
 ول��و �أنن��ا �أجبناه��م بالإتي��ان بم��ا 
�لمالئك��ة  عليه��م  فنزلن��ا  �قترح��وه، 
�لم����وتى،  وكل��م���هم  و�ش��اه��دوه����م، 
و�أخبروه��م ب�شدق��ك فيم��ا جئ��ت ب��ه، 
وجمعن��ا له��م كل �ش��يء مم��ا �قترح��وه 
يو�جهون��ه معاين��ة؛ ما كانو� ليوؤمنو� بما 
جئ��ت ب��ه، �إل م��ن �ش��اء �هلل ل��ه �لهد�ي��ة 
منه��م، ولك��ن �أكثره��م يجهل��ون ذل��ك، 
ف��ال يلج��وؤون �إلى �هلل ليوّفقهم للهد�ية.

 وكم���ا �بتلين���اك بمع���اد�ة ه���وؤلء 

�لم�ش���ركين ل���ك �بتلين���ا كل نب���ي م���ن 
منه���م  و�ح���د  ل���كل  فجعلن���ا  قبل���ك، 
�أع���د�ًء م���ن َم���َرَدة �لإن����س، و�أع���د�ًء م���ن 
َم���َرَدة �لج���ن، يو�شو����س بع�شه���م لبع����س 
فيزين���ون له���م �لباط���ل ليخدعوه���م، ولو 
�ش���اء �هلل �أل يفعل���و� ذل���ك م���ا فعل���وه، 
ولكن���ه �ش���اء له���م ذلك �بت���الء، فاتركهم 
وم���ا يفت���رون م���ن �لكف���ر و�لباط���ل، ول 

تعب���اأ به���م.
ب���ه  يو�شو����س  م���ا  �إل���ى  وِلَتمي���ل   

بع�شه���م لبع�س، قلوُب �لذين ل يوؤمنون 
بالآخ���رة، وليقبل���وه لأنف�ش���هم، ويرت�شوه 
له���ا، وليكت�ش���بو� م���ا ه���م مكت�ش���بون م���ن 

�لمعا�ش���ي و�لآث���ام.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س�������ول - ل�ه�������وؤلء 

�لم�ش���ركين �لذي���ن يعب���دون م���ع �هلل 
غي���ره: ه���ل يعق���ل �أن �أقب���ل غي���ر �هلل 
حكًم���ا بين���ي وبينك���م؟ ف���اهلل ه���و �ل���ذي 
ًن���ا ُم�ْش���توِفًيا  �أن���زل عليك���م �لق���ر�آن ُمبيِّ
ل���كل �ش���يء، و�ليه���ود �لذي���ن �أعطيناه���م 
�لت���ور�ة، و�لن�ش���ارى �لذي���ن �أعطيناه���م 
ل  �لإنجي���ل، يعلم���ون �أن �لق���ر�آن ُمن���زَّ
علي���ك م�ش���تماًل عل���ى �لح���ق، لم���ا وجدوه 
في كتابيهما من �لدليل على ذلك، فال 
ين فيما �أوحينا �إليك. تكونن من �ل�ش���اكِّ
 وَبَل���َغ �لق���ر�آُن غاي���ة �ل�ش���دق ف���ي 

ر لكلماته، وهو  �لأقو�ل و�لأخبار، ل ُمغيِّ
�ل�ش���ميع لأق���و�ل عب���اده، �لعلي���م به���ا، ف���ال يخفى عليه �ش���يء منها، و�ش���يجازي من ي�ش���عى لتبديل كلماته.

ة �هلل �أن يكون �لحق  ر �أن���ك �أطع���ت - اأيه���ا الر�س���ول - �أكث���ر م���ن ف���ي �لأر����س م���ن �لنا����س ي�شلون���ك ع���ن دي���ن �هلل، فق���د ج���رت �ُش���نَّ  ول���و ُق���دِّ

مع �لقلة، فاأكثر �لنا����س ل يتبعون �إل �لظن �لذي ل م�ش���تند له، حيث ظنو� �أن معبود�تهم تقربهم �إلى �هلل ُزْلَفى، وهم يكذبون في ذلك.
 �إن ربك - اأيها الر�سول - �أعلم بمن ي�شل عن �شبيله من �لنا�س، وهو �أعلم بالمهتدين �إليها، ل يخفى عليه �شيء من ذلك.

ا ببر�هينه �لو��شحة.  فكلو� - اأيها النا�س - مما ُذِكر ��شم �هلل عليه عند �لذبح، �إن كنتم موؤمنين حقًّ

 
نه���ا �هلل، ويعم���ل بذل���ك، ويرج���و  َع���ْون رب���ه ف���ي �تباع���ه، ول    يج���ب �أن يك���ون �له���دف �لأعظ���م للعب���د �تب���اع �لح���ق، ويطلب���ه بالط���رق �لت���ي بيَّ

يت���كل على نف�ش���ه وحوله وقوته.
   من �إن�شاف �لقر�آن للقلة �لموؤمنة �لعالمة �إ�شناده �لجهل و�ل�شالل �إلى �أكثر �لخلق.

   من �شّنته تعالى في �لخلق ظهور �أعد�ء من �لإن�س و�لجّن لالأنبياء و�أتباعهم؛ لأّن �لحّق يعرف ب�شّده من �لباطل.
   �لقر�آن �شادق في �أخباره، عادل في �أحكامه،ل ُيْعَثر في �أخباره على ما يخالف �لو�قع، ول في �أحكامه على ما يخالف �لحق.



اأيه���ا   - يمن�ع��������كم  �ل�����ذي  م���ا   

الموؤمن���ون - م���ن �أن تاأكل���و� مم���ا ُذِك���ر 
���ن لك���م �هلل م���ا  ��ش���ُم �هلل علي���ه، وق���د بيَّ
ح����رمه عليك���م، فيج���ب عليك���م ترك���ه، 
�ل�ش���رورة،  �إلي���ه  �ألجاأتك���م  �إذ�  �إل 
فال�ش���رورة تبي���ح �لمحظ���ور، و�إن كثي���ًر� 
م���ن �لم�ش�������ركين ليبعدون �أتباعهم عن 
�لح���ق ب�ش���بب �آر�ئه���م �لفا�ش���دة جه���اًل 
م �هلل  ُّ���ون م���ا ح���رَّ منه���م، حي���ث ُيِحل
م���ون  عليه���م م���ن �لميت���ة وغيره���ا، ويحرِّ
يلة  ما �أحل �هلل لهم من �لَبِحيرة و�لَو�شِ
و�لحام���ي وغي������������رها، �إن رب���ك - اأيه������ا 
الر�س������ول- ه���و �أع�������لم بالمتجاوزي���ن 
عل���ى  و�ش���يجازيهم  �هلل،  لح���دود 

تجاوزه���م لح���دوده.
 و�ت���رك���و� - اأيها الن����ا�س - �رتكاب 

�إن  و�ل�ش��ر،  �لع��الني��ة  في  �لمع��ا�ش��ي 
�ل�ش��ر  ف��ي  �لمع��ا�شي  يرتكبون  �لذين 
ما  على  �هلل  �شيجزيهم  �لعالنية،  �أو 

�كت�شبوه منها.
 ول تاأكلو� - اأيها الم�سلمون- مما 

ُذِكر  �شو�ء  عليه،  �هلل  ��شم  ُيذكر  لم 
منه  �لأكل  و�إن  ل،  �أو  غيره  ��شم  عليه 
مع�شيته،  �إلى  �هلل  طاعة  عن  لُخروج 
�إلى  لُيو�ْشِو�شون  �ل�شياطين  و�إن 
في  ليجادلوكم  َبه  �ل�شُّ باإلقاء  �أوليائهم 
اأيها   - �أطعتموهم  و�إن  �لميتة،  �أكل 
َبه  �ل�شُّ يلق��ونه من  الم�سل���مون- في���ما 
- لإباحة �لميتة - كنتم �أنتم وهم �شو�ء 

في �ل�شرك.
قب���ل  كان  �ل���ذي  ي�ش���توي  وه���ل   

هد�ي���ة �هلل ل���ه ميًت���ا - لم���ا ه���و في���ه م���ن 
�لكف���ر و�لجه���ل و�لمعا�ش���ي - فاأحيين���اه 
بهد�يت���ه لالإيم���ان و�لعل���م و�لطاع���ة - 
م���ع م���ن ه���و ف���ي ظلم���ات �لكف���ر و�لجه���ل 
و�لمعا�ش���ي ل ي�ش���تطيع �لخ���روج منه���ا، 

���ن له���وؤلء �لم�ش���ركين م���ا ه���م علي���ه م���ن �ل�ش���رك و�أكل �لميت���ة و�لج���د�ل  ق���د �لتب�ش���ت علي���ه �لط���رق، و�أظلم���ت علي���ه �لم�ش���الك؟! كم���ا ُح�شِّ
���ن للكافري���ن م���ا كان���و� يعمل���ون م���ن �لمعا�ش���ي ليج���ازو� عليه���ا ي���وم �لقيام���ة بالع���ذ�ب �لألي���م. بالباط���ل ُح�شِّ

 ومث���ل م���ا ح�ش���ل م���ن �أكاب���ر �لم�ش���ركين ف���ي مك���ة م���ن �ش���دٍّ عن �ش���بيل �هلل، جعلنا ف���ي كل قرية روؤ�ش���اء وعظماء يعمل���ون حيلهم وكيدهم 

ف���ي �لدع���وة �إل���ى �ش���بيل �ل�ش���يطان ومحارب���ة �لر�ش���ل و�أتباعه���م، و�لو�ق���ع �أن مكره���م وكيده���م �إنم���ا يع���ود عليه���م، ولكنه���م ل يح�ش���ون بذل���ك 
لجهلهم و�تب���اع �أهو�ئهم.

