ا ُبِعْث���ُت 
ب���ه، و�رزقن���ا رزًق���ا يعيننا عل���ى عبادتك، 

و�أن���ت -ي���ا ربن���ا - خي���ر �لر�زقي���ن.
عي�س���ى  دع���اء  �هلل  فا�ستج�����اب   

ٌل ه���ذه �لمائ���دة  ، وق���ال: �إن���ي ُمَن���زِّ
�لت���ي طلبت���م �إنز�له���ا عليك���م، فم���ن كف���ر 
بع���د �إنز�له���ا ف���ال يلوم���ن �إل نف�س���ه، 
�أعذب���ه  ل  �س���ديًد�  عذ�ًب���ا  ف�س���اأعذبه 
�أح���ًد�؛ لأن���ه �س���اهد �لآي���ة �لباه���رة، فكان 
���َق �هلل له���م وع���ده  كف���ره كف���ر عن���اد، وحقَّ

فاأنزله���ا عليه���م.
 و�ذكر حين يقول �هلل يوم �لقيامة 

: يا عي�سى  مخاطًبا عي�سى بن مريم 
روني  يِّ �سَ للنا�ض:  قلت  هل  مريم،  ابن 
فاأجاب  �هلل؟  دون  من  معبوَدْين  و�أمي 
ًها ربه: ل ينبغي لي �أن �أقول  عي�سى ُمَنزِّ
قلت ذلك  �أني  َر  ُقدِّ و�إن  �لحق،  �إل  لهم 
�سيء،  عليك  يخفى  ل  لأنه  علمَتُه  فقد 
تعلم ما �أ�سمره في نف�سي، ول �أعلم ما 
كل  تعلم  من  وحدك  �إنك  نف�سك،  في 

غائب وكل خفي وكل ظاهر.
 قال عي�سى لربه: ما قلُت للنا�ض �إل 

باإفر�دك  �أمرهم  بقوله من  �أمرَتني  ما 
يقولون  ما  على  َرِقيًبا  وكنُت  بالعبادة، 
طيلة وجودي بين �أظهرهم، فلما �أنهيَت 
�ل�سماء  �إلى  برفعي  بينهم  بقائي  مدة 
�لح�ف����يظ  �أنت   - رب  يا   - ك�نَت  ح���يًّا 
�سهيد،  �سيء  كل  على  و�أنت  لأعمالهم، 
عليك  يخفى  فال  �سيء،  عنك  يغيب  ل 

ما قلُت لهم، وما قالو� بعدي.
 �إْن تعذبهم - يا رب - فاإنهم عبادك 

تفعل بهم ما ت�ساء، و�إن َتْمُنن على من �آمن منهم بالمغفرة فال مانع لك من ذلك، فاأنت �لعزيز �لذي ل ُيَغاَلب، �لحكيم في تدبيرك.
: ه���ذ� ي���وم ينف���ع �سادق���ي �لني���ات و�لأعم���ال و�لأق���و�ل �سدُقه���م، له���م جن���ات تج���ري �لأنه���ار م���ن تح���ت ق�سوره���ا   ق���ال �هلل لعي�س���ى 

و�أ�سجارها ماكثين فيها �أبًد�، ل يعتريهم موت، ر�سي �هلل عنهم فال ي�سخط عليهم �أبًد�، ور�سو� عنه لما نالوه من �لنعيم �لمقيم، ذلك 
�لج���ز�ء و�لر�س���ا عنه���م هو �لفوز �لعظي���م، فال فوز يد�نيه.

 هلل وح���ده مل���ك �ل�س���ماو�ت و�لأر����ض، فه���و خالقهم���ا ومدب���ر �أمرهم���ا، ول���ه مل���ك م���ا فيه���ن م���ن جمي���ع �لمخلوق���ات، وه���و عل���ى كل �س���يء 

قدي���ر، فال يعجزه �س���يء.
 

  توعد �هلل تعالى كل من �أ�سرَّ على كفره وعناده بعد قيام �لحجة �لو��سحة عليه.
  َتْبرئة �لم�سيح  من �دعاء �لن�سارى باأنه �أبلغهم �أنه �هلل �أو �أنه �بن �هلل �أو �أنه �دعى �لربوبية �أو �لألوهية.

  �أن �هلل تعالى ي�ساأل يوم �لقيامة عظماء �لنا�ض و�أ�سر�فهم من �لر�سل، فكيف بمن دونهم درجة؟!
  علو منزلة �ل�سدق، وثناء �هلل تعالى على �أهله، وبيان نفع �ل�سدق لأهله يوم �لقيامة.



تقري���ر عقي���دة �لتوحي���د و�ل���رد عل���ى 
�س���اللت �لم�س���ركين.

و�لثناء  �لمطلق،  بالكمال  �لو�سف   

بالمحا�سن �لعليا مع �لمحبة، ثابت هلل 
�لذي خلق �ل�سماو�ت وخلق �لأر�ض من 
و�لنهار  �لليل  وخلق  �سابق،  مثال  غير 
�لنهار،  و�أنار  �لليل،  فاأظلم  َيَتعاقبان، 
به  ُي�سوُّون  كفرو�  فالذين  هذ�  ومع 

غيره، ويجعلونه �سريًكا له.
 ه���و �س���بحانه �ل���ذي خلقك���م - اأيه���ا 

النا����س - م���ن طي���ن حي���ن خل���ق �أباك���م 
�آدم  من���ه، ث���م �س���رب �س���بحانه م���دة 
لإقامتك���م ف���ي �لحي���اة �لدني���ا، و�س���رب 
�أج���اًل �آخ���ر ل يعلم���ه �إل ه���و لَبْعثك���م ي���وم 
�لقيام���ة، ث���م �أنت���م ت�س���ّكون ف���ي قدرت���ه 

�س���بحانه عل���ى �لبع���ث.
 وه���و �س���بحانه �لمعب���ود بح���ق ف���ي 

�ل�س���ماو�ت و�لأر����ض، ل يخف���ى علي���ه 
�س�����يء، فه���و يعلم ما تخف���ون من �لنيات 
و�لأقو�ل و�لأعمال، ويعلم ما تعلنون من 

ذل���ك، و�س���يجازيكم عليه���ا.
 وم���ا تاأت���ي �لم�س���ركين م���ن حج���ة 

م���ن عن���د ربه���م �إل تركوه���ا غي���ر مبالين 
به���ا، فق���د جاءته���م �لحج���ج �لو��سح���ة 
و�لبر�هي���ن �لجلي���ة �لد�ل���ة عل���ى توحي���د 
�لد�ل���ة عل���ى  �لآي���ات  �هلل، وجاءته���م 
�س���دق ر�س���له، وم���ع ذل���ك �أعر�س���و� عنه���ا 

غي���ر عابئي���ن به���ا.
 وهم �إن �أعر�سو� عن تلك �لحجج 

�ل��و��س�حة و�لب��ر�هي��ن �لج��ل�ي��ة فق���د 
ُبو� بما  �أعر�سو� عما هو �أو�سح، فقد َكذَّ

جاء به محمد  من �لقر�آن، و�سيعرفون �أن ما كانو� ي�ستهزئون به مما جاءهم به هو �لحق حين يرون �لعذ�ب يوم �لقيامة.
ة �هلل ف���ي �إه���الك �لأم���م �لظالم���ة؟! فق���د �أهل���ك �هلل م���ن قبله���م �أمًما كثي���رة �أعطاهم من �أ�س���باب �لقوة   �أل���م يعل���م ه���وؤلء �لكاف���رون �ُس���نَّ

و�لبقاء في �لأر�ض ما لم يعط هوؤلء �لكافرين، و�أنزل عليهم �لأمطار �لمتتابعة، و�أجرى لهم �لأنهار تجري من تحت م�ساكنهم، فع�سو� 
�هلل، فاأهلكهم بما �رتكبوه من �لمعا�سي، وخلق من بعدهم �أمًما �أخرى.

�ِس���هم �لكتاب باأيديه���م؛ َلَما �آمنو�  لن���ا علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - كتاًب���ا مكتوًب���ا ف���ي �أور�ق، و�س���اهدوه باأعينه���م، وتاأك���دو� منه بتح�سُّ  ول���و نزَّ

به جحوًد� منهم وَتَعنًُّتا، ولقالو�: ل يعدو ما جئت به �أن يكون �سحًر� و��سًحا، فلن نوؤمن به.
���ا. ول���و �أنزلن���ا مل���ًكا عل���ى �لو�س���ف �ل���ذي �أر�دو�   وق���ال ه���وؤلء �لكاف���رون: ل���و �أن���زل �هلل م���ع محم���د مل���ًكا يكلمن���ا وي�س���هد �أن���ه ر�س���ول لآمنَّ

لأهلكناه���م �إذ� ل���م يوؤمن���و�، ول ُيْمَهُل���وَن للتوب���ة �إذ� َن���َزَل.
 

  �سدة عناد �لكافرين، وبيان �إ�سر�رهم على �لكفر على �لرغم من قيام �لحجة عليهم بالأدلة �لح�سية.
  �لتاأمل في �سنن �هلل تعالى في �ل�سابقين لمعرفة �أ�سباب هالكهم و�لحذر منها.

  من رحمة �هلل بعباده �أن لم ينزل لهم ر�سوًل من �لمالئكة لأنهم ل يمهلون للتوبة �إذ� نزل.

١٦٥



 ول���و جعلن���ا �لمر�س���ل �إليه���م مل���ًكا 

لجعلن���اه ف���ي �س���ورة رج���ل ليتمكن���و� م���ن 
�س���ماعه و�لتلق���ي عن���ه؛ �إذ ل ي�س���تطيعون 
ذل���ك م���ع �لمل���ك عل���ى هيئت���ه �لت���ي خلق���ه 
�هلل عليه���ا، ول���و جعلن���اه ف���ي �س���ورة رجل 

ل�س���تبه عليه���م �أم���ره.
بطلبه���م  ه���وؤلء  ي�س���تهزئ  ف���اإْن   

�إن���ز�ل مل���ك مع���ك فق���د ��س���تهز�أت �أم���م 
من قبلك بر�س���لها، فاأحاط بهم �لعذ�ب 
�لذي كانو� ينكرونه وي�ستهزئون به عند 

تخويفه���م من���ه.
 ق�������ل - اأيه�������ا الر�س������ول - ل�ه����وؤلء 

�لمكذبي���ن �لم�س���تهزئين: �س���يرو� ف���ي 
�لأر����ض، ث���م تاأمل���و� كيف كان���ت نهاية 
�لمكذبي���ن لر�س���ل �هلل، فق���د ح���ل بهم 
عق���اب �هلل بعدما كانو� في���ه من �لقوة 

و�لمنعة.
لمن   :- الر�سول  اأيها   - لهم  قل   

ُمْلُك �ل�سماو�ت وُمْلُك �لأر�ض وُمْلُك ما 
ُمْلُكَها كلها هلل، كتب على  بينهما؟ قل: 
اًل منه على عباده،  نف�سه �لرحمة تف�سُّ
لم  �إذ�  حتى  بالعقوبة،  يعاجلهم  فال 
يتوبو� جمعهم جميًعا يوم �لقيامة، هذ� 
�ليوم �لذي ل �سك فيه. �لذين خ�سرو� 
�أنف�سهم بالكفر باهلل ل يوؤمنون فينقذو� 

�أنف�سهم من �لخ�سر�ن.
�س�����يء،  ك������ل  م����لك  وح����ده  وهلل   

مم���ا ��س���تقر ف���ي �للي���ل و�لنه���ار، وه���و 
�ل�س���ميع لأقو�له���م، �لعلي���م باأفعاله���م، 

و�س���يجازيهم عليه���ا.
 ق���ل - اأيه��ا الر�س���ول - للم�سركين 

من  غيره  �هلل  مع  يعبدون  �لذين 
�أتخذ غير  �أن  �أَُيْعقل  �لأ�سنام وغيرها: 
وهو  و�أ�ستن�سره؟!  �أُو�ِليه  نا�سًر�  �هلل 
�لذي خلق �ل�سماو�ت و�لأر�ض على غير 
خلقهما،  �إلى  ُي�ْسَبْق  فلم  �سابق،  مثال 

وهو �لذي يرزق من ي�ساء من عباده، ول �أحد من عباده يرزقه، فهو �لغني عن عباده، وعباده مفتقرون �إليه، قل - اأيها الر�سول -: �إني 
�أمرني ربي �سبحانه �أن �أكون �أول من �نقاد هلل وخ�سع له من هذه �لأمة، ونهاني �أن �أكون من �لذين ي�سركون معه غيره.

َم علي من �ل�س���رك وغي���ره، �أو َتْرِك ما �أمرني به من �لإيمان وغيره   ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن���ي �أخ���اف �إن ع�سي���ت �هلل بارت���كاب م���ا َحرَّ

 َم���ن ُيْبِع���د �هلل عن���ه ذل���ك �لع���ذ�ب يوم �لقيام���ة، فقد فاز برحم���ة �هلل له، وتلك  م���ن �لطاع���ات، �أن يعذبن���ي عذ�ًب���ا عظيًم���ا ي���وم �لقيام���ة. 
 و�إن َيَنْل���َك - ي���ا اب���ن اآدم - م���ن �هلل ب���الء ف���ال د�ف���ع للب���الء عن���ك �إل �هلل،  �لنج���اة ع���ن �لع���ذ�ب ه���ي �لف���وز �لو��س���ح �ل���ذي ل ُيَد�ني���ه ف���وز. 
 وه���و �لغال���ب عل���ى عب���اده  و�إن َيَنْل���َك من���ه خي���ر ف���ال مان���ع ل���ه م���ن ذل���ك، ول َر�دَّ لف�سل���ه، فه���و �لق���ادر عل���ى كل �س���يء، ل يعج���زه �س���يء. 
�لمذلِّل لهم، �لعالي عليهم من كل وجه �لذي ل يعجزه �س���يء، ول يغلبه �أحد، �لجميع له خا�سعون، فوق عباده كما يليق به �س���بحانه، وهو 

�لحكيم في خلقه وتدبيره و�سرعه، �لخبير فال يخفى عليه �سيء.
 

  بيان حكمة �هلل تعالى في �إر�سال كل ر�سول من جن�ض من ير�سل �إليهم؛ ليكون �أبلغ في �ل�سماع و�لوعي و�لقبول عنه.
  �لدعوة للتاأمل في �أن تكر�ر �سنن �لأّولين في �لع�سيان قد يقابله تكر�ر �سنن �هلل تعالى في �لعقاب.

  وجوب �لخوف من �لمع�سية ونتائجها.
  �أن م���ا ي�سي���ب �لب�س���ر م���ن ب���الء لي����ض ل���ه �س���ارف �إل �هلل، و�أن م���ا ي�سيبه���م م���ن خي���ر ف���ال مان���ع ل���ه �إل �هلل، ف���ال َر�دَّ لف�سل���ه، ول مان���ع 

لنعمته.



 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - للم�س���ركين 

�لمكذبي���ن ب���ك: �أي �س���يء �أج���ّل و�أعظ���م 
�س���هادة عل���ى �سدق���ي؟ ق���ل: �هلل �أََج���لُّ 
�س���يء و�أعظ���م �س���هادة عل���ى �سدق���ي، هو 
�س���هيد بين���ي وبينك���م، يعل���م م���ا جئتك���م 
ب���ه، وم���ا �س���تردون ب���ه، وق���د �أوح���ى �هلل 
َف  َفُكم به، و�أَُخ�����وِّ �إلّي هذ� �لق����ر�آن لأَُخوِّ
ب���ه م���ن بلغ���ه م���ن �لإن����ض و�لج���ن، �إنك���م 
-اأيه���ا الم�س���ركون- توؤمن���ون �أن م���ع �هلل 
معبود�ت �أخرى، قل - اأيها الر�س���ول -: 
ل �أ�س���هد عل���ى م���ا �أقررت���م ب���ه لبطالن���ه، 
�إنم���ا �هلل �إل���ه و�ح���د ل �س���ريك ل���ه، و�إن���ي 

ب���ريء م���ن كل م���ا ت�س���ركونه مع���ه.
 �ليه���ود �لذي���ن �أعطيناه���م �لت���ور�ة 

و�لن�س���ارى �لذي���ن �أعطيناه���م �لإنجي���ل 
يعرف���ون �لنب���ي محمًد�  معرفة تامة، 
كما يعرفون �أبناءهم من �أبناء غيرهم، 
�أنف�س���هم  خ�س���رو�  �لذي���ن  فاأولئ���ك 

باإدخاله���ا �لن���ار، فه���م ل يوؤمن���ون.
 ل �أح���د �أعظ���م ظلًم���ا مم���ن ن�س���ب 

َب باآياته  هلل �س���ريًكا، فعب���ده مع���ه، �أو َك���ذَّ
�لت���ي �أنزله���ا عل���ى ر�س���وله، �إن �لظالمين 
بن�س���بة �ل�س���ريك �إل���ى �هلل وتكذي���ب �آياته 

ل يف���وزون �أب���ًد� �إن ل���م يتوب���و�.
حي���ن  �لقيام���ة  ي���وم  و�ذك���ر   

نجمعه���م جميًع���ا، ل نغ���ادر منه���م �أحًد�، 
ث���م نق���ول للذي���ن عب���دو� م���ع �هلل غي���ره 
توبيًخا لهم: �أين �سركاوؤكم �لذين كنتم 

ُع���ون كاذبي���ن �أنه���م �س���ركاء هلل؟! َتدَّ
 ث���م ل���م يك���ن �عتذ�ره���م بع���د ه���ذ� 

�لختب���ار �إل �أن تب���ّروؤو� م���ن معبود�تهم، 
وقالو� كذًبا: و�هلل ربنا ما كنا في �لدنيا 
م�س���ركين ب���ك، ب���ل كن���ا موؤمني���ن ب���ك، 

موحدي���ن لك.
 �نظ���ر - ي���ا محم���د - كي���ف َك���َذَب 

هوؤلء على �أنف�سهم بنفيهم �ل�سرك عن 
�أنف�س���هم، وغاب عنهم وخذلهم ما كانو� يختلقونه من �ل�س���ركاء مع �هلل في حياتهم �لدنيا؟!

 وم���ن �لم�س���ركين م���ن ي�س���تمع �إلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �إذ� ق���ر�أت �لق���ر�آن، لكنه���م ل ينتفعون بما ي�س���تمعون �إليه؛ لأن���ا جعلنا على قلوبهم 

َمًم���ا ع���ن �ل�س���ماع �لناف���ع، ومهم���ا ي���رو� م���ن �ل���دللت  �أغطي���ة حت���ى ل يفقه���و� �لق���ر�آن، ب�س���بب عناده���م و�إعر��سه���م، وجعلن���ا ف���ي �آذ�نه���م �سَ
�لو��سح���ة و�لحج���ج �لجلي���ة ل يوؤمن���و� به���ا، حت���ى �إذ� ج���اوؤوك يخا�سمون���ك ف���ي �لح���ق بالباط���ل يقول���ون: لي����ض �ل���ذي جئت ب���ه �إل ماأخوًذ� عن 

كتب �لأو�ئل.
 وه���م ينه���ون �لنا����ض ع���ن �لإيم���ان بالر�س���ول، ويبتع���دون عن���ه، فال يتركون من ينتفع به، ول ينتفعون هم ب���ه، وما ُيهلكون ب�سنيعهم هذ� 

�إل �أنف�سهم، وما علمو� �أن ما يقومون به �إهالك لها.
َب باآيات  ���ًر�: يا ليتنا ُنَردُّ �إلى �لحي���اة �لدنيا، ول ُنَكذِّ  ول���و ت���رى - اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن ُيْعَر�س���ون ي���وم �لقيام���ة عل���ى �لنار، فيقولون تح�سُّ

�هلل، وَنُك���وَن م���ن �لموؤمني���ن ب���اهلل - لر�أي���ت َعَجًب���ا م���ن �س���وء حاله���م.
 