 و�إذ� ج���اءت ُكب���ر�َء �لكف���ار �آي���ٌة م���ن �لآي���ات �لت���ي ينزله���ا �هلل عل���ى نبي���ه، قال���و�: ل���ن نوؤم���ن حت���ى يعطين���ا �هلل مث���ل م���ا �أعط���ى �لأنبي���اء من 

�لنب���وة و�لر�ش���الة، ف���ردَّ �هلل عليه���م باأن���ه �أعل���م بم���ن ه���و �شال���ح للر�ش���الة و�لقي���ام باأعبائه���ا، فيخت�ش���ه بالنب���وة و�لر�ش���الة. �ش���ينال ه���وؤلء 
�لطغ���اة ذلٌّ و�إهان���ٌة لتكبُّره���م ع���ن �لح���ق، وعذ�ب �ش���ديد ب�ش���بب مكرهم.

 
   �لأ�ش���ل ف���ي �لأ�ش���ياء و�لأطعم���ة �لإباح���ة، و�أن���ه �إذ� ل���م ي���رد �ل�ش���رع بتحري���م �ش���يء منه���ا فاإنه ب���اق على �لإباحة.    كل م���ن تكلم في �لدين 
بم���ا ل يعلم���ه، �أو دع���ا �لنا����س �إل���ى �ش���يء ل يعل���م �أن���ه ح���ق �أو باط���ل، فه���و معت���ٍد ظال���م لنف�ش���ه وللنا����س، وكذل���ك كل م���ن �أفت���ى ولي����س هو بكفء 

ية لغيره من �لنا����س. لالإفتاء.    منفعة �لموؤمن لي�ش���ت مقت�شرة على نف�ش���ه، بل ُمَتعدِّ



�إل���ى  يوفق���ه  �أن  �هلل  ي���رد  فم���ن   

طري���ق �لهد�ي���ة يف�ش���ح �ش���دره ويهيئ���ه 
لقب���ول �لإ�ش���الم، وم���ن ي���رد �أن يخذل���ه 
ق���ه للهد�ي���ة يجع���ل �ش���دره �ش���ديد  ول يوفِّ
�ل�شي���ق ع���ن قب���ول �لح���ق، بحي���ث يمتن���ع 
دخ���ول �لح���ق �إل���ى قلبه كامتن���اع �رتقائه 
�إل���ى �ل�ش���ماء وعج���زه ع���ن ذل���ك بذ�ت���ه، 
وكما جعل �هلل حال �ل�شال بهذه �لحال 
من �ل�شيق �ل�ش���ديد يجعل �لعذ�ب على 

�لذي���ن ل يوؤمن���ون ب���ه.
�ش���رعناه  �ل���ذي  �لدي���ن  وه���ذ�   

ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ه���و �ش���ر�ط �هلل 
�لم�ش���تقيم �ل���ذي ل �عوج���اج في���ه، ق���د 
ن���ا �لآي���ات لم���ن ل���ه َوْع���ي وفه���م َيِعي به  بيَّ

ع���ن �هلل.
 له���م د�ر َي�ْش���َلُمون فيه���ا م���ن كل 

مك���روه وه���ي �لجن���ة، و�هلل نا�شره���م 
وموؤيده���م ج���ز�ًء عل���ى م���ا كان���و� يعمل���ون 

م���ن �ل�شالح���ات.
ي���وم   - الر�س���ول  اأيه���ا   - و�ذك���ر   

َقَلْي���ن م���ن �لإن����س و�لجن،  يح�ش���ر �هلل �لثَّ
ث���م يق���ول �هلل: ي���ا مع�ش���ر �لج���ن، ق���د 
�أكثرت���م م���ن �إ�ش���الل �لإن����س و�شده���م 
ع���ن �ش���بيل �هلل، وق���ال �أتباعه���م م���ن 
���ع  �لإن����س مجيبي���ن ربه���م: ي���ا ربن���ا، َتَمتَّ
ي َتَمتَّع بطاعة  كل من���ا ب�شاحب���ه، فالجنِّ
�لإن�شي له، و�لإن�شي َتَمتَّع بنيل �شهو�ته، 
لت لنا، فهذ� يوم  وبلغنا �لأجل �لذي �أجَّ
كم  �لقيام���ة، ق���ال �هلل: �لن���ار ُم�ْش���َتَقرُّ
خالدي���ن فيه���ا �إل م���ا �ش���اء �هلل م���ن َق���ْدِر 
م���دة م���ا بي���ن مبعثه���م م���ن قبوره���م �إل���ى 
م�شيرهم �إلى جهنم، فتلك �لمدة �لتي 
��ش���تثناها �هلل م���ن خلوده���م ف���ي �لن���ار، 
�إن رب���ك - �أيه���ا �لر�ش���ول - حكي���م ف���ي 
تقدي���ره وتدبي���ره، علي���م بعب���اده، وبم���ن 

ي�ش���تحق منه���م �لع���ذ�ب.
ره   وكما َولَّينا �لَمَرَدة من �لجن، و�َش���لَّطناهم على بع�س �لنا����س لي�شلوهم، نولي كل ظالم ظالًما يحثه على �ل�ش���ر ويح�شه عليه، وينفِّ

ده فيه؛ جز�ًء لهم على ما كانو� يك�شبون من �لمعا�شي. عن �لخير، ويزهِّ
 ونق���ول له���م ي���وم �لقيام���ة: ي���ا مع�س���ر الإن����س والج���ن، �أل���م ياأتك���م ر�ش���ل م���ن جن�ش���كم - فه���م م���ن �لإن����س - يتل���ون عليك���م م���ا �أن���زل �هلل 

فونكم لقاء يومكم هذ� �لذي هو يوم �لقيامة؟ قالو�: بلى، �أقررنا �ليوم على �أنف�شنا باأن ر�شلك قد بلَّغونا، و�أقررنا بلقاء هذ�  عليهم، ويخوِّ
بنا بلقاء هذ� �ليوم. وخدعتهم �لحياة �لدنيا بما فيها من زينة وُزْخرف ونعيم ز�ئل، و�أقرو� على �أنف�ش���هم  �ليوم، لكن كذبنا ر�ش���لك، وكذَّ

�أنه���م كان���و� ف���ي �لدنيا كافرين باهلل وبر�ش���له، ولن ينفعهم ه���ذ� �لإقر�ر ول �لإيمان؛ لفو�ت وقته.
 

ة �هلل في �ل�شالل و�لهد�ية �أنهما من عنده تعالى، �أي بخلقه و�إيجاده، وهما من فعل �لعبد باختياره بعد م�شيئة �هلل.    �ُشنَّ
   ولية �هلل للموؤمنين بح�شب �أعمالهم �ل�شالحة، فكلما ز�دت �أعمالهم �ل�شالحة ز�دت وليته لهم و�لعك�س.

ره عنه. ده في �لخير وينِفّ ة �هلل �أن يولي كل ظالم ظالًما مثله، يدفعه �إلى �ل�شر ويحثه عليه، ويزهِّ    من �ُشنَّ



 ذل���ك �لإع���ذ�ر باإر�ش���ال �لر�ش���ل 

�إلى �لإن�س و�لجن لئال ُيعاَقب �أحٌد على 
ما جناه وهو لم ُيْر�َش���ل �إليه ر�ش���ول، ولم 
تبلغ���ه دع���وة، فل���م نع���ذب �أمة م���ن �لأمم 

�إل بعد �إر�ش���ال �لر�ش���ل �إليهم.
بح�ش���ب  درج���ات  منه���م  ول���كل   

�أعمالهم، فال ي�شتوي كثير �ل�شر وقليله، 
ول �لتابع و�لمتبوع، كما ل ي�شتوي ثو�ب 
ولي����س  �ل�شالح���ات،  يعمل���ون  �لذي���ن 
رب���ك بغاف���ل عم���ا كان���و� يعملون���ه، ب���ل هو 
مطل���ع علي���ه، ل يخف���ى علي���ه من���ه �ش���يء، 

و�ش���يجازيهم عل���ى �أعماله���م.
ه���و   - الر�س���ول  اأيه���ا   - وربُّ���ك   

�لغن���ي ع���ن عب���اده، ف���ال يحت���اج �إليه���م، 
ول �إل���ى عبادته���م، ول ي�ش���ره كفره���م، 
وم���ع غن���اه عنهم فه���و ذو رحمة بهم، �إن 
ي�ش���اأ �إهالكك���م - اأيه���ا العب���اد الُع�س���اة - 
ْلكم بع���ذ�ب م���ن عن���ده، ويوجد  َي�ْش�َت�����اأْ�شِ
بع���د �إهالكك���م م���ن ي�ش���اء مم���ن يوؤمن���ون 
به ويطيعونه، كما خلقكم �أنتم من ن�شل 

ق���وم �آخري���ن كان���و� قبلك���م.
اأيه���ا   - ب���ه  توع���دون  م���ا  �إن   

الكف���ار- من �لبعث و�لن�ش���ور و�لح�ش���اب 
و�لعق���اب لآٍت ل َمَحال���ة، ول���ن تفوت���و� 
ربك���م باله���رب، فه���و �آخ���ذ بنو��شيك���م، 

ومعذبك���م بعذ�ب���ه.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ي���ا ق���وم 

�ثبتو� على طريقتكم وما �أنتم عليه من 
�لكف���ر و�ل�ش���الل، فق���د �أع���ذرت و�أقم���ت 
�لحج���ة عليك���م بالب���الغ �لمبي���ن، فل�ش���ت 
مبالًي���ا بكفرك���م و�شاللك���م، ب���ل �ش���اأثبت 
عل���ى م���ا �أنا علي���ه من �لحق، ف�ش���تعلمون 
م���ن يك���ون ل���ه �لن�ش���ر ف���ي �لدني���ا، وم���ن 
يرث �لأر�س، ومن له �لد�ر �لآخرة، �إنه 
ل يف���وز �لم�ش���ركون ل ف���ي �لدني���ا ول في 
�لآخ���رة، ب���ل عاقبته���م �لخ�ش���ر�ن، و�إن 

تمتع���و� بم���ا تمتع���و� به ف���ي �لدنيا.
 و�بت���دع �لم�ش���ركون ب���اهلل �أن جعل���و� هلل مم���ا خل���ق م���ن �ل���زروع و�لأنع���ام ِق�ْش���ًما، فزعم���و� �أن���ه هلل، وِق�ْش���ًما �آخ���ر لأوثانه���م و�أن�شابه���م، 

�ش���وه هلل فهو ي�شل �إلى  �ش���وه ل�ش���ركائهم ل ي�ش���ل �إل���ى �لم�ش���ارف �لتي �ش���رع �هلل �ل�شرف فيها كالفقر�ء و�لم�ش���اكين، وما خ�شَّ فم���ا خ�شَّ
�ش���ركائهم م���ن �لأوث���ان ي�ش���رف ف���ي م�شالحها، �أل �ش���اء حكمهم وق�ش���متهم.