  بيان �لحكمة في �إر�سال �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم بالقر�آن، من �أجل �لبالغ و�لبيان، و�أعظم ذلك �لدعوة لتوحيد �هلل.
  نفي �ل�سريك عن �هلل تعالى، ودح�ض �فتر�ء�ت �لم�سركين في هذ� �لخ�سو�ض.

  بيان معرفة �ليهود و�لن�سارى للنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم، برغم جحودهم وكفرهم.



 لي����ض �لأم���ر كم���ا قال���و� م���ن �أنه���م 

و� لآمن���و�، ب���ل ظه���ر له���م م���ا كان���و�  ل���و ُردُّ
ي�س���ترون م���ن قوله���م: )و�هلل ربن���ا م���ا 
كن���ا م�س���ركين(، حي���ن �س���هدت عليه���م 
َر �أنه���م رجع���و� �إل���ى  جو�رحه���م، ول���و ُق���دِّ
�لدني���ا لرجع���و� �إل���ى م���ا نه���و� عن���ه م���ن 
�لكف���ر و�ل�س���رك، و�إنه���م لكاذب���ون ف���ي 

وعده���م بالإيم���ان �إذ� رجع���و�.
 وق�ال ه�وؤلء �لم�س�ركون: ل حياة �إل 

�لحي�اة �لتي نحن فيها، ول�س�نا مبعوثين 
للح�ساب.

 ول���و ت���رى - اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن 

�أُوِق���َف منك���رو �لبع���ث بي���ن ي���دي ربه���م 
ل�����ر�أيت �لعج���ب م���ن �س���وء حاله���م حي���ن 
يق���ول له���م �هلل: �ألي����ض ه���ذ� �لبع���ث �لذي 
���ا ثابًت���ا ل مرية فيه  كنت���م تكذب���ون ب���ه حقًّ
ول �س���ك؟! قال���و�: �أق�س���منا بربن���ا �ل���ذي 
خلقنا �إنه لحق ثابت ل �سك فيه، فيقول 
له���م �هلل عن���د ذل���ك: فذوق���و� �لع���ذ�ب 
ب�س���بب كفرك���م به���ذ� �لي���وم؛ فكنت���م ب���ه 

تكذب���ون ف���ي �لحي���اة �لدني���ا.
ُب���و� بالبع���ث   ق���د خ�س���ر �لذي���ن َكذَّ

ي���وم �لقيام���ة و��س���تبعدو� �لوق���وف بي���ن 
ي���دي �هلل، حت���ى �إذ� جاءته���م �ل�س���اعة 
فج���اأة م���ن غي���ر �س���ابق عل���م قال���و� م���ن 
�س���دة �لن���دم: ي���ا لح�س���رتنا وخيب���ة �أملن���ا 
ْرَن���ا ف���ي جن���ب �هلل م���ن �لكف���ر  ِلَم���ا َق�سَّ
ب���ه وعدم �ل�س���تعد�د ليوم �لقيامة، وهم 
يحمل���ون �س���يئاتهم ف���وق ظهوره���م، �أل 

َقُب���َح م���ا يحمل���ون م���ن تل���ك �ل�س���يئات.
�لت���ي  �لدني���ا  �لحي���اة  ولي�س���ت   

تركن���ون �إليه���ا �إل لعًب���ا وغ���روًر� لم���ن ل 
يعم���ل فيه���ا بم���ا ير�س���ي �هلل، و�أم���ا �ل���د�ر 
�لآخرة فهي خير للذين يتقون �هلل بفعل 
م���ا �أم���ر به م���ن �لإيمان و�لطاع���ة، وَتْرِك 
م���ا نه���ى عن���ه م���ن �ل�س���رك و�لمع�سي���ة، 

 نح���ن نعل���م �أن���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يحزن���ك تكذيبه���م ل���ك في  �أف���ال تعقل���ون - اأيه���ا الم�س���ركون - ذل���ك؟! فتوؤمن���و� وتعمل���و� �ل�سالح���ات. 
�لظاه���ر، فاعل���م �أنه���م ل يكذبون���ك ف���ي �أنف�س���هم؛ لعلمه���م ب�سدق���ك و�أمانت���ك، ولكنهم قوم ظالم���ون ينكرون �أمرك ظاه���ًر� وهم يوقنون به 
َبْت ر�س���ل من قبلك، و�آذ�هم �أقو�مهم، فو�جهو� ذلك بال�سبر   ول تح�س���ب �أن هذ� �لتكذيب خا�ض بما جئت به، فقد ُكذِّ في �أنف�س���هم. 
ل لما كتبه �هلل من �لن�سر، ووعد به ر�سله، ولقد جاءك - اأيها  على �لدعوة و�لجهاد في �سبيل �هلل حتى جاءهم �لن�سر من �هلل، ول ُمبدِّ

الر�س���ول - م���ن �أخب���ار م���ن قبل���ك م���ن �لر�س���ل وم���ا لق���وه م���ن �أقو�مه���م وم���ا حباه���م �هلل م���ن �لن�س���ر عل���ى �أعد�ئه���م باإهالكه���م.
 و�إن كان �س���ق علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا تالقي���ه م���ن تكذيبه���م و�إعر��سه���م عم���ا جئته���م ب���ه م���ن �لح���ق، ف���اإن ��س���تطعت �أن تطل���ب نفًقا 

َع���ًد� �إل���ى �ل�س���ماء فتاأتيه���م بحج���ة وبره���ان غير �لذي �أيدناك به فافعل، ولو �س���اء �هلل جْمَعه���م على �لهدى �لذي جئت به  ف���ي �لأر����ض �أو ِم�سْ
َلَجَمَعُهم، لكنه لم ي�س���اأ ذلك لحكمة بالغة، فال تكوننَّ من �لجاهلين بذلك، فتذهب نف�س���ك ح�س���ر�ت على �أنهم لم يوؤمنو�.

 
  من عدل �هلل تعالى �أنه يجمع �لعابد و�لمعبود و�لتابع و�لمتبوع في َعَر�سات �لقيامة لي�سهد بع�سهم على بع�ض.

َمم عن �لنتفاع �أو غير ذلك.   لي�ض كل من ي�سمع �لقر�آن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم �لقلب �أو �ل�سَّ
  بيان �أن �لم�سركين و�إن كانو� يكذبون في �لظاهر فهم ي�ستيقنون في دو�خلهم ب�سدق �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم.

  ت�س���لية �لنب���ي علي���ه �ل�س���الة و�ل�س���الم ومو��س���اته باإعالم���ه �أن ه���ذ� �لتكذي���ب ل���م يق���ع ل���ه وح���ده، ب���ل ه���ي طريق���ة �لم�س���ركين ف���ي معامل���ة 
�لر�س���ل �ل�سابقين.



 �إنم���ا يجيب���ك قاب���اًل م���ا جئ���ت ب���ه 

من ي�س���معون �لكالم ويفهمونه، و�لكفار 
موت���ى ل �س���اأن له���م، فقد مات���ت قلوبهم، 
و�لموت���ى يبعثه���م �هلل ي���وم �لقيام���ة، ث���م 
�إلي���ه وح���ده يرجع���ون ليجازيه���م عل���ى ما 

قدمو�.
�ت��������يَن  ُمَتَعنِّ �لم�س�رك�������ون  وق����ال   

وُمماِطلي���ن بالإيم���ان: ه���الَّ �أُن���ِزل عل���ى 
محم���د �آي���ة خارقة تك���ون برهاًنا من ربه 
عل���ى �سدق���ه فيم���ا ج���اء ب���ه؟ ق���ل - اأيه���ا 
الر�س���ول -: �إن �هلل ق���ادر عل���ى تنزي���ل 
�آي���ة ح�س���بما يري���دون، ولك���ن �أكث���ر هوؤلء 
�لم�س���ركين �لمطالبي���ن باإن���ز�ل �آي���ة ل 
يعلم���ون �أن �إن���ز�ل �لآي���ات يك���ون وف���ق 
حكمت���ه تعال���ى، ولي����ض وف���ق م���ا يطالب���ون 
ب���ه، فل���و �أنزله���ا ثم ل���م يوؤمن���و� لأهلكهم.

ف���وق  وم���ا م���ن حي���و�ن يتح���رك   

�لأر����ض، ول طائ���ر يطي���ر في �ل�س���ماء �إل 
�أجنا�ض مثلكم - يا بني اآدم - في �لخلق 
و�ل���رزق، م���ا تركن���ا ف���ي �لل���وح �لمحفوظ 
�س���يًئا �إل �أثبتن���اه، و�لجمي���ع علمه���م عن���د 
�هلل، ث���م �إل���ى ربه���م وح���ده ي���وم �لقيام���ة 
يجمع���ون لف�س���ل �لق�س���اء، فيجازي كالًّ 

بما ي�س���تحقه.
�ل�سم  ِمْثُل  باآياتنا  كذبو�  و�لذين   

ل  �لذين  و�لبكم  ي�سمعون،  ل  �لذين 
�لظلمات  في  ذلك  مع  وهم  يتكلمون، 
�أن  حاله  هذه  لمن  فاأنى  يب�سرون،  ل 
من  �إ�سالله  �هلل  ي�ساأ  من  يهتدي؟! 
َيْهِدِه  هد�يته  ي�ساأ  ومن  ي�سلله،  �لنا�ض 
ل  م�ستقيم  طريق  على  يجعله  باأن 

�عوجاج فيه.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - ل��ه������وؤلء 

�لم�س���ركين: �أخبروني �إن جاءكم عذ�ب 
من �هلل �أو جاءتكم �ل�ساعة �لتي ُوِعدتُّم 
�أنه���ا �آتي���ة؛ �أتطلب���ون �إذ ذ�ك غي���ر �هلل 

�؟! ليك�س���ف م���ا ين���زل بك���م م���ن �لب���الء و�ل�س���دة، �إن كنتم �سادقين ف���ي �دعاء �أن معبود�تكم تجلب نفًع���ا �أو تدفع �سرًّ
 �لح���ق �أنك���م ل تدع���ون �إذ ذ�ك غي���ر �هلل �ل���ذي خلقك���م، في�س���رف عنك���م �لب���الء، ويرف���ع عنك���م �ل�س���ر �إن �س���اء، فه���و ول���ي ذل���ك و�لق���ادر 

علي���ه، و�أم���ا معبود�تك���م �لتي �أ�س���ركتموها مع �هلل فتتركونه���ا؛ لعلمكم �أنها ل تنفع ول ت�سر.
 ولق���د بعثن���ا �إل���ى �أم���م م���ن قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ر�س���اًل فكذبوه���م، و�أعر�س���و� عم���ا جاوؤوه���م ب���ه، فعاقبناه���م بال�س���د�ئد كالفق���ر وبم���ا 

 ل���و �أنه���م حي���ن جاءه���م بالوؤن���ا تذلل���و� هلل، وخ�سع���و� ل���ه ليك�س���ف  ي�س���ّر �أبد�نه���م كالمر����ض م���ن �أج���ل �أن يخ�سع���و� لربه���م، ويتذلل���و� ل���ه. 
���َن لهم �ل�س���يطان ما كان���و� يرتكبون  عنه���م �لب���الء، لرحمناه���م لكنه���م ل���م يفعل���و� ذل���ك، ب���ل ق�س���ت قلوبه���م، فلم يعتب���رو�، ولم يتعظو�، وَح�سَّ
 فلم���ا ترك���و� م���ا ُوِعُظ���و� ب���ه من �س���دة �لفق���ر و�لمر�ض، ول���م يعمل���و� باأو�مر �هلل،  م���ن �لكف���ر و�لمعا�س���ي، فا�س���تمرو� عل���ى م���ا كان���و� علي���ه. 
ْحَن���ا �أج�س���امهم بع���د �لمر�ض، حت���ى �إذ� �أ�سابهم �لَبَطُر، و��س���تولى  حَّ ��س���تدرجناهم بفت���ح �أب���و�ب �ل���رزق عليه���م، و�إغنائه���م بع���د �لفق���ر، و�سَ

ُع���و� ب���ه جاءه���م عذ�بن���ا فجاأة، فاإذ� هم متحيرون يائ�س���ون مم���ا ياأملون. عليه���م �لإعج���اب بم���ا ُمتِّ
 

  ت�سبيه �لكفار بالموتى؛ لأن �لحياة �لحقيقية هي حياة �لقلب بَقبوله �لحق و�تباعه طريق �لهد�ية.
هم �إلى ربهم.   من حكمة �هلل تعالى في �لبتالء: �إنز�ل �لبالء على �لمخالفين من �أجل تليين قلوبهم وردِّ

  وجود �لنعم و�لأمو�ل باأيدي �أهل �ل�سالل ل يدل على محبة �هلل لهم، و�إنما هو ��ستدر�ج و�بتالء لهم ولغيرهم.



 َفُقِطع �آخر �أهل �لكفر با�ستئ�سالهم 

�هلل،  ر�سل  ِر  وَن�سْ بالإهالك،  جميًعا 
و�ل�سكُر و�لثناُء هلل وحده رب �لعالمين 

على �إهالكه �أعد�ءه ون�سره �أولياءه.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - ل��ه������وؤلء  

ك���م �هلل  مَّ �لم�س���ركين: �أخبرون���ي �إن �أَ�سَ
باأخ���ذ  و�أعماك���م  �أ�س���ماعكم،  ب�َس���ْلب 
�أب�سارك���م، وطب���ع عل���ى قلوبك���م، فل���م 
تفقه���و� �س���يًئا؛ َم���ن معب���ود بح���ق ياأتيك���م 
بم���ا فقدتم���وه م���ن ذل���ك؟ تاأم���ل - اأيه���ا 
الر�س���ول - كي���ف نبي���ن له���م �لحج���ج، 
وننوع �لبر�هين، ثم هم يعر�سون عنها!

 قل لهم - اأيها الر�سول -: �أخبروني 

غير  من  فجاأة  �هلل  عذ�ب  جاءكم  �إن 
ظاهًر�  جاءكم  �أو  به،  منكم  �سعور 
�إل  �لعذ�ب  بذلك  ُيوؤَْخذ  ل  فاإنه  عياًنا، 
�لظالمون بكفرهم باهلل وتكذيب ر�سله.

 وم���ا نر�س���ل م���ن نر�س���له م���ن ر�س���لنا 

�إل لإخب���ار �أه���ل �لإيم���ان و�لطاع���ة بم���ا 
ي�س���رهم م���ن �لنعي���م �لمقي���م �ل���ذي ل 
ينف���د ول ينقط���ع، وتخوي���ف �أه���ل �لكف���ر 
و�لع�سي���ان م���ن عذ�بن���ا �ل�س���ديد، فم���ن 
�آم���ن بالر�س���ل، و�أ�سل���ح عمل���ه، فال خوف 
عليهم فيما ي�س���تقبلونه في �آخرتهم، ول 
ه���م يحزنون ويتح�س���رون عل���ى ما فاتهم 

م���ن �لحظ���وظ �لدنيوي���ة.
ُب���و� باآياتن���ا ي�سيبه���م   و�لذي���ن َكذَّ

�لع���ذ�ب ب�س���بب خروجه���م ع���ن طاع���ة 
�هلل.

 ق������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - ل��ه������وؤلء  

�لم�س���ركين: ل �أق���ول لك���م: �إن عن���دي 
خز�ئ���ن �هلل م���ن �ل���رزق فاأت�س���رف فيها 
بم���ا �س���ئت، ول �أق���ول لك���م: �إن���ي �أعل���م 
م���ن �لغي���ب �إل م���ا �أطلعن���ي �هلل علي���ه من 
�لوح���ي، ول �أق���ول لك���م: �إن���ي مل���ك م���ن 
�لمالئك���ة، فاأن���ا ر�س���ول م���ن �هلل، ل �أتب���ع 

�إل م���ا ُيوِح���ي �إل���ي، ول �أّدع���ي م���ا لي����ض ل���ي، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���م: ه���ل ي�س���توي �لكافر �ل���ذي َعِمَي���ْت ب�سيرته عن �لح���ق، و�لموؤمن �لذي 
�أب�س���ر �لح���ق و�آم���ن ب���ه؟ �أف���ال تتاأمل���ون بعقولك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - فيم���ا حولك���م م���ن �لآي���ات.

ف - اأيه���ا الر�س���ول - به���ذ� �لق���ر�آن �لذي���ن يخاف���ون �أن يح�س���رو� �إل���ى ربه���م ي���وم �لقيامة، لي����ض لهم ولي غي���ر �هلل يجلب لهم �لنفع،   وخ���وِّ

ول �سفيع يك�سف عنهم �ل�سر، لعلهم يتقون �هلل بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه، فهوؤلء هم �لذين ينتفعون بالقر�آن.
 ول ُتْبِع���ْد - اأيه���ا الر�س���ول - ع���ن مجل�س���ك فق���ر�ء �لم�س���لمين �لذي���ن ه���م ف���ي عب���ادة د�ئم���ة هلل ف���ي �أول �لنه���ار و�آخ���ره مخل�سي���ن ل���ه 

�لعب���ادة، ل تبعده���م لت�س���تميل �أكاب���ر �لم�س���ركين، لي����ض علي���ك م���ن ح�س���اب ه���وؤلء �لفق���ر�ء �س���يء، �إنما ح�س���ابهم عند ربهم، وم���ا عليهم من 
ح�س���ابك �س���يء، �إن���ك �إن �أبعدته���م ع���ن مجل�س���ك فاإن���ك تك���ون م���ن �لمتجاوزي���ن لح���دود �هلل.

 
تهم �لتبليغ، فهم ل يملكون ت�سرًفا في �لكون، فال يعلمون �لغيب،     �لأنبياء ب�س���ر، لي����ض لهم من خ�سائ�ض �لربوبية �س���يء �لبتة، ومهمَّ

ول يملكون خز�ئن رزق ونحو ذلك.
بهم، ول يقبل �أن يبعدهم �إر�ساء للكفار.   �هتمام �لد�عية باأتباعه وخا�سة �أولئك �ل�سعفاء �لذين ل يبتغون �سوى �لحق، فعليه �أن يقرِّ

  �إ�سارة �لآية �إلى �أهمية �لعباد�ت �لتي تقع �أول �لنهار و�آخره.



 وكذل���ك �بتلين���ا بع�سه���م ببع����ض، 

فجعلناه���م متفاوتي���ن ف���ي حظوظه���م 
ليق���ول  بذل���ك  �بتليناه���م  �لدنيوي���ة، 
�لكاف���رون �لأغني���اء لفق���ر�ء �لموؤمني���ن: 
���ل �هلل عليه���م  �لفق���ر�ء تف�سَّ �أه���وؤلء 
بالهد�ي���ة م���ن بينن���ا؟! ل���و كان �لإيم���ان 
خي���ًر� م���ا �س���بقونا �إلي���ه، فنح���ن �أه���ل 
���ْبق. �ألي����ض �هلل باأعل���م بال�س���اكرين  �ل�سَّ
و�أعل���م  لالإيم���ان،  َقُه���م  َفُيَوفِّ لنعم���ه، 
بالكافري���ن له���ا َفَيْخُذَلُهم فال يوؤمنون؟! 