���ن لكثي���ر م���ن �لم�ش���ركين �ش���ركاوؤهم م���ن �ل�ش���ياطين �أن يقتل���و� �أولده���م  ���ن �ل�ش���يطان للم�ش���ركين ه���ذ� �لحك���م �لجائ���ر ح�شَّ  وكم���ا ح�شَّ

خ�شية �لفقر؛ ليهلكوهم بالوقوع في قتل �لنف�س �لتي حرم �هلل قتلها �إل بحق، وليخلطو� عليهم دينهم فال يعرفون ما هو م�شروع وما هو 
غير م�شروع، ولو �شاء �هلل �أل يفعلو� ذلك ما فعلوه، ولكنه �شاء ذلك لحكمة بالغة، فاترك - اأيها الر�سول - هوؤلء �لم�شركين و�فتر�ءهم 

�لك���ذب عل���ى �هلل، ف���اإن ذلك ل ي�شرك، و�ش���لِّم �أمرهم هلل.
 

   تفاوت مر�تب �لخلق في �أعمال �لمعا�شي و�لطاعات يوجب تفاوت مر�تبهم في درجات �لعقاب و�لثو�ب.
.q تباع �ل�شيطان موجب لنحر�ف �لفطرة حتى ت�شل ل�شتح�شان �لقبيح مثل قتل �لأولد وم�شاو�ة �أ�شنامهم باهلل�   



�أنع���ام  ه���ذه  �لم�ش���ركون:  وق���ال   

وزروع ممنوع���ة ل ي���اأكل منه���ا �إل م���ن 
�م  ي�ش���اوؤون بزعمه���م و�فتر�ئهم من خدَّ
م���ت  �لأوث���ان وغيره���م، وه���ذه �أنع���ام ُحرِّ
ظهوره���ا؛ ف���ال ُتْرَك���ب، ول ُيْحَمل عليها، 
وه���ي �لَبِحي���رة و�ل�ش���ائبة و�لحام���ي، 
وه���ذه �أنع���ام ل يذكرون ��ش���م �هلل عليها 
عن���د �لذب���ح، و�إنم���ا يذبحونه���ا با�ش���م 
�أ�شنامه���م؛ �رتكب���و� ذلك كله كذًبا على 
�هلل �أنَّ ذلك من عنده، �ش���يجزيهم �هلل 
بعذ�ب���ه ب�ش���بب م���ا كان���و� يفت���رون علي���ه.

ه���ذه  بط���ون  ف���ي  م���ا  وقال���و�:   

�إن  ���و�ئب و�لَبَحائ���ر م���ن �لأجن���ة  �ل�شَّ
م  ���ا ح���الل عل���ى ذكورن���ا، ُمَح���رَّ ُوِل���د حيًّ
عل���ى ن�ش���ائنا، و�إن ُوِل���د م���ا ف���ي بطونه���ا 
م���ن �لأجن���ة ميًت���ا فالذك���ور و�لإن���اث في���ه 
�ش���ركاء. �ش���يجزيهم �هلل تعال���ى بقوله���م 
ه���ذ� م���ا ي�ش���تحقون، �إن���ه حكي���م ف���ي 
ت�ش���ريعه وتدبي���ره �ش���وؤون خلق���ه، علي���م 

به���م.
 ق���د هل���ك �لذي���ن قتل���و� �أولده���م 

م���و� م���ا  ���ِة عقوله���م ولجهله���م، وحرَّ ِلخفَّ
رزقه���م �هلل م���ن �لأنع���ام نا�ش���بين ذل���ك 
�إل���ى �هلل كذًب���ا، قد َبُع���دو� عن �ل�شر�ط 

�لم�ش���تقيم، وم���ا كان���و� مهتدي���ن �إلي���ه.
خل�ق  �ل�ذي  ه�و  �ش�بحانه  و�هلل   

�لأر��س  وج�ه  عل�ى  مب�ش�وطة  ب�ش�اتين 
دون �ش�اق، ومرفوع�ة عليها ذ�ت �ش�اق، 
�ل�زرع  �لنخ�ل، وخل�ق  �ل�ذي خل�ق  وه�و 
مختلًف�ا ثم�ره ف�ي �ل�ش�كل و�لطع�م، وهو 
ورقهم�ا  و�لرم�ان  �لزيت�ون  خل�ق  �ل�ذي 
مت�ش�ابه، وطعمهم�ا غي�ر مت�ش�ابه، كل�و� 
�أثم�ر،  �إذ�  ثم�ره  م�ن   - النا��س  اأيه�ا   -
و� زكات�ه ي�وم ح�شاده، ول تتجاوزو�  و�أدُّ
�لح�دود �ل�ش�رعية ف�ي �لأكل و�لإنف�اق، 
لح�دوده  �لمتجاوزي�ن  يح�ب  ل  ف�اهلل 

فيهم�ا ول ف�ي غيرهم�ا، ب�ل يبغ�ش�ه، �إن �ل�ذي خل�ق ذل�ك كل�ه ه�و �ل�ذي �أباح�ه لعب�اده، فلي��س للم�ش�ركين تحريم�ه.
 وه���و �ل���ذي �أن�ش���اأ لك���م م���ن �لأنع���ام م���ا ه���و �شال���ح لأن ُيْحَم���ل علي���ه ككب���ار �لإب���ل، وم���ا لي����س �شالًحا لذل���ك ك�شغ���اره وكالغنم، كل���و� - اأيها 

النا����س - مم���ا رزقك���م �هلل م���ن ه���ذه �لأ�ش���ياء �لت���ي �أباحه���ا لك���م، ول تتبع���و� خط���و�ت �ل�ش���يطان في تحلي���ل ما حرم �هلل وتحريم م���ا �أحله كما 
يفعل���ه �لم�ش���ركون، �إن �ل�ش���يطان لك���م - اأيه���ا النا����س - ع���دو و��ش���ح �لع���د�وة حيث يريد منك���م �أن تع�شو� �هلل بذلك.

 
   ذم �هلل �لم�ش���ركين ب�ش���بع �شف���ات ه���ي : �لخ�ش���ر�ن و�ل�ش���فاهة وع���دم �لعل���م وتحري���م م���ا رزقه���م �هلل و�لفتر�ء عل���ى �هلل و�ل�شالل وعدم 

�لهت���د�ء؛ فه���ذه �أم���ور �ش���بعة، وكل و�ح���د منه���ا �ش���بب ت���ام ف���ي ح�ش���ول �لذم.
   �لأهو�ء �شبب تحريم ما �أحل �هلل وتحليل ما حرم �هلل.

   وجوب �لزكاة في �لزروع و�لثمار عند ح�شادها، مع جو�ز �لأكل منها قبل �إخر�ج زكاتها، ول ُيْح�َشب من �لزكاة.
   �لتمتع بالطيبات مع عدم �لإ�شر�ف ومجاوزة �لحد في �لأكل و�لإنفاق.



 َخَل���ق لك���م ثماني���ة �أ�شن���اف؛ م���ن 

�ل�ش���اأن زوجي���ن: ذك���ًر� و�أنث���ى، وم���ن 
�لمع���ز �ثني���ن، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول- 
تعال���ى  �هلل  ح���ّرم  ه���ل  للم�ش���ركين: 
كَرْي���ن منهم���ا لعل���ة �لذك���ورة؟ ف���اإن  �لذَّ
قال���و�: نع���م فق���ل له���م: ِل���َم تح�����رم��������ون 
م �لأُْن����َثَيْين ِلِعلَّ���ة  �لإن�����اث؟ �أو �أن���ه َح�������رَّ
�لأنوث���ة؟ ف���اإن قال���و�: نع���م، فق���ل له���م: 
م  َكَرْي���ن؟ �أو �أن���ه َح���رَّ م���ون �لذَّ ِل���َم ُتحرِّ
ْنَث����َيْين ِلِعلَّة  م���ا ��ش���تملت علي���ه �أرح���ام �لأُ
��ش���تمال �لرح���م عليه؟ ف���اإن قالو�: نعم، 
ق���ون بين ما ��ش���تملت  فق���ل له���م: ِل���َم ُتفرِّ
علي���ه �لأرح���ام بتحري���م ذك���وره ت���ارة 
وتحري���م �إناث���ه ت���ارة، �أخبرون���ي - اأيه���ا 
الم�س���ركون - بم���ا ت�ش���تندون علي���ه م���ن 
عل���م �شحي���ح �إن كنت���م �شادقي���ن ف���ي 

دعو�ك���م �أن تحري���م ذل���ك م���ن �هلل.
 وبقي���ة �لأ�شن���اف �لثماني���ة ه���ي: 

زوج���ان م���ن �لإب���ل، وزوج���ان م���ن �لبقر، 
للم�ش���ركين:   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل 
م م���ا ح���رم منه���ا لذكورت���ه، �أم  �آهلل ح���رَّ
لأنوثت���ه، �أم ل�ش���تمال �لرح���م علي���ه؟ �أم 
كنت���م - اأيه���ا الم�س����ركون - ح����ا�شرين 
اكم �هلل بتحريم  - بزعمكم- حين و�شَّ
مت���م من هذه �لأنع���ام؟! فال �أحد  م���ا حرَّ
�أعظ���م ظلًم���ا، ول �أكب���ر جرًم���ا مم���ن 
�فت���رى عل���ى �هلل �لك���ذب، فن�ش���ب �إلي���ه 
تحريم ما لم يحرم؛ لي�شل �لنا����س عن 
�ل�ش���ر�ط �لم�ش���تقيم بغي���ر عل���م ي�ش���تند 
�إليه، �إن �هلل ل يوفق للهد�ية �لظالمين 

بافتر�ئه���م �لك���ذب عل���ى �هلل.
�أج���د  ل   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

فيم���ا �أوح���اه �هلل �إل���يَّ �ش���يًئا محرًم���ا �إل 
ما مات دون ذك��اة، �أو كان دًما �شائاًل، 
�أو كان لح���م خنزي���ر فاإن���ه نج����س حر�م، 
�أو كان مم���ا ُذب���ح عل���ى غي���ر ��ش���م �هلل 

ًذ� باأكله���ا، وغي���ر متجاوز حد  كالمذب���وح لأ�شنامه���م، فم���ن �ألجاأت���ه �ل�ش���رورة �إل���ى �لأكل م���ن ه���ذه �لمحرم���ات ل�ش���دة �لج���وع غي���ر طال���ب َتَل���ذُّ
�ل�ش���رورة ف���ال �إث���م علي���ه ف���ي ذل���ك، �إن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - غف���ور للم�شط���ر �إن �أكل منه���ا، رحي���م ب���ه.