بل���ى �إن �هلل �أعل���م به���م.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - ج���اءك  و�إذ�   

�لذي���ن يوؤمن���ون باآياتن���ا �ل�س���اهدة عل���ى 
�س���دق م���ا جئ���ت به، َفُردَّ عليهم �ل�س���الم 
�إكر�ًما لهم، وب�ّسرهم ب�سعة رحمة �هلل، 
فق���د �أوج���ب �هلل عل���ى نف�س���ه �لرحم���ة 
���ل، فم���ن �رتك���ب منك���م  �إيج���اب َتَف�سُّ
مع�سي���ة ف���ي حال جه�����ٍل و�س���فٍه، ثم تاب 
من بعد �رتكابه لها، و�أ�سل�ح عمله، فاإن 
�هلل يغفر له ما �رتكبه، فاهلل غفور لمن 

ت���اب م���ن عب���اده، رحيم به�������م.
���ُن  ���ا ل���ك م���ا ُذِك���َر ُنَبيِّ  وكم���ا بينَّ

�أدلتن���ا وحجتن���ا عل���ى �أه���ل �لباط���ل، 
ولإي�س���اح طري���ق �لمجرمين ومنهجهم؛ 

لجتناب���ه و�لح���ذر من���ه.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن���ي نهان���ي 

�هلل ع���ن عب���ادة �لذي���ن تعبدونه���م م���ن 
دون �هلل، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ل �أتب���ع 
�أهو�ءك���م ف���ي عب���ادة غي���ر �هلل، فاأن���ا �إن 
�تبع���ت �أهو�ءك���م ف���ي ذل���ك �أك���ون �س���الًّ 
ع���ن طري���ق �لحق، ل �أهت���دي �إليه، وهذ� 
�ساأن كل من �تبع �لهوى دون برهان من 

�هلل.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - ل��ه������وؤلء 

�لم�س���ركين: �إني على برهان و��سح من 
رب���ي، ل عل���ى ه���وى، و�أنت���م كذبت���م به���ذ� 
�لبره���ان، لي����ض عن���دي م���ا ت�س���تعجلون ب���ه م���ن �لع���ذ�ب و�لآيات �لخارقة �لت���ي طلبتموها، �إنما ذلك بيد �هلل، فلي����ض �لحكم - ومن جملته ما 

طلبت���م - �إل هلل وح���ده، يق���ول �لح���ق ويحك���م ب���ه، وهو �س���بحانه خير من بّين ومّيز �لُمِح���قَّ من �لُمبِطل.
���ى �لأم���ر �ل���ذي   ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���م: ل���و كان عن���دي وف���ي قب�ست���ي م���ا ت�س���تعجلون ب���ه م���ن �لع���ذ�ب لأنزلت���ه بك���م، وعن���د ذل���ك ُيْق�سَ

بين���ي وبينك���م، و�هلل �أعل���م بالظالمي���ن كم ُيْمهله���م ومتى يعاقبهم.
 وعن���د �هلل وح���ده خز�ئ���ن �لغي���ب، ل يعلمه���ا غي���ره، ويعل���م كل م���ا ف���ي �لب���ر م���ن مخلوق���ات من حيو�ن ونب���ات وجماد، ويعلم م���ا في �لبحر 

من حيو�ن ونبات وجماد، وما ت�سقط من ورقة في �أي مكان، ول توجد حبة مخبوءة في �لأر�ض، ول يوجد رطب، ول يوجد ياب�ض، �إل كان 
مثبًتا في كتاب و��سح هو �للوح �لمحفوظ.

 
  �هلل تعال���ى يجع���ل �لعب���اد بع�سه���م فتن���ة لبع����ض، فتتف���اوت درجاته���م ف���ي �ل���رزق وف���ي �لكفر و�لإيمان، و�لكفر و�لإيمان لي����ض منوًطا ب�س���عة 

�لرزق و�سيقه.
  من �أخالق �لد�عية طالقة �لوجه و�إلقاء �لتحية و�لتب�سط و�ل�سرور باأ�سحابه.

  على �لد�عية �جتناب �لأهو�ء في عقيدته ومنهجه و�سلوكه.
  �إثب���ات تف���رد �هلل  بعل���م �لغي���ب وح���ده ل �س���ريك ل���ه، و�س���عة علم���ه ف���ي ذل���ك، و�أن���ه ل يفوت���ه �س���يء ول يع���زب عن���ه م���ن مخلوقاته �س���يء �إل 

ن   عنده �س���بحانه باأدق تفا�سيله. وهو مثبت مدوَّ



 و�هلل ه���و �ل���ذي يقب����ض �أرو�حك���م 

���ا موؤقًت���ا، وه���و �ل���ذي  عن���د �لن���وم قب�سً
يعل���م ما ك�س���بتم م���ن �لأعمال ف���ي �لنهار 
وق���ت ن�س���اطكم، ث���م يبعثك���م ف���ي �لنه���ار 
بع���د قب����ض �أرو�حك���م بالن���وم لتقوم���و� 
باأعمالك���م، حت���ى تنته���ي �آج���ال حياتك���م 
�لمق���درة عن���د �هلل، ث���م �إلي���ه وح���ده 
رجوعك���م بالبع���ث ي���وم �لقيام���ة، ث���م 
يخبرك���م بم���ا كنت���م تعملونه ف���ي حياتكم 

�لدني���ا، ويجازيك���م علي���ه.
 و�هلل ه�����و �لغ�������الب عل����ى عب����اده؛ 

�لمذلِّل لهم، �لعالي عليهم من كل وجه، 
�ل���ذي خ�س���ع ل���ه كل �س���يء، ف���وق عب���اده 
، وير�س���ل عليكم  فوقي���ة تلي���ق بجالل���ه 
- اأيه���ا النا����س - مالئك���ة كر�ًم���ا ُتح�س���ي 
�أعمالك���م حت���ى ينته���ي �أج���ل �أحدك���م 
بقب�ض ملك �لموت و�أعو�نه روحه، وهم 

���رون فيم���ا �أُِم���ُرو� ب���ه. ل ُيَق�سِّ
���ْت �أرو�حه���م   ث���م ُردَّ جمي���ع م���ن ُقِب�سَ

�إل���ى �هلل مالكه���م �لح���ق ليجازيه���م عل���ى 
�أعماله���م، �ل���ذي ل���ه �لق�س���اء �لناف���ذ 
و�لحك���م �لع���دل فيه���م، وه���و �أ�س���رع م���ن 

عّدك���م و�أح�س���ى �أعمالك���م.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - ل��ه������وؤلء 

�لم�س���ركين: م���ن ينقذك���م وُي�َس���لُِّمُكم من 
�لمهال���ك �لت���ي َتلَقونه���ا ف���ي ظلم���ات 
�لب���ر و�لبح���ر؟ تدعون���ه وح���ده متذللي���ن 
ُم�ْس���تكينين في �ل�س���ر و�لعلن: لئن �سلََّمنا 
ربن���ا م���ن ه���ذه �لمهال���ك لنكون���ن م���ن 
�ل�س���اكرين لنعم���ه علينا ب���األ نعبد غيره.

 ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: �هلل 

ه���و �ل���ذي ينقذك���م منه���ا، وُي�َس���لُِّمُكم م���ن 
كل ك���رب، ث���م �أنت���م بع���د ذل���ك ت�س���ركون 
مع���ه غي���ره ف���ي حال���ة �ل�س���ّر�ء، ف���اأي ظلم 

ف���وق م���ا تقوم���ون به؟!
 :- الر�س���ول  اأيه���ا   - له���م  ق���ل   

�هلل ه���و �لق���ادر عل���ى �أن ير�س���ل عليك���م عذ�ًب���ا ياأتيك���م م���ن فوقك���م مث���ل �لحج���ارة و�ل�سو�ع���ق و�لطوف���ان، �أو ياأتيكم من تحتك���م مثل �لزلزل 
ع لهم �لأدلة و�لبر�هين  ا، تاأمل - اأيها الر�س���ول - كيف ُننوِّ و�لخ�س���ف، �أو يخال���ف بي���ن قلوبك���م، فيتب���ع كل منك���م ه���و�ه، فيقات���ل بع�سكم بع�سً

ُنه���ا لعله���م يفهم���ون �أن م���ا ِجْئ���َت ب���ه ح���ق، و�أن م���ا عنده���م باط���ل. ونبيِّ
 وك���ّذب به���ذ� �لق���ر�آن قوم���ك، وه���و �لح���ق �ل���ذي ل مري���ة ف���ي �أن���ه من عند �هلل، قل لهم - اأيها الر�س���ول -: ل�س���ت م���وكاًل بالرقابة عليكم، 

فما �أنا �إل منذر لكم بين يدي عذ�ب �سديد.
 لكل خبر وقت ي�ستقر فيه، ونهاية ينتهي �إليها، ومن ذلك خبر ماآلكم وعاقبتكم، ف�سوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم �لقيامة.

 و�إذ� ر�أي���ت - اأيه���ا الر�س���ول - �لم�س���ركين يتكلم���ون ف���ي �آياتن���ا بال�س���خرية و�ل�س���تهز�ء، فابتع���د عنه���م حت���ى يدخل���و� ف���ي حدي���ث خ���ال 

م���ن �ل�س���خرية و�ل�س���تهز�ء باآياتن���ا، و�إذ� �أن�س���اك �ل�س���يطان وجل�س���ت معه���م، ث���م تذك���رت فغ���ادر مجل�س���هم ول تجل����ض م���ع ه���وؤلء �لمعتدي���ن.
 

  �إثب���ات �أن �لن���وَم م���وٌت، و�أن �لأرو�ح ُتْقب����ض في���ه، ث���م ُت���َرد عن���د �ل�س���تيقاظ.   �ل�س���تدلل عل���ى ��س���تحقاق �هلل تعال���ى لالألوهي���ة بدلي���ل 
�لفط���رة، ف���اإن �أه���ل �لكف���ر يوؤمن���ون ب���اهلل تعال���ى ويرجع���ون لفطرته���م عن���د �ل�سطر�ر و�لوقوع ف���ي �لمهال���ك، في�س���األون �هلل تعالى وحده.

  �إل���ز�م �لم�س���ركين بمقت�س���ى �س���لوكهم، و�إقام���ة �لدلي���ل عل���ى �نق���الب فطرته���م، بكونه���م ي�س���تغيثون ب���اهلل وح���ده ف���ي �لبح���ر عن���د �ل�س���دة، 
وي�س���ركون به حين ي�س���لمهم وينجيهم �إلى �لبر.   عدم جو�ز �لجلو����ض في مجال����ض �أهل �لباطل و�للغو، ومفارقُتهم، وعدم �لعودة لهم �إل 

ف���ي ح���ال �إقالعهم عن ذلك.