مه �لم�ش���ركون من �لأنعام ل ي�ش���تندون في���ه على ما جاء  ن �أن م���ا حرَّ م���ه عل���ى �ليه���ود؛ ليبيِّ م���ه عل���ى �لأم���ة ذك���ر م���ا حرَّ ���ا ذك���ر �هلل م���ا حرَّ ولمَّ
من عند �هلل، و�إنما يتبعون فيه �إمالء �ل�شيطان فقال:

ق �أ�شابع���ه كالإب���ل و�لنع���ام، وحرمنا عليهم �ش���حوم �لبق���ر و�لغنم �إل ما علق بظهورهم���ا، �أو ما حملته  من���ا عل���ى �ليه���ود م���ا ل���م تتف���رَّ  وحرَّ

�لأمعاء، �أو ما �ختلط بعظم كالألية و�لَجْنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، و�إنا ل�شادقون في كل ما نخبر به.
 

   في �لآيات دليل على �إثبات �لمناظرة في م�شائل �لعلم، و�إثبات �لقول بالنظر و�لقيا�س.
   �لوحي وما ي�شتنبط منه هو �لطريق لمعرفة �لحالل و�لحر�م.

   �إن من �لظلم �أن ُيْقِدم �أحد على �لإفتاء في �لدين ما لم يكن قد غلب على ظنه �أنه يفتي بال�شو�ب �لذي ير�شي �هلل.
   من رحمة �هلل بعباده �لإذن لهم في تناول �لمحرمات عند �ل�شطر�ر.



الر�س���ول-  اأيه���ا   - ف���اإن كذب���وك   
ول���م ي�شدق���و� بم���ا جئ���ت ب���ه م���ن رب���ك 
فق���ل ترغيًب���ا له���م: ربك���م ذو رحم���ة 
و��ش���عة، وم���ن رحمت���ه بك���م �إمهال���ه لكم، 
وع���دم معاجلت���ه لك���م بالع���ذ�ب، وق���ل 
له���م تحذي���ًر� له���م: �إنَّ عذ�ب���ه ل ُي���َرد 
ع���ن �لق���وم �لذي���ن يرتكب���ون �لمعا�ش���ي 

و�لآث���ام.
ين  محتجِّ �لم�شركون  �شيقول   

�شحة  على  وقدره  �هلل  بم�شيئة 
�إ�شر�كهم باهلل: لو �شاء �هلل �أل ن�شرك 
به،  �أ�شركنا  لما  باهلل  �آباوؤنا  ول  نحن 
مناه  حرَّ ما  م  نحرِّ �أل  �هلل  �شاء  ولو 
وبمثل  مناه.  حرَّ َلَما  �أنف�شنا  على 
من  �لذين  ب  كذَّ �لد�ح�شة  حجتهم 
قبلهم بر�شلهم قائلين: لو �شاء �هلل �أل 
و��شتمرو�  بهم،  كذبنا  لما  بهم  ب  نكذِّ
عذ�بنا  ذ�قو�  �لتكذيب حتى  هذ�  على 
اأيه������ا   - قل  علي�����هم،  �أنزلناه  �لذي 
هل  �لم�شركين:  له�����وؤلء  الر�س�����ول- 
�هلل  �أن  على  يدل  دليل  من  عندكم 
و�أن تحللو�  به  �أن ت�شركو�  ر�شي منكم 
فمجرد  �أحله؟  ما  وتحرمو�  حرمه  ما 
على  دلياًل  لي�س  منكم  ذلك  وقوع 
تتبعون في ذلك  �إنكم ل  ر�شاه عنكم، 
�إل �لظن، و�إن �لظن ل يغني من �لحق 

�شيًئا، وما �أنتم �إل تكذبون.
 ق��ل - اأيه��ا الر�س��ول - للم�ش��ركين: 

�إن ل��م تك��ن لك��م حج��ج �إل ه��ذه �لحج��ج 
�لقاطع��ة  �لحج��ة  هلل  ف��اإن  �لو�هي��ة 
�لت��ي تنقط��ع عنده��ا معاذيرك��م �لت��ي 
تقدمونه��ا، وتبط��ل به��ا �ش��بهكم �لت��ي 
تتعلق��ون به��ا، فل��و �ش��اء �هلل توفيقك��م 
 - الم�س��ركون  اأيه��ا   - للح��ق  جميًع��ا 

قك��م ل��ه. لوفَّ
 ق���ل - اأيه���ا الر�س��������ول - له�������وؤلء 

ع���ون �أن �هلل ه���و �لذي حرمه: �أح�شرو� �ش���هودكم �لذين ي�ش���هدون �أن �هلل حرم هذه �لأ�ش���ياء  �لم�ش���ركين �لذي���ن يحرم���ون م���ا �أح���ل �هلل، ويدَّ
�لت���ي حرمتموه���ا، ف���اإن �ش���هدو� بغي���ر عل���م عل���ى �أن �هلل حرمه���ا ف���ال ت�شدقه���م - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي �ش���هادتهم؛ لأنه���ا �ش���هادة زور، ول تتبع 
مو� ما �أحل �هلل لهم، ول تتبع �لذين ل يوؤمنون بالآخرة، وهم بربهم ي�شركون  مون �أهو�ءهم، فقد كذبو� باآياتنا حين َحرَّ �أهو�ء �لذين ُيحكِّ

في�ش���اوون به غيره، وكيف ُيتََّبع من هذ� م�ش���لكه مع ربه؟!
���و� �آباءكم،   ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - للنا����س: تعال���و� �أق���ر�أ عليك���م م���ا حرم���ه �هلل، ح���رم عليك���م �أن ت�ش���ركو� به �ش���يًئا م���ن مخلوقاته، و�أن تعقُّ

بل يج�ب عليكم �لإح�شان �إلي�هم، و�أن تقتلو� �أولدكم ب�شبب �لفقر، كما كان يفعل �أهل �لجاهلية، نحن نرزقكم ونرزقهم، وحرم �أن تقربو� 
�لفو�ح�س ما �أُْعِلن منها وما �أُ�ِشرَّ به، و�أن تقتلو� �لنف�س �لتي حرم �هلل قتلها �إل بالحق، كالزنى بعد �لإح�شان، و�لردة بعد �لإ�شالم، ذلكم 

اكم به لعلكم تعقلون عن �هلل �أو�مره ونو�هيه. �لمذكور و�شَّ
 

   �لح���ذر م���ن �لجر�ئ���م �لمو�شل���ة لباأ����س �هلل؛ لأن���ه ل ُي���َردُّ باأ�ش���ه ع���ن �لق���وم �لمج����رمين �إذ� �أر�ده.     �لحت�ج�����اج بالق�ش���اء و�لق���در بع���د 
����ِت �لآي���ات عل���ى �أن���ه  ���ف ب���ه؛ ُظْل���ٌم َمْح����س وعن���اد �ش���رف.     َدلَّ ���ن بهم���ا م���ن فع���ل م���ا ُكلِّ �أن �أعط���ى �هلل تعال���ى كل مخل���وق ُق���ْدرة و�إر�دة يتمكَّ
بح�ش���ب عق���ل �لعب���د يك���ون قيام���ه بم���ا �أم���ر �هلل ب���ه.    �لنه���ي ع���ن قربان �لفو�ح����س �أبلغ من �لنه���ي عن مجرد فعلها، فاإن���ه يتناول �لنهي عن 

مقدماته���ا وو�ش���ائلها �لمو�شلة �إليها.



�ليتي�م  لم�ال  تتعر�ش�و�  �أن  م  وَح�رَّ  

 - �لبل�وغ  قب�ل  �أب�اه  فق�د  �ل�ذي  وه�و   -
وزي�ادة  ل�ه  ونف�ع  �الح  �شَ في�ه  بم�ا  �إل 
�ش�د،  لمال�ه حت�ى يبل�غ وُيوؤَْن��س من�ه �لرُّ
�لكي�ل  ف�ي  �لتَّْطفي�ف  عليك�م  م  وَح�رَّ
و�لمي�ز�ن، ب�ل يج�ب عليك�م �لع�دل ف�ي 
�لأخ�ذ و�لإعط�اء ف�ي �لبيع و�ل�ش�ر�ء، ل 
نكل�ف نف�ًش�ا �إل طاقته�ا، فم�ا ل يمك�ن 
�لحت�ر�ز منه من �لزي�ادة �أو �لنق�شان 
ف�ي �لمكايي�ل وغيره�ا ل موؤ�خ�ذة في�ه، 
م عليك�م �أن تقول�و� غي�ر �ل�ش�و�ب  وَح�رَّ
ف�ي خب�ر �أو �ش�هادة دون ُمَحاب�اة قري�ب 
عه�د  َنْق��س  عليك�م  م  وَح�رَّ �أو �شدي�ق، 
�هلل �إن عاهدت�م �هلل �أو عاهدت�م ب�اهلل، 
ذل�ك  بذل�ك،  �لوف�اء  عليك�م  يج�ب  ب�ل 
�لمتق�دم �أََمَرك�م �هلل ب�ه �أم�ًر� موؤك�ًد�؛ 

�أمرك�م. �أن تتذك�رو� عاقب�ة  رج�اء 
تت�ب��������عو�  �أن  عل�������يكم  م  وَح�������رَّ  

�ُش���ُبل �ل�شالل وطرقه، بل يجب عليكم 
�تب���اع طري���ق �هلل �لم�ش���تقيم �ل���ذي ل 
�عوجاج فيه، وطرق �ل�شالل توؤدي بكم 
�إل���ى �لتف���رق و�لبع���د ع���ن طري���ق �لح���ق، 
ذل���ك �لتب���اع لطريق �هلل �لم�ش���تقيم هو 
اك���م �هلل ب���ه؛ رج���اء �أن تتَّق���وه  �ل���ذي و�شَّ
بامتث���ال م���ا �أم���ر ب���ه و�جتن���اب م���ا نه���ى 

عنه.
ُذِك���ر  بم���ا  �لإخب��������ار  بع���د  ث���م   

���ا �أعطين���ا مو�ش���ى �لت���ور�ة  نخ��������بر �أنَّ
تماًم���ا للنعم���ة ج���ز�ًء عل���ى �إح�ش���انه 
�لعم���ل، وتبييًن���ا ل���كل �ش���يء يحت���اج �إلي���ه 
ف���ي �لدي���ن، ودلل���ة عل���ى �لح���ق ورحم���ة 
ي���وم  ربه���م  بلق���اء  يوؤمن���و�  �أن  رج���اء 
�لقيام���ة في�ش���تعدو� له بالعم���ل �ل�شالح.

 وه���ذ� �لق���ر�آن كت���اب �أنزلن���اه كثي���ر 

�لبرك���ة؛ لم���ا ي�ش���تمل علي���ه م���ن �لمناف���ع 
�لديني���ة و�لدنيوي���ة، فاتبع���و� م���ا �أن���زل 

في���ه، و�ح���ذرو� مخالفت���ه رج���اء �أن ترحم���و�.
 لئال تقولو� - يا م�سركي العرب -: �إنما �أن���زل �هلل �لت�����ور�ة و�لإنج������يل على �ليه���ود و�لن�ش���ارى من قبلنا، ولم ُينزل علينا كتاًبا، 

و�إنا ل ندري تالوة كتبهم لأنها بُلغتهم، ولي�شت بُلغتنا.
ا �أكثر ��ش���تقامة منهم، فقد جاءكم كتاب �أنزله �هلل على   ولئ���ال تقول���و�: ل���و �أن���زل �هلل علين���ا كتاًب���ا كم���ا �أنزله على �ليهود و�لن�شارى لُكنَّ
نبيكم محمد  بل�شانكم، وذلك حجة و��شحة و�إر�شاد �إلى �لحق ورحمة لالأمة، فال تعتذرو� بالأعذ�ر �لو�هية، وتتعللو� بالعلل �لباطلة، 
ب باآيات �هلل و�ن�شرف عنها، �ش���نعاقب �لذين ين�شرفون عن �آياتنا عقاًبا �ش���ديًد� باإدخالهم في نار جهنم  ول �أحد �أعظم ظلًما ممن كذَّ

جز�ًء على �ن�شر�فهم و�إعر��شهم عنها.
 

�ْشد.    ل يجوز �لت�شرف في مال �ليتيم �إّل في حدود م�شلحته، ول ُي�شلَّم ماله �إّل بعد بلوغه �لرُّ
   �شبل �ل�شالل كثيرة، و�شبيل �هلل وحده هو �لموؤدي �إلى �لنجاة من �لعذ�ب.

   �تباع هذ� �لكتاب علًما وعماًل من �أعظم �أ�شباب نيل رحمة �هلل.



 م�ا ينتظ�ر �لمكذب�ون �إل �أن ياأتيه�م 
مل�ك �لم�وت و�أعو�ن�ه لقب��س �أرو�حه�م 
ف�ي �لدني�ا، �أو ياأت�ي رب�ك ي�وم �لف�ش�ل 
اأيه�ا الر�س�ول - لف�ش�ل   - ف�ي �لآخ�رة 
�آي�ات  بع��س  ياأت�ي  �أو  بينه�م،  �لق�ش�اء 
ياأت�ي  ي�وم  �ل�ش�اعة،  عل�ى  �لد�ل�ة  رب�ك 
�ل�شم��س  كطل�وع   - رب�ك  �آي�ات  بع��س 
�إيمان�ه،  ينف�ع كاف�ًر�  م�ن مغربه�ا - ل 
ول ينف�ع موؤمًن�ا لم يعم�ل خيًر� من قبله 
له�وؤلء   - الر�س�ول  اأيه�ا   - ق�ل  عمُل�ه، 
�أح�د  �نتظ�رو�  �لمكذبي�ن:  �لم�ش�ركين 

�إن�ا منتظ�رون. ه�ذه �لأ�ش�ياء، 
 �إن �لذين جعلو� دينهم متفرًقا من 

�ليهود و�لن�شارى، حيث �أخذو� بع�شه 
مختلفين،  ِفَرًقا  وكانو�  بع�شه،  وتركو� 
ل�شَت - اأيها الر�سول - منهم في �شيء، 
فاأنت بريء مما هم عليه من �ل�شالل، 
فاأَْمرهم  �إنذ�رهم،  �إل  عليك  ولي�س 
�لقيامة  يوم  هو  ثم  �هلل،  �إلى  موكول 
�لدنيا  في  يعملون  كانو�  بما  يخبرهم 

فيجازيهم عليه.
م���ن  �لقيام���ة  ي���وم  �أت���ى  م���ن   

�لموؤمني���ن بح�ش���نة �شاعفه���ا �هلل ل���ه 
ع�ش���ر ح�ش���نات، وم���ن �أت���ى ب�ش���يئة فل���ن 
ة و�لِعَظم، ل  ُيَعاَق���ب �إل بمثله���ا في �لِخفَّ
�أكثر منها، وهم يوم �لقيامة ل ُيْظلمون 
بنق����س ث���و�ب �لح�ش���نات، ول بزي���ادة 

عق���اب �ل�ش���يئات.
له���وؤلء   - الر�س���ول  اأيه����ا   - ق���ل   

�لم�ش���ركين �لمكذبي���ن: �إنن���ي �أر�ش���دني 
رب���ي �إل���ى طري���ق م�ش���تقيم ه���و طري���ق 
�لدين �لقائم بم�شالح �لدنيا و�لآخرة، 
وه���و مل���ة �إبر�هي���م �لمائ���ل �إل���ى �لح���ق، 

و�ل���ذي ل���م يك���ن م���ن �لم�ش���ركين ق���ط.
�إن   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

�شالت���ي وَذْبح���ي هلل وعل���ى ��ش���م �هلل، ل 
 وهو �ش���بحانه ل �ش���ريك له، ول معبود  عل���ى غي���ره، وحيات���ي وموت���ي، كل ذل���ك هلل رب �لمخلوق���ات وح���ده، ولي����س لغي���ره ن�شيب في ذلك. 
 قل - اأيها الر�س���ول - لهوؤلء  بح���ق غي���ره، وبه���ذ� �لتوحي���د �لخال����س م���ن �ل�ش���رك �أمرن���ي �هلل، و�أن���ا �أول �لم�شت�ش���لمين له من ه���ذه �لأمة. 
�لم�ش���ركين: �أغير �هلل �أطلب ربًّا وهو  رب كل �ش���يء؟! فهو رب �لمعبود�ت �لتي تعبدونها من دونه، ول يحمل بريء ذنب غيره، ثم �إلى 
 و�هلل هو �ل���ذي جعلك���م تخلفون من  ربك���م وح���ده رجوعك���م ي���وم �لقيام���ة فيخبرك���م بم���ا كنت���م تختلف���ون في���ه ف���ي �لدني���ا م���ن �أمر �لدي���ن. 
�ش���بقكم ف���ي �لأر����س؛ للقي���ام بعمارته���ا، ورف���ع بع�شك���م في �لخلق و�لرزق وغيرهما فوق بع�س درج���ات؛ ليختبركم فيما �آتاكم من ذلك، �إن 

رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �ش���ريع �لعق���اب، ف���كل م���ا ه���و �آت فه���و قري���ب، و�إن���ه لغف���ور لم���ن ت���اب من عب���اده رحيم به.
 

   �أن �لدين ياأمر بالجتماع و�لئتالف، وينهى عن �لتفرق و�لختالف.
   من تمام عدله تعالى و�إح�شانه �أنه يجازي بال�شيئة مثلها، وبالح�شنة ع�شرة �أمثالها، وهذ� �أقل ما يكون من �لت�شعيف.

، فل���ه وح���ده يتوجه �لعب���د ب�شالته وعبادته ومنا�ش���كه وذبائحه  ���م يتَطل���ب ت�ش���خير كل �أعم���ال �لعب���د و�هتمامات���ه هلل     �لدي���ن �لح���ق �لَقيِّ
وجميع قرباته و�أعماله في حياته وما �أو�شى به بعد وفاته.



م���ع  �شر�ع���ه  ف���ي  �لح���ق  �نت�ش���ار 
�لباط���ل، وبي���ان عاقبة �لم�ش���تكبرين في 

�لدني���ا و�لآخ���رة.

عل���ى  �ل���كالم  تق���دم    

نظائره���ا ف���ي بد�ي���ة �ش���ورة �لبق���رة.
 �لق���ر�آن �لكري���م كت���اٌب �أنزل���ه �هلل 

علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ال يك���ن ف���ي 
�شدرك منه �شيق ول �شك، �أنزله �إليك 
ف ب���ه �لنا����س، وتقي���م ب���ه �لحج���ة،  لتخ���وِّ
���ر ب���ه �لموؤمني���ن، فه���م �لذي���ن  ولتذكِّ

ينتفع���ون بالذك���رى.
�لكت�اب   - النا��س  اأيه�ا   - �تبع�و�   

ة نبيكم،  �لذي �أنزله ربكم عليكم، و�ُش�نَّ
�أولي�اَء  ترونه�م  م�ن  �أه�و�ء  تتبع�و�  ول 
م�ن �ش�ياطين �أو �أحب�ار �ش�وء، تتولَّونه�م 
تاركي�ن م�ا �أن�زل عليك�م لأجل م�ا ُتْمليه 
�أهو�وؤه�م، �إنك�م قلي�اًل ما تتذك�رون؛ �إذ 
ل�و تذكرت�م َلَما �آثرت�م على �لحق غيره، 
ولتَّبعت�م م�ا ج�اء ب�ه ر�ش�ولكم، وعملتم 

ب�ه، وتركت�م ما �ش�و�ه.
�أهلكناه��ا  �أكث��ر �لق��رى �لت��ي  م��ا   

كفره��ا  عل��ى  ت  �أَ�ش��رَّ لم��ا  بعذ�بن��ا 
و�شالله��ا، فنزل عليها عذ�بنا �ل�ش��ديد 
ف��ي ح��ال غفلته��ا لي��اًل �أو نه��اًر�، فل��م 
ي�ش��تطيعو� دف��ع �لع��ذ�ب ع��ن �أنف�ش��هم، 
ول��م تدفع��ه عنه��م �آلهته��م �لمزعوم��ة.