�هلل  يتق���ون  �لذي���ن  عل���ى  ولي����ض   

بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه م���ن 
ح�س���اب ه���وؤلء �لظالمي���ن م���ن �س���يء، 
و�إنم���ا عليه���م �أن َيْنَهْوُه���م عم���ا يرتكبونه 
م���ن منك���ر، لعلهم يتق���ون �هلل، فيمتثلون 

�أو�م���ره ويجتنب���ون نو�هي���ه.
ه�����وؤلء   - الر�س�����ول  اأيها   - ودع   

لعًبا  دينهم  ُرو�  يَّ �سَ �لذين  �لم�سركين 
به،  وي�ستهزئون  منه  ي�سخرون  َوَلْهًو� 
من  فيها  بما  �لدنيا  �لحياة  وخدعتهم 
متع ز�ئلة، َوِعْظ - اأيها النبي - �لنا�ض 
بالقر�آن حتى ل ُت�ْسَلَم نف�ض �إلى �لهالك 
لي�ض  �سيئات،  من  ك�سبته  ما  ب�سبب 
به،  ت�ستن�سر  حليف  �هلل  دون  من  لها 
يوم  �هلل  عذ�ب  عنها  يمنع  �سافع  ول 
�هلل  عذ�ب  من  �فتدت  و�إذ�  �لقيامة، 
�لذين  �أولئك  منها،  يقبل  ل  فد�ء  باأي 
ما  ب�سبب  �أنف�سهم  هالك  �إلى  �أُ�ْسِلُمو� 
�رتكبوه من �لمعا�سي، لهم يوم �لقيامة 
�سر�ب متناهي �لحر�رة، وعذ�ب موجع 

ب�سبب كفرهم.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س���ول - ل��ه������وؤلء 

�لم�سركين: �أنعبد من دون �هلل �أوثاًنا ل 
� فت�سرن���ا،  تمل���ك نفًع���ا فتنفعن���ا ول �س���رًّ
ونرت���د ع���ن �لإيم���ان بع���د �أن وفقن���ا �هلل 
له، فنكون مثل �لذي �أ�سلَّته �ل�سياطين، 
فتركت���ه حي���ر�ن ل يهت���دي �س���بياًل، ول���ه 
�لم�س���تقيم  �لطري���ق  عل���ى  �أ�سح���اب 
يدعون���ه �إل���ى �لح���ق، وه���و يمتن���ع ع���ن 
�إجابته���م �إل���ى م���ا يدعون���ه �إلي���ه؟ قل لهم 
ه���و  �هلل  ه���دى  �إنَّ  الر�س���ول-:  -اأيه���ا 
�له���دى �لح���ق، وق���د �أمرن���ا �هلل �أن ننق���اد 
ل���ه  بالت���ز�م توحي���ده وعبادت���ه وحده، 

فه���و رب �لعالمي���ن.
�ل�س���الة  باإقام���ة  �أََمرن���ا  وق���د   

عل���ى �لوج���ه �لأكم���ل، و�أََمرن���ا بتق���وى �هلل 
بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه، فه���و وح���ده �ل���ذي ُيْجَم���ع �لعب���اد �إلي���ه ي���وم �لقيام���ة ليجازيه���م عل���ى �أعماله���م.

 وه���و  �ل���ذي خل���ق �ل�س���ماو�ت و�لأر����ض بالح���ق، ي���وم يق���ول �هلل لل�س���يء: ك���ن فيك���ون، حي���ن يق���ول ي���وم �لقيام���ة: قوم���و� فيقوم���ون، قوله 

�ل�س���دق �ل���ذي �س���يقع ل محال���ة، ول���ه  وح���ده �لمل���ك يوم �لقيامة حين َيْنُفُخ �إ�س���ر�فيل في �لَقْرن �لنفخ���ة �لثانية، عالم ما غاب وعالم ما 
�س���وهد، وه���و �لحكي���م ف���ي خلق���ه وتدبي���ره، �لخبي���ر �ل���ذي ل يخف���ى علي���ه �س���يء، فبو�ط���ن �لأم���ور عن���ده كظو�هره���ا.

 
  �لد�عية �إلى �هلل تعالى لي�ض م�سوؤوًل عن محا�سبة �أحد، بل هو م�سوؤول عن �لتبليغ و�لتذكير.

  �لوعظ من �أعظم و�سائل �إيقاظ �لغافلين و�لم�ستكبرين.
� ول ت�سرًفا، هو بال�سرورة ل ي�ستحق �أن يكون �إل��������ًها معبوًد�.   من دلئل �لتوحيد: �أن من ل يملك نفًعا ول �سرًّ



 و�ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - حي��������ن 

قال �إبر�هيم  لأبيه �لم�سرك �آزر: يا 
�أب���ِت، �أتجع���ل �لأ�سن���ام �آله���ة تعبده���ا من 
دون �هلل؟! �إن���ي �أر�ك وقوم���ك �لذي���ن 
ٍن، وحيرة  يعب���دون �لأوث���ان في �س���الل َبيِّ
ع���ن طري���ق �لح���ق ب�س���بب عبادتك���م غي���ر 
�هلل، فهو �س���بحانه �لمعبود بحق، وغيره 

معب���ود بالباطل.
 وكم���ا �أرين���اه �س���الل �أبي���ه وقوم���ه 

نري���ه مل���ك �ل�س���ماو�ت و�لأر����ض �لو��س���ع؛ 
لي�س���تدل بذل���ك �لمل���ك �لو��س���ع عل���ى 
�لعب���ادة  و��س���تحقاقه  �هلل  وحد�ني���ة 
وح���ده؛ ليك���ون م���ن �لموقني���ن ب���اأن �هلل 
و�ح���د ل �س���ريك ل���ه، و�أن���ه ق���ادر عل���ى كل 

�س���يء.
 فحين �أظلم عليه �لليل، ر�أى كوكًبا، 

�لكوكب  غاب  فلما  ربي،  هذ�  فقال: 
قال: ل �أحب من يغيب؛ لأن �لإله �لحق 

حا�سر ل يغيب.
ق���ال:  �لقم���ر طالًع���ا  ر�أى  وحي���ن   

ه���ذ� رب���ي، فلم���ا غ���اب ق���ال: لئ���ن ل���م 
يوفقن���ي �هلل لتوحي���ده وعبادت���ه وح���ده 
لأكون���ن م���ن �لق���وم �لبعيدي���ن ع���ن دين���ه 

�لح���ق.
 وحي���ن ر�أى �ل�سم����ض طالع���ة ق���ال: 

ه���ذ� �لطال���ع رب���ي، هذ� �لطال���ع �أكبر من 
�لكوك���ب وم���ن �لقمر، فلما غابت قال: يا 

ق���وم، �إن���ي بريء مما ت�س���ركون مع �هلل.
ولم���ا تب���ر�أ مم���ا يعب���دون م���ن دون �هلل 

كاأنه���م �س���األوه: م���ا تعب���د �إذن؟ فقال:
 �إن���ي �أخل�س���ت دين���ي لل���ذي خل���ق 

�ل�س���ماو�ت و�لأر����ض عل���ى غي���ر مث���ال 
�س���ابق، مائ���اًل ع���ن �ل�س���رك �إل���ى �لتوحيد 
�لخال�ض، ول�س���ت من �لم�س���ركين �لذين 

يعب���دون مع���ه غي���ره.
في  �لم�سركون  قومه  وخا�سمه   

�إليه، ول�ست  بالعبادة، وقد وفقني ربي  و�إفر�ده  �أتخا�سمونني في توحيد �هلل  �أ�سنامهم، فقال لهم:  ُفوُه من  توحيد �هلل �سبحانه، وَخوَّ
ِني ول نفًعا َفَتْنَفَعِني �إل �أن ي�ساء �هلل، فما �ساء �هلل كائن، ومع ِعْلم �هلل كلَّ �سيء فال  رَّ � َفَت�سُ رًّ �أخاف من �أ�سنامكم، فاإنها ل تملك �سُ

يخفى عليه �سيء في �لأر�ض ول في �ل�سماء، �أفال تتذكرون - يا قوم - ما �أنتم عليه من �لكفر باهلل و�ل�سرك به فتوؤمنو� باهلل وحده؟!
 وكي���ف يق���ع من���ي خ���وف لم���ا تعب���دون م���ن دون �هلل م���ن �أوث���ان، ول يق���ع منكم �أنتم خوف ل�س���رككم باهلل حين �أ�س���ركتم معه ما خلقه دون 

دين وَجْمِع �لم�س���ركين - �أولى بالأمن و�ل�س���المة؟ �إن كنتم تعلمون �أَْولهما فاتبعوه،  بره���ان لك���م عل���ى ذل���ك؟! ف���اأّي �ْلَجْمَعْي���ِن - َجْمِع �لموحِّ
و�أَْولهما - دون ريب - هو جمع �لموؤمنين �لموحدين.

 
  �ل�ستدلل على �لربوبية بالنظر في �لمخلوقات منهج قر�آني.

  �لدلئل �لعقلية �ل�سريحة تو�سل �إلى ربوبية �هلل.



 �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل، و�تبع���و� م���ا 

�س���رع، ول���م يخلط���و� �إيمانه���م ب�س���رك، 
له���م �لأم���ن و�ل�س���المة وحده���م دون 
غيره���م، وه���م موفق���ون، وفقه���م ربه���م 

لطري���ق �لهد�ي���ة.
 وتل������ك �لح����جة وه������ي ق��������ول���ه: 

ْمِن ...}
َ
َحقُّ بِاْل

َ
يُّ الَْفرِيَقْيِ أ

َ
{فَأ

�ل�تي غ�ل���ب �إبر�ه���يم بها ق����وم�ه حتى 
ْق��ناه  �نقط�عت حجتهم، هي حجت��نا وفَّ
�����ة ق����وم�ه ب�ه��ا، و�أعط���ي�����ناه  لُمح���اجَّ
�إياها، نرف���ع م���ن ن�س���اء م��ن عب���ادنا 
م�ر�تب في �ل�دني����ا و�لآخ���رة، �إن ربك 
- اأيه��ا ال��ر�س��������ول - حكي��م في خل����قه 

وتدبيره، عليم بعباده.
�إ�س���حاق  �بن���ه  �إبر�هي���م  ورزقن���ا   

وحفي���ده يعق���وب، ووف�����قنا ك�����الًّ منهم���ا 
لل�س�����ر�ط �لم�س���تقيم، ووفق�����نا نوًح���ا 
م���ن قبله���م، ووفقن���ا لطري���ق �لح���ق م���ن 
ذري���ة ن���وح كالًّ م���ن د�ود و�بن���ه �س���ليمان 
و�أيوب ويو�س���ف ومو�س���ى و�أخيه ه������ارون 
، ومث���ل هذ� �لج��������ز�ء �لذي جازينا 
ب���ه �لأنبي���اء عل���ى �إح�س���انهم نج�����ازي ب���ه 
�لمح�سنين من غيرهم على �إح�سانهم.