ن���زول  بع���د  منه���م  كان  فم���ا   

و� عل���ى �أنف�ش���هم  �لع���ذ�ب �إل �أن �أَق���رُّ
ب���اهلل. بالكف���ر  بظلمه���م 

�لأم���م  �لقيام���ة  ي���وم  فلن�ش���األنَّ   

�لتي �أر�ش���لنا �إليها ر�ش���لنا عما �أجابو� به 
�لر�ش���ل، ولن�ش���األن �لر�ش���ل ع���ن تبلي���غ م���ا �أُِم���رو� بتبليغ���ه، وعم���ا �أجابته���م ب���ه �أممه���م.

���نَّ عل���ى جمي���ع �لخل���ق �أعماله���م �لت���ي عملوه���ا ف���ي �لدني���ا بعل���م من���ا، فق���د كنا عالمي���ن باأعمالهم كله���ا، ل يغيب عنا منها �ش���يء،   فلنُق�شَّ

 ووزن �لأعم���ال ي���وم �لقيام���ة يك���ون بالع���دل �ل���ذي ل َج���ْور مع���ه ول ظل���م، فم���ن  وم���ا كن���ا غائبي���ن عنه���م ف���ي �أي وق���ت م���ن �لأوق���ات. 
 وم���ن رجح���ت عن���د  ���ة �ش���يئاته فاأولئ���ك ه���م �لذي���ن ف���ازو� بالمطل���وب، ونج���و� م���ن �لمره���وب.  ���ة ح�ش���ناته عل���ى كفَّ رجح���ت عن���د �ل���وزن كفَّ
���ة ح�ش���ناته فاأولئ���ك �لذين خ�ش���رو� �أنف�ش���هم باإير�دها مو�رد �لهالك يوم �لقيامة، ب�ش���بب جحده���م باآيات �هلل.  ���ة �ش���يئاته عل���ى كفَّ �ل���وزن كفَّ
ناك���م - ي���ا بن���ي اآدم - ف���ي �لأر����س، وجعلن���ا لك���م فيه���ا �أ�ش���باًبا للعي����س، ف���كان عليك���م �أن ت�ش���كرو� �هلل عل���ى ذل���ك، لك���ن �ش���كركم   ولق���د َمكَّ

رناه في �أح�شن �شورة، و�أح�شن تقويم، ثم �أََمْرنا �لمالئكة بال�شجود �إكر�ًما   ولقد �أن�شاأنا - اأيها النا�س - �أباكم �آدم، ثم �شوَّ كان قلياًل. 
له، فامتثلو� و�شجدو�، �إل �إبلي�س �أبى �أن ي�شجد تكبًر� وعناًد�.

 
   م���ن مقا�ش���د �إن���ز�ل �لق���ر�آن �لإن���ذ�ر للكافري���ن و�لمعاندي���ن، و�لتذكير للموؤمنين.    �أن���زل �هلل �لقر�آن �إلى �لموؤمنين ليتبعوه ويعملو� به، 
فاإن فعلو� ذلك كملت تربيتهم، وتمت عليهم �لنعمة، وُهُدو� لأح�شن �لأعمال و�لأخالق.    �لوزن يوم �لقيامة لأعمال �لعباد يكون بالعدل 
نون من �لبناء عليها وَحْرثها، و��شتخر�ج ما  اأ �هلل �لأر�س لنتفاع �لب�شر بها، بحيث يتمكَّ و�لق�شط �لذي ل َجْور فيه ول ظلم بوجه.    َهيَّ

في باطنها لالنتفاع به.



 ق���ال �هلل تعال���ى توبيًخ���ا لإبلي����س: 

�أي �ش���يء منع���ك م���ن �متث���ال �أم���ري ل���ك 
بال�ش���جود لآدم؟ قال �إبلي�س مجيًبا ربه: 
منعن���ي �أن���ي �أف�ش���ل من���ه، فق���د خلقتن���ي 
م���ن ن���ار، وخلقت���ه ه���و م���ن طي���ن، و�لن���ار 

�أ�ش���رف م���ن �لطين.
 ق���ال �هلل ل���ه: �هب���ط م���ن �لجن���ة، 

فلي����س ل���ك �أن تتكب���ر فيه���ا؛ لأنه���ا د�ر 
بي���ن �لطاهري���ن، فم���ا يج���وز ل���ك  �لطيِّ
�أن تك���ون فيه���ا، �إن���ك - ي���ا اإبلي����س - م���ن 
�لحقيري���ن �لذليلي���ن، و�إن كن���ت ت���رى 

نف�ش���ك �أن���ك �أ�ش���رف م���ن �آدم.
�أمهلن���ي  رب،  ي���ا  �إبلي����س:  ق���ال   

�إلى يوم �لبعث حتى �أغوي من �أ�ش���تطيع 
�إغ���و�ءه م���ن �لنا����س.

 قال له �هلل: �إنك - يا اإبلي�س- من 

�لموت  عليهم  كتبت  �لذين  �لُمْمَهلين 
حين  �ل�شور  في  �لأولى  �لنفخة  يوم 
خالقهم  ويبقى  كلهم،  �لخلق  يموت 

وحده.
�إ�شالل���ك  ب�ش���بب  �إبلي����س:  ق���ال   

�إياي حتى تركُت �متثال �أمرك بال�شجود 
لآدم لأَْقُع���َدنَّ لبن���ي �آدم عل���ى �شر�ط���ك 
�لم�ش���تقيم؛ لأ�شرفه���م و�أ�شله���م عن���ه 
َلْلُت �أنا عن �ل�شجود لأبيهم �آدم. كما �شَ
�لجهات  جميع  من  هم  لآِتينَّ ثم   

في  و�لترغيب  �لآخرة،  في  بالتزهيد 
وتح�شين  �ل�شبهات،  و�إلقاء  �لدنيا، 
�ل�شهو�ت، ول تجد - يا رب - �أكثرهم 
من  عليهم  �أمليه  لما  لك؛  �شاكرين 

�لكفر.
اإبلي�س -  يا   - له: �خرج  قال �هلل   

من �لجنة مذموًما مطروًد� من رحمة 
�هلل، ولأمالأنَّ جهنم يوم �لقيامة منك 
وع�شى  و�أطاعك  �تبعك  من  كل  ومن 

�أمر ربه.
  وق���ال �هلل لآدم: ي���ا �آدم، ��ش���كن �أن���ت وزوجت���ك ح���و�ء �لجن���ة، ف���ُكال مم���ا فيه���ا م���ن �لطيب���ات م���ا �ش���ئتما، ول ت���اأكال م���ن ه���ذه �ل�ش���جرة 

نه���ا �هلل لهم���ا( فاإنكم���ا �إن �أكلتم���ا منه���ا بع���د نهي���ي لكم���ا كنتما م���ن �لمتجاوزي���ن لحدود �هلل. )�ش���جرة َعيَّ
���ا �إبلي����س؛ لُيْظِه���ر لهم���ا م���ا �ُش���ِتر عنهم���ا م���ن عور�تهم���ا، وق���ال لهما: ما نهاكم���ا �هلل عن �لأكل من هذه �ل�ش���جرة   فاألق���ى لهم���ا كالًم���ا خفيًّ

�إل كر�هة �أن تكونا َمَلَكين، و�إل كر�هة �أن تكونا من �لخالدين في �لجنة.
 وحلف لهما باهلل: �إني لكما - يا اآدم وحواء - لمن �لنا�شحين فيما �أ�شرت عليكما به.

هم���ا م���ن �لمنزل���ة �لت���ي كان���ا فيه���ا بخ���د�ع من���ه وغ���رور، فلم���ا �أكال م���ن �ل�ش���جرة �لت���ي ُنِهي���ا ع���ن �لأكل منه���ا ظه���رت لهم���ا عور�تهما   َفَحطَّ

مك�ش���وفة، فاأخذ� ُيْلِزقان عليهما من ورق �لجنة؛ لي�ش���تر� عور�تهما، وناد�هما ربهما قائاًل: �ألم �أنهكما عن �لأكل من هذه �ل�ش���جرة، و�أقل 
لكما محذًر� لكما: �إن �ل�ش���يطان عدو لكما بيِّن �لعد�وة؟!

 
   دّلت �لآيات على �أن من ع�شى موله فهو ذليل.

   �أعلن �ل�شيطان عد�وته لبني �آدم، وتوعد �أن ي�شدهم عن �ل�شر�ط �لم�شتقيم بكل �أنو�ع �لو�شائل و�لأ�شاليب.
   خطورة �لمع�شية و�أنها �شبب لعقوبات �هلل �لدنيوية و�لأخروية.



 ق���ال �آدم وح���و�ء: ي���ا ربن���ا، ظلمن���ا 

�أنف�ش���نا بارت���كاب م���ا نهيتن���ا عن���ه م���ن 
�لأكل م���ن �ل�ش���جرة، و�إن ل���م تغف���ر لن���ا 
ذنوبن���ا وترحمنا برحمت���ك، لنكوننَّ من 
�لخا�ش���رين باإ�شاعتن���ا حظنا في �لدنيا 

و�لآخ���رة.
و�إبلي����س:  وح���و�ء  لآدم  �هلل  ق���ال   

�هبطو� من �لجنة �إلى �لأر�س، و�شيكون 
� لبع�س، ولكم في �لأر�س  بع�شك���م ع���دوًّ
م���كان ��ش���تقر�ر �إلى وقت معل���وم، وتمتٌُّع 

بم���ا فيها �إلى �أجل م�ش���مى.
وح�و�ء  �آدم  مخاطًب�ا  �هلل  ق�ال   

َتْحَي�ْوَن  �لأر��س  ه�ذه  ف�ي  وذريتهم�ا: 
�آج�ال،  م�ن  لك�م  �هلل  ق�در  م�ا  م�دة 
وفيه�ا تموت�ون وتدفن�ون، وم�ن قبورك�م 

للبع�ث. تخرج�ون 
لك���م  جعلن���ا  ق���د  اآدم،  بن���ي  ي���ا   

ا ل�ش���تر عور�تكم، وجعلنا  لبا�ًش���ا �شروريًّ
ل���ون ب���ه ف���ي  ���ا تتَجمَّ لك���م لبا�ًش���ا كماليًّ
�لنا����س، ولبا����س �لتق���وى - �لت���ي ه���ي 
�متث���ال م���ا �أمر �هلل به و�جتناب ما نهى 
عن���ه - خي���ر م���ن ه���ذ� �للبا����س �لح�ش���ي، 
ذل���ك �لمذك���ور م���ن �للبا����س م���ن �آي���ات 
�هلل �لد�لة على قدرته، لعلكم تتذكرون 

نعم���ه عليك���م فت�ش���كرونها. 
�ل�شيطان  نَّكم  َيُغرَّ ل  اآدم،  بني  يا   

�للبا�س  بترك  �لمع�شية  بتزيين 
لبا�س  ترك  �أو  �لعورة  ل�شتر  �لح�شي 
بتزيين  �أبويكم  خدع  فقد  �لتقوى، 
ماآل  كان  حتى  �ل�شجرة  من  �لأكل 
وبدت  �لجنة،  من  �أخرجهما  �أن  ذلك 
وذريته  �ل�شيطان  �إن  عور�تهما،  لهما 
ترونهم  و�أنتم ل  وي�شاهدونكم  يرونكم 
منه  �لحذر  فيلزمكم  ت�شاهدونهم،  ول 
ومن ذريته، �إنا جعلنا �ل�شياطين �أولياء 
للذين ل يوؤمنون باهلل، و�أما �لموؤمنون 

 و�إذ� �رتكب �لم�شركون �أمًر� بالغ �لنكر كال�شرك و�لطو�ف بالبيت عر�ة وغيرهما،  �لذين يعملون �ل�شالحات فال �شبيل لهم عليهم. 
� عليهم: �إن �هلل ل ياأمر بالمعا�شي، بل ينهى عنها،  �عتذرو� باأنهم وجدو� �آباءهم يرتكبونها، و�أنَّ �هلل �أمرهم بذلك، قل - يا محمد - ردًّ
 قل - يا محمد - لهوؤلء �لم�شركين: �إن  عون ذلك عليه؟ �أتقولون - اأيها الم�سركون - على �هلل ما ل تعلمون كذًبا و�فتر�ًء؟!  فكيف َتدَّ
�هلل �أمر بالعدل، ولم ياأمر بالفح�شاء و�لمنكر، و�أمر �أن تخل�شو� له �لعبادة عموًما، وعلى وجه �لخ�شو�س في �لم�شاجد، و�أن تدعوه وحده 

مخل�شين له �لطاعة، كما خلقكم من عدم �أول مرة يعيدكم �أحياء مرة �أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على �إعادتكم وبعثكم. 
ر له �أ�شباب �لهد�ية، و�شرف عنه مو�نعها، وفريًقا �آخر وجبت عليهم �ل�شاللة   وقد جعل �هلل �لنا�س فريقين: فريًقا منكم هد�ه، وي�شَّ

�ل�شر�ط  �إلى  مهتدون  �أنهم  يظنون  وهم  جهاًل،  لهم  فانقادو�  �هلل،  دون  من  �أولياء  �ل�شياطين  �شيَّرو�  �أنهم  ذلك  �لحق،  طريق  عن 
�لم�شتقيم.

     م���ن �أَ�ْش���َبَه �آدم بالعت���ر�ف و�ش���وؤ�ل �لمغف���رة و�لن���دم و�لإق���الع - �إذ� �ش���درت من���ه �لذن���وب - �جتب���اه رب���ه وهد�ه. ومن 
�أَ�ْشَبَه �إبلي�س - �إذ� �شدر منه �لذنب بالإ�شر�ر و�لعناد - فاإنه ل يزد�د من �هلل �إل ُبْعًد�.    �للبا�س نوعان: ظاهري ي�شتر �لعورَة، وباطني 
وهو �لتقوى �لذي ي�ش���تمر مع �لعبد، وهو جمال �لقلب و�لروح.    كثير من �أعو�ن �ل�ش���يطان يدعون �إلى نزع �للبا����س �لظاهري؛ لتنك�ش���ف 
ه، و�أن �ل�شاللة بخذلن���ه للعبد �إذ� تولَّى  �لع���ور�ت، فيه���ون عل���ى �لنا����س فع���ل �لمنك���ر�ت و�رت���كاب �لفو�ح����س.    �أن �لهد�ي���ة بف�ش���ل �هلل وَمنِّ

-بجهله وظلمه- �ل�شيطاَن، وت�شبَّب لنف�شه بال�شالل.



ي�شتر  ما  �لب�شو�  اآدم،  بني  يا   

عور�تكم، وما تتجملون به من �للب���ا�س 
�ل�شالة  ع��ند  �لط����اهر  �لنظ���يف 
و�لطو�ف، وكلو� و��شربو� ما �شئتم من 
�لطيبات �لتي �أحلها �هلل، ول تتجاوزو� 
ول  ذلك،  في  �لع������تد�ل  ح���د 
تتجاوزو� �لحالل �إلى �لحر�م، �إن �هلل 

ل يحب �لمتجاوزين لحدود �لعتد�ل.
� عل���ى   ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - ردًّ

مون ما �أحل �هلل  �لم�شركين �لذين ُيَحرِّ
م���ن �للبا����س و�لطيب���ات م���ن �لماأك���ولت 
عليك���م  م  َح���رَّ �ل���ذي  م���ن  وغيره���ا: 
�للبا����س �ل���ذي ه���و زينة لكم؟ ومن �لذي 
م عليك���م �لطيب���ات م���ن �لماأك���ولت  َح���رَّ
و�لم�ش���روبات وغيرها مما رزقكم �هلل؟ 
قل - اأيها الر�س���ول -: �إن تلك �لطيبات 
و�إن  �لدني���ا،  �لحي���اة  ف���ي  للموؤمني���ن 
�ش���اركهم غيره���م فيه���ا ف���ي �لدني���ا فه���ي 
خا�ش���ة به���م ي���وم �لقيام���ة، ل ي�ش���اركهم 
فيه���ا كاف���ر؛ لأن �لجن���ة محرم���ة عل���ى 
���ل  �لكافري���ن، مث���ل ه���ذ� �لتف�شي���ل ُنَف�شِّ
�لآي���ات لق���وم يدرك���ون؛ لأنه���م �لذي���ن 

ينتفع���ون به���ا.
له���وؤلء   - الر�س���ول  اأيه����ا   - ق���ل   

�لم�ش���ركين �لذي���ن يحرم���ون م���ا �أح���ل 
�هلل: �إن �هلل �إنم���ا ح���رم عل���ى عب���اده 
�لفو�ح�س، وهي قبائح �لذنوب، ظاهرة 
كان���ت �أو باطن���ة، وحرم �لمعا�شي كلها، 
و�لعتد�ء ظلًما على �لنا�س في دمائهم 
و�أمو�له���م و�أعر��شه���م، وح���رم عليك���م 
�أن ت�ش���ركو� مع �هلل غيره مما لي����س لكم 
حج���ة في���ه، وح���رم عليك���م �لق���ول علي���ه 
بغي���ر عل���م في �أ�ش���مائه و�شفات���ه و�أفعاله 
 ول���كل جي���ل وق���رن م���دة  و�ش���رعه. 
وميق���ات مح���دد لآجاله���م، ف���اإذ� ج���اء 
ر ل يتاأخ���رون عنه زمًنا  ميقاته���م �لُمَق���دَّ
 ي���ا بن���ي اآدم �إذ� جاءك���م ر�ش���ل من���ي م���ن �أقو�مك���م يتل���ون عليك���م م���ا �أنزل���ت عليه���م م���ن كتب���ي فاأطيعوه���م،  و�إن ق���ل، ول يتقدم���ون علي���ه. 
و�تبع���و� م���ا ج���اوؤو� ب���ه، فالذي���ن يتق���ون �هلل بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه وي�شلح���ون �أعماله���م، ل خ���وف عليه���م ي���وم �لقيام���ة، ول ه���م 
���ًر� ع���ن �لعم���ل بم���ا  ع���و� تكبُّ  و�أم���ا �لكاف���رون �لذي���ن كذب���و� باآياتن���ا، ول���م يوؤمن���و� به���ا، وَتَرفَّ يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن حظ���وظ �لدني���ا. 
 ل �أحد �أظلم من �لذي يفتري على �هلل �لكذب بن�ش���بة  جاءته���م ب���ه ر�ش���لهم، فاإنه���م �أ�شح���اب �لن���ار �لمالزم���ون له���ا �لماكثون فيها �أبًد�. 
ب باآياته �لجلية �لهادية �إلى �شر�طه �لم�شتقيم، �أولئك �لمت�شفون بذلك ينالهم  �ل�شريك �إليه �أو �لنق�س �أو �لقول عليه بما لم يقله، �أو كذَّ
حظه���م �لمكت���وب له���م ف���ي �لل���وح �لمحف���وظ م���ن خي���ر �أو �ش���ر ، حت���ى �إذ� جاءه���م مل���ك �لم���وت و�أعو�ن���ه من �لمالئك���ة لقب�س �أرو�حه���م قالو� 
له���م توبيًخ���ا له���م: �أي���ن �لآله���ة �لت���ي كنت���م تعبدونه���ا من دون �هلل؟! �دعوها لتنفعكم، قال �لم�ش���ركون للمالئكة: لق���د ذهبت عنا �لآلهة �لتي 
كنا نعبد وغابت، فال ندري �أين هي، و�أقرو� على �أنف�شهم �أنهم كانو� كافرين، لكن �إقر�رهم في ذلك �لحين حجة عليهم، ولن ينفعهم.