زكري���ا  م���ن  كالًّ  كذل���ك  ووفقن���ا   

ويح�����يى وعي������سى ب���ن م�����ريم و�إلي�����ا�ض 
، وكل هوؤلء �لأنبياء من �ل�سالحين 

�ختاره���م �هلل ر�س���اًل.
و�لي�سع  �إ�سماعيل  كذلك  ووفقنا   

، وكل هوؤلء �لأنبياء  ويون�ض ولوًطا 
مح�������مد   �لن����بي  ر�أ�سه������م  وعلى 

ف�سلناهم على �لعالمين.
 ووف�ق�������نا بع�����ض �آبائه����م وبع������ض 

�أبنائه���م وبع����ض �إخو�نه���م مم���ن �س���ئنا 
توفيقه، و�خترناهم، ووفقناهم ل�سلوك 
�لطري���ق �لم�س���تقيم �ل���ذي ه���و طري���ق 

توحي���د �هلل وطاعت���ه.
 ذل���ك �ل���ذي ح�س���ل له���م م���ن �لتوفي���ق ه���و توفي���ق �هلل يوف���ق له من �س���اء من عباده، ولو �أ�س���ركو� مع �هلل غيره لبطل عملهم؛ لأن �ل�س���رك 

مبطل للعمل �ل�سالح.
 �أولئ���ك �لأنبي���اء �لمذك���ورون ه���م �لذي���ن �أعطيناه���م �لكت���ب، و�أعطيناهم �لحكمة، و�أعطيناهم �لنبوة، ف���اإن يكفر قومك بما �أعطيناهم 

م���ن ه���ذه �لثالث���ة فق���د هياأن���ا له���ا و�أر�سدنا قوًما لي�س���و� بكافرين بها، بل هم موؤمنون م�ستم�س���كون بها، وهم �لمهاج���رون و�لأن�سار و�لذين 
�تبعوهم باإح�سان �إلى يوم �لدين.

ِبْعُهم وَتاأَ����ضَّ بهم، وقل - اأيها الر�س���ول-  ا، َفاتَّ  �أولئ���ك �لأنبي���اء، وم���ن ُذِك���َر معه���م م���ن �آبائه���م و�أبنائه���م و�إخو�نه���م، هم �أهل �لهد�ي���ة حقًّ

لقومك: ل �أطلب منكم على �إبالغ هذ� �لقر�آن جز�ء، فالقر�آن لي����ض �إل موعظة للعالمين من �لإن����ض و�لجن لي�ستر�س���دو� به �إلى �ل�سر�ط 
�لم�ستقيم، و�لطريق �ل�سحيح.

 
   من ف�سائل �لتوحيد �أنه ي�سمن �لأمن للعبد، خا�سة في �لآخرة حين يفزع �لنا�ض.

ر �لآيات �أن جميع من �سبق من �لأنبياء �إنما َبلَّغو� دعوتهم بتوفيق �هلل تعالى ل بقدرتهم.     ُتَقرِّ
   �لأنبياء ي�ستركون جميًعا في �لدعوة �إلى توحيد �هلل تعالى مع �ختالف بينهم في تفا�سيل �لت�سريع.

   �لقتد�ء بالأنبياء �سنة محمودة، وخا�سة في �أ�سول �لتوحيد.



���َم �لم�س���ركون �هلل ح���ق   وم���ا َعظَّ

تعظي����مه حي���ن ق�����الو� لن�����بيه محم���د 
: م���ا �أن���زل �هلل عل���ى ب�س���ر �س���يًئا م���ن 
�لوح���ي، ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: 
م���ن �ل���ذي �أن���زل �لت���ور�ة عل���ى مو�س���ى 
ن���وًر� وهد�ي���ة و�إر�س���اًد� لقوم���ه؟ يجعله���ا 
�ليه���ود ف���ي دفات���ر يظه���رون منه���ا م���ا 
يو�ف���ق �أهو�ءه���م، ويكتم���ون م���ا يخالفه���ا 
، وُعلِّْمُت���م �أنتم - اأيها  ك�سف���ة محم���د 
الع���رب - م���ن �لق���ر�آن م���ا لم تعلم���و� �أنتم 
ول �أ�س���الفكم م���ن قب���ل، ق���ل له���م - اأيه���ا  
الر�س���ول -: �أنزله���ا �هلل، ث���م �تركهم في 
جهلهم و�ساللهم ي�ستهزئون وي�سخرون 

حت���ى ياأتيه���م �ليقي���ن.
عليك  �أنزلناه  كتاب  �لقر�آن  وهذ�   

-اأيها النبي - وهو كتاب مبارك م�سدق 
لتنذر  �ل�سماوية،  �لكتب  من  �سبقه  لما 
م�سارق  في  �لنا�ض  و�سائر  مكة  �أهل  به 
و�لذين  يهتدو�،  حتى  ومغاربها  �لأر�ض 
بهذ�  يوؤمنون  �لآخرة  بالحياة  يوؤمنون 
ويحافظون  فيه،  بما  ويعملون  �لقر�آن، 
على �سالتهم باإقامة �أركانها وفرو�سها 
لها  �لمحددة  �أوقاتها  في  وم�ستحباتها 

�سرًعا.
 ل �أح���د �أعظ���م ظلًم���ا مم���ن �ختل���ق 

عل���ى �هلل كذًب���ا ب���اأن ق���ال: م���ا �أن���زل �هلل 
عل���ى ب�س���ر م���ن �س���يء، �أو ق���ال كذًب���ا: �إن 
�هلل �أوَحى  �إليه، و�هلل لم يوِح �إليه �سيًئا، 
�أو ق���ال: �س���اأنزل مث���ل م���ا �أن���زل �هلل م���ن 
�لق���ر�آن، ول���و ت���رى - اأيه���ا الر�س���ول - 
حي���ن ت�سي���ب ه���وؤلء �لظالمي���ن �س���كر�ت 
�أيديه���م  با�س���طو  و�لمالئك���ة  �لم���وت، 
�إليه���م بالتعذي���ب و�ل�س���رب، يقولون لهم 
على �س���بيل �لتعنيف: �أَخرجو� �أنف�س���كم، 
فنح���ن نقب�سه���ا، ف���ي ه���ذ� �لي���وم تجزون 
عذ�ًب���ا يهينك���م ويذلك���م ب�س���بب م���ا كنت���م 
تقول���ون عل���ى �هلل م���ن �لك���ذب بادع���اء 

�لنب���وة و�لوح���ي و�إن���ز�ل مث���ل م���ا �أن���زل �هلل، وب�س���بب تكبرك���م ع���ن �لإيم���ان باآيات���ه، ل���و ت���رى ذل���ك لر�أي���ت �أم���ًر� فظيًع���ا.
 ويق���ال له���م ي���وم �لبع���ث: ولق���د �أتيتمون���ا ف���ي ه���ذ� �لي���وم �أف���ر�ًد�، ل م���ال معك���م ول رئا�س���ة، كم���ا �أن�س���اأناكم �أول م���رة ُحف���اة ع���ر�ة ُغ���ْرًل، 

وتركتم ما �أعطيناكم من ذلك خلفكم في �لدنيا رغًما عنكم، وما نرى �ليوم معكم �آلهتكم �لذين زعمتم �أنهم و�سطاء لكم، وزعمتم �أنهم 
ال بينكم، وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من �س���فاعتهم، و�أنهم �س���ركاء هلل. �س���ركاء هلل في ��س���تحقاق �لعبادة، لقد تقطع �لِو�سَ

 
ة �هلل في �لمر�سلين، و�لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم و�حد منهم.    �إنز�ل �لكتب على �لأنبياء هو �ُسنَّ

   �أعظم �لنا�ض كذًبا وفرية هو �لذي يكذب على �هلل تعالى، فين�سب �أو ينفي ويثبت في حق �هلل تعالى �أمًر� لي�ض عليه دليل �سحيح.
   كل �أحد يبعث يوم �لقيامة فرًد� متجرًد� عن �لمنا�سب و�لألقاب، فقيًر�، ويحا�سب وحده.



ي�س���ق  �ل���ذي  ه���و  وح���ده  �هلل  �إن   

�لحب فيخرج منه �لزروع، وي�سق �لنوى 
فيخ���رج من���ه �ل�س���جر كالنخ���ل و�لعن���ب 
وغيرهم���ا، يخ���رج �لح���ي م���ن �لمي���ت؛ 
�إذ يخ���رج �لإن�س���ان و�س���ائر �لحي���و�ن م���ن 
�لنطف���ة، ويخ���رج �لمي���ت م���ن �لح���ي؛ �إذ 
يخ���رج �لنطف���ة م���ن �لإن�س���ان و�لبي�س���ة 
م���ن �لدج���اج، ذلك���م �ل���ذي ي�سن���ع ه���ذ� 
ه���و �هلل �ل���ذي خلقكم، فكي���ف ُت�سرفون 
- اأيه���ا الم�س���ركون - ع���ن �لح���ق م���ع م���ا 

ت�س���اهدونه م���ن بدي���ع �سنع���ه؟!
�س���وء  ي�س���ق  �ل���ذي  وه���و     

�ل�سب���اح م���ن ظلم���ة �للي���ل، وه���و �ل���ذي 
جع���ل �للي���ل �س���كًنا للنا����ض ي�س���كنون في���ه 
عن �لحركة لطلب �لمعا�ض؛ لي�ستريحو� 
م���ن تعبه���م ف���ي طلب���ه ف���ي �لنه���ار، وه���و 
�ل���ذي جع���ل �ل�سم����ض و�لقم���ر يجري���ان 
ر، ذلك �لمذكور من بديع  بح�س���اب ُمَقدَّ
ْنع هو تقدير �لعزيز �لذي ل يغالبه  �ل�سُّ

�أح���د، �لعلي���م بخلق���ه وم���ا ي�سل���ح له���م.
يا بني  �لذي خلق لكم -  وهو    

بها  لتهتدو�  �ل�سماء  في  �لنجوم   - اآدم 
عليكم  ��ستبهت  �إذ�  �أ�سفاركم  في 
نا  بيَّ قد  و�لبحر،  �لبر  في  �لطرق 
قدرتنا،  على  �لد�لة  و�لبر�هين  �لأدلة 
و�لبر�هين  �لأدلة  تلك  يتدبرون  لقوم 

في�ستفيدون منها.
نف�ض  من  خلقكم  �لذي  وهو    

بد�أ  فقد  �آدم،  �أبيكم  نف�ض  هي  و�حدة 
ثم  طين،  من  �أبيكم  بخلق  خلقكم 
ت�ستقرون  ما  لكم  وخلق  منه،  خلقكم 
وُم�ْسَتودًعا  �أمهاتكم،  كاأرحام  فيه، 
قد  �آبائكم،  كاأ�سالب  فيه،  ُت�ْسَتْوَدُعوَن 

نا �لآيات لقوم يفهمون كالم �هلل. بيَّ
 وه���و  �ل���ذي �أن���زل م���ن �ل�س���ماء 

م���اء ه���و م���اء �لمط���ر، فاأنبتن���ا ب���ه كل 
�سن���ف م���ن �أ�سن���اف �لنب���ات، فاأخرجن���ا 
���ا كما يقع في �ل�س���نابل، ومن َطْلع �لنخل تخرج عذوق���ه قريبة ينالها  ���ا يركب بع�سه بع�سً م���ن �لنب���ات زرًع���ا و�س���جًر� �أخ�س���ر، نخ���رج من���ه حبًّ
�لقائم و�لقاعد، و�أخرجنا ب�ساتين من �لعنب، و�أخرجنا �لزيتون و�لرمان متماثاًل ورقهما، مختلًفا ثمرهما، �نظرو� - اأيها النا�س - �إلى 
ثمره �أول ما يبدو، و�إليه حين ين�سج، �إن في ذلكم - اأيها النا�س - لأدلة و��سحة على قدرة �هلل لقوم يوؤمنون باهلل، فهم �لذين ي�ستفيدون 

م���ن ه���ذه �لأدل���ة و�لبر�هين.
���َر �لم�س���ركون �لج���ن �س���ركاء هلل ف���ي �لعب���ادة حي���ن �عتق���دو� �أنه���ا تنف���ع وت�س���ر، وق���د �أوجده���م �هلل، ول���م يخلقه���م غي���ره، فه���و �أول���ى  يَّ  و�سَ

�َض عما ي�سفه  َه وتقدَّ باأن ُيعَبَد، و�ختلقو� له بنين كما فعلت �ليهود بُعَزير، و�لن�سارى بعي�سى، وبنات كما فعل �لم�سركون بالمالئكة، تنزَّ
به �أهل �لباطل.

 وه���و  خال���ق �ل�س���ماو�ت وخال���ق �لأر����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 �س���يء، وهو 

بكل �س���يء عليم، ل يخفى عليه �س���يء.
 

   �ل�س���تدلل ببره���ان �لخل���ق و�ل���رزق )تخلي���ق �لنب���ات ونم���وه وتح���ول �س���كله وحجم���ه ون���زول �لمط���ر( وببره���ان �لحرك���ة )حرك���ة �لأف���الك 
و�نتظ���ام �س���يرها و�ن�سباطه���ا(؛ وكالهم���ا ظاه���ر م�س���اَهد - عل���ى �نفر�د �هلل  بالربوبية و��س���تحقاق �لألوهية.

    بيان �سالل و�سخف عقول �لم�سركين في عبادتهم للجن.



 ذلك���م - اأيه���ا النا����س - �لمت�س���ف 

بتل���ك �ل�سف���ات ه���و ربك���م، ف���ال رب لك���م 
غي���ره، ول معب���ود بحق غيره، وهو موجد 
كل �سيء، فاعبدوه وحده، فهو �لم�ستحق 

للعب���ادة، وهو على كل �س���يء حفيظ.
وه���و  �لأب�س���ار،  ب���ه  تحي���ط  ل   

�س���بحانه ي���درك �لأب�س���ار، ويحي���ط به���ا، 
وهو �للطيف بعباده �ل�سالحين، �لخبير 

. بهم
 ق���د جاءك���م - اأيه���ا النا����س - حج���ج 

و��سح���ة وبر�هي���ن جلي���ة م���ن ربكم، فمن 
َله���ا و�أذع���ن َفَنْف���ُع ذل���ك يع���ود �إلي���ه،  َتَعقَّ
ْله���ا، ول���م  وم���ن عم���ي عنه���ا، ول���م َيَتَعقَّ
ُيْذِع���ن له���ا، ف�س���رر ذل���ك مق�س���ور عليه، 
ول�س���ت عليك���م رقيًب���ا، �أح�س���ي �أعمالكم، 
�إنم���ا �أن���ا ر�س���ول م���ن رب���ي، وه���و �لرقي���ب 

عليك���م.
و�لبر�هي���ن  �لأدل���ة  عن���ا  َنوَّ وكم���ا   

ع �لآي���ات ف���ي �لوع���د  عل���ى ق���درة �هلل ُنَن���وِّ
و�لوعي���د و�لوعظ، و�س���يقول �لم�س���ركون: 
لي����ض ه���ذ� وحًي���ا، و�إنم���ا َدَر�ْس���َتُه ع���ن �أهل 
�لكت���اب م���ن قبل���ك. ولُنبيِّن �لحق للنا����ض 
بتنويعن���ا له���ذه �لآيات للموؤمني���ن من �أمة 
، فه���م �لذي���ن يقبل���ون �لح���ق،  محم���د  

ويتبعون���ه.
 �تب���ع - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا يوحي���ه 

�إلي���ك رب���ك م���ن �لح���ق، فه���و �س���بحانه 
ل معب���ود بح���ق غي���ره، ول ت�س���غل قلب���ك 
بالكافرين وعنادهم، فاأمرهم �إلى �هلل.

ب���ه  ي�س���ركو�  �أل  �هلل  �س���اء  ول���و   

�أح���ًد� ما �أ�س���ركو� به �أح���ًد�، وما جعلناك 
- اأيه���ا الر�س���ول - رقيًب���ا تح�س���ي عليه���م 
م، �إنما �أنت  �أعمالهم، ول�س���ت عليهم بقيِّ

ر�س���ول، وم���ا علي���ك �إل �لب���الغ.
 - الموؤمن�ون  اأيه����ا   - ت�س�����بو�  ول   

م�ع  �لم�س�ركون  يعبده�ا  �لت�ي  �لأ�سن�ام 
ن لهوؤلء ما هم  �هلل، و�إن كانت �أحقر �سيء و�أوله بال�سب؛ حتى ل ي�سب �لم�سركون �هلل تطاوًل عليه، وجهاًل بما يليق به �سبحانه، وكما ُزيِّ
نا لهم منه، ثم �إلى ربهم مرجعهم يوم �لقيامة، فيخبرهم بما كانو�  َتْو� ما َزيَّ �، َفاأَ نا لكل �أمة عملهم، خيًر� كان �أو �سرًّ عليه من �ل�سالل َزيَّ
 و�أق�س�م �لم�س�ركون ب�اهلل �أ�س�د �أيمانهم �لتي يقدرون عليه�ا: لئن جاءهم محم�د باآية من �لآيات  يعمل�ون ف�ي �لدني�ا، ويجازيه�م علي�ه. 
�لت�ي �قترحوه�ا ليوؤِمُن�نَّ به�ا، ق�ل له�م - اأيه�ا الر�س�ول -: �لآي�ات لي�س�ت عن�دي ف��اأُنزلها، �إنما هي عن�د �هلل ينزلها متى �س�اء، وما يدريكم 
-اأيه�ا الموؤمن�ون - �أن ه�ذه �لآي�ات �إذ� ج�اءت وف�ق م�ا �قترح�وه ل يوؤمنون؟ بل يبقون على عناده�م وجحودهم؛ لأنهم ل يريدون �لهد�ية.

���ب �أفئدته���م و�أب�ساره���م بالحيلول���ة بينه���ا وبي���ن �لهت���د�ء للح���ق، كم���ا ُحْلَنا بينهم وبي���ن �لإيمان بالقر�آن �أول مرة ب�س���بب عنادهم،   وُنَقلِّ

ونتركهم في �ساللهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.
 

ُخه عقيدة )�لَجْبر(، وبيان �أن كفر �لعباد و�سركهم �أمر يحدث باختيارهم.    تنزيه �هلل تعالى عن �لظلم �لذي تر�سِّ
   لي����ض بمق���دور نب���ي م���ن �لأنبي���اء �أن ياأت���ي باآي���ة م���ن عند نف�س���ه، �أو متى �س���اء، بل ذلك �أمر مردود هلل تعالى، فه���و �لقادر وحده على ذلك، 

ر ن���وع �لآي���ة ووق���ت �إظهاره���ا. وه���و �لحكي���م �ل���ذي ُيَق���دِّ
   �لنهي عن �سب �آلهة �لم�سركين حذًر� من مف�سدة �أكبر وهي �لتعدي بال�سب على جناب رب �لعالمين.

ف ب�سره وقلبه على غير �لطاعة؛ عقوبة له على �ختياره �لكفر.    قد يحول �هلل   بين �لعبد و�لهد�ية، وُي�سرِّ