 
   �لموؤم���ن ماأم���ور بتعظي���م �ش���عائر �هلل م���ن خ���الل �ش���تر �لع���ورة و�لتجم���ل ف���ي �أثن���اء �شالت���ه وخا�ش���ة عن���د �لتوج���ه للم�ش���جد.    م���ن ف�ش���ر 
�لق���ر�آن بغي���ر عل���م �أو �أفت���ى بغي���ر عل���م �أو حك���م بغي���ر عل���م فقد ق���ال على �هلل بغير علم وهذ� من �أعظم �لمحرم���ات.    في �لآيات دليل على 
ل مر�د  �أن �لموؤمنين يوم �لقيامة ل يخافون ول يحزنون، ول يلحقهم رعب ول فزع، و�إذ� لحقهم فماآلهم �لأمن.    �أظلم �لنا�س من عطَّ

�هلل تعال���ى م���ن جهتي���ن: جه���ة �إبط���ال م���ا ي���دل عل���ى م���ر�ده، وجه���ة �إيه���ام �لنا����س ب���اأن �هلل �أر�د منه���م م���ا ل يريده �هلل.



�دخل����و�  �لمالئك�ة:  له���م  ق����الت   

- اأيه�ا الم�س�ركون - ف�ي جمل�ة �أم�م قد 
م�ش�ت م�ن قبلكم عل�ى �لكفر و�ل�شالل 
كلم�ا  �لن�ار،  ف�ي  و�لإن��س  �لج�ن  م�ن 
دخل�ت �أم�ة من �لأمم لعن�ت �أختها �لتي 
�ش�بقتها �إل�ى �لن�ار، حت�ى �إذ� تالحق�و� 
�أُْخر�ه�م  فيه�ا، و�جتمع�و� كله�م قال�ت 
�َفلة و�لأتب�اع، لأُوله�م  دخ�وًل وه�م �ل�شَّ
وه�م �لُكب�ر�ء و�ل�ش�ادة: ي�ا ربن�ا، ه�وؤلء 
�لُكب�ر�ء ه�م �لذي�ن �أ�شلون�ا ع�ن طري�ق 
م�شاعًف�ا  عقاًب�ا  فعاقبه�م  �لهد�ي�ة، 
 � ردًّ �هلل  ق�ال  لن�ا،  �ل�ش�الل  لتزيينه�م 
عليه�م: ل�كل طائف�ة منك�م ن�شي�ب م�ن 
تجهل�ون  ولكنك�م  م�شاع�ف،  �لع�ذ�ب 

تدركون�ه. ول  ذل�ك 
�لمتبوع���ون  �ل�ش���ادة  وق���ال   

لأتباعه���م: لي����س لك���م - اأيه���ا الأتب���اع - 
علين���ا م���ن ف�ش���ل ت�ش���تحقون ب���ه تخفي���ف 
�لع���ذ�ب عنك���م، فالعب���رة بم���ا ك�ش���بتم 
م���ن �لأعم���ال، ول ع���ذر لك���م ف���ي �تب���اع 
 - الأتب���اع  اأيه���ا   - فذوق���و�  �لباط���ل، 
�لع���ذ�ب مثلم���ا ذقن���اه ب�ش���بب م���ا كنت���م 

تك�ش���بون م���ن �لكف���ر و�لمعا�ش���ي.
باآياتن���ا  كذب���و�  �لذي���ن  �إن   

�لنقي���اد  ع���ن  وتكب���رو�  �لو��شح���ة، 
و�لإذع���ان له���ا �آي�ش���ون م���ن كل خير، فال 
تفت���ح �أب���و�ب �ل�ش���ماء لأعماله���م ب�ش���بب 
كفره���م، ول لأرو�حه���م �إذ� مات���و�، ول 
يدخل���ون �لجنة �أب���ًد� حتى يدخل �لجمل 
- وه���و م���ن �أعظم �لحيو�نات- في ثقب 
�لإب���رة �ل���ذي ه���و م���ن �أ�شي���ق �لأ�ش���ياء، 
وه���ذ� م���ن �لم�ش���تحيل، فالُمَعلَّ���ق علي���ه 
وه���و دخوله���م �لجن���ة م�ش���تحيل، ومث���ل 
ه���ذ� �لج���ز�ء يج���زي �هلل م���ن عظم���ت 

ذنوب���ه.
�لمتكبري���ن  �لمكذبي���ن  له���وؤلء   

من جهنم فر�����س يفتر�ش���ونه، ولهم من فوقهم �أغطية من نار، ومثل هذ� �لجز�ء نجزي �لمتجاوزين لحدود �هلل بكفرهم به و�إعر��شهم 
 و�لذي���ن �آمن���و� بربه���م وعمل���و� م���ن �لأعم���ال �ل�شالح���ة م���ا ي�ش���تطيعون - ول يكل���ف �هلل نف�ًش���ا فوق ما ت�ش���تطيعه - �أولئ���ك �أ�شحاب  عن���ه. 
 وم���ن تم���ام نعيمه���م ف���ي �لجن���ة �أن ن���زع �هلل م���ا في قلوبه���م من �لبغ�ش���اء و�لحقد، و�أج���رى �لأنهار  �لجن���ة يدخلونه���ا ماكثي���ن فيه���ا �أب���ًد�. 
من تحتهم، وقالو� معترفين هلل باإنعامه عليهم: �لحمد هلل �لذي وفقنا لهذ� �لعمل �ل�شالح �لذي �أنالنا هذه �لمنزلة، وما كنا لنوفق �إليه 
م���ن تلق���اء �أنف�ش���نا ل���ول �أن �هلل وفقن���ا �إلي���ه، لق���د ج���اءت ر�ش���ل ربن���ا بالح���ق �ل���ذي ل مري���ة في���ه و�ل�ش���دق ف���ي �لوع���د و�لوعي���د، ون���ادى فيه���م 
من���اٍد: �أن ه���ذه ه���ي �لجن���ة �لت���ي �أخبَرْتك���م به���ا ر�ش���لي في �لدني���ا، �أعقبكم �هلل �إياها بما كنت���م تعملون من �لأعم���ال �ل�شالحة، �لتي تريدون 

به���ا وجه �هلل.
 

   �لم���ودة �لت���ي كان���ت بي���ن �لمكذبي���ن ف���ي �لدني���ا تنقل���ب ي���وم �لقيام���ة ع���د�وة ومالعن���ة.    �أرو�ح �لموؤمني���ن تفت���ح له���ا �أب���و�ب �ل�ش���ماء حت���ى 
َتْع���ُرج �إل���ى �هلل، وتبته���ج بالق���رب م���ن ربه���ا و�لحظ���وة بر�شو�ن���ه.    �أرو�ح �لمكذبي���ن �لمعر�شي���ن ل تفت���ح له���ا �أب���و�ب �ل�ش���ماء، و�إذ� مات���و� 
و�شع���دت فه���ي ت�ش���تاأذن ف���ال ي���وؤذن له���ا، فه���ي كم���ا لم ت�شعد في �لدنيا بالإيمان ب���اهلل ومعرفته ومحبته، فكذلك ل ت�شع���د بعد �لموت، فاإن 
�لج���ز�ء م���ن جن����س �لعم���ل.    �أه���ل �لجن���ة نج���و� م���ن �لن���ار بعف���و �هلل، و�أدخل���و� �لجن���ة برحم���ة �هلل، و�قت�ش���مو� �لمن���ازل وورثوه���ا بالأعم���ال 

�ل�شالح���ة وه���ي م���ن رحمت���ه، بل م���ن �أعلى �أن���و�ع رحمته. 



 ون���ادى �أه���ل �لجن���ة �لمالزم���ون 

له���ا �أه���ل �لن���ار �لمالزمي���ن له���ا بع���د 
دخ���ول كل منهم���ا منزل���ه �لُمَع���د ل���ه: �إن���ا 
ق���د لقين���ا م���ا وعدن���ا ربن���ا م���ن �لجن���ة 
و�قًع���ا متحقًق���ا، فق���د �أدخلن���ا �إياه���ا، 
فه���ل لقيت���م - اأيه���ا الكف���ار - ما توعدكم 
�هلل ب���ه م���ن �لن���ار و�قًع���ا متحقًق���ا؟ ق���ال 
�لكف���ار: لق���د وجدن���ا م���ا توعدن���ا ب���ه م���ن 
���ا، فن���ادى ُمن���اٍد د�عًي���ا �هلل �أن  �لن���ار حقًّ
يط���رد �لظالمي���ن م���ن رحمت���ه، فقد فتح 
له���م �أب���و�ب رحمت���ه فاأعر�ش���و� عنها في 

�لحي���اة �لدني���ا.
 ه�وؤلء �لظالم�ون ه�م �لذي�ن كان�و� 

باأنف�ش�هم،  �هلل  �ش�بيل  ع�ن  يعر�ش�ون 
ويحملون غيرهم على �لإعر��س عنها، 
ويرج�ون �أن تك�ون �ش�بيل �لح�ق مْعَوج�ة 
حت�ى ل ي�ش�لكها �لنا��س، وه�م بالآخ�رة 

كاف�رون غي�ر م�ش�تعدين له�ا.
�أ�شح�اب  وبي�ن هذي�ن �لفريقي�ن:   

�لن�ار حاج�ز مرتف�ع  و�أ�شح�اب  �لجن�ة 
ى �لأع�ر�ف، وعل�ى ه�ذ� �لحاج�ز  ي�ش�مَّ
ح�ش�ناتهم  ��ش�توت  رج�ال  �لمرتف�ع 
�أ�شح�اب  يعرف�ون  وه�م  و�ش�يئاتهم، 
�لوج�وه،  كبيا��س  بعالماته�م  �لجن�ة 
ك�ش�و�د  بعالماته�م  �لن�ار  و�أ�شح�اب 
�لوج�وه، ونادى ه�وؤلء �لرجال �أ�شحاب 
�ش�الم  قائلي�ن:  له�م  تكريًم�ا  �لجن�ة 
عليك�م. و�أ�شحاب �لأع�ر�ف لم يدخلو� 
�لجنة بعد، وهم ياأملون دخولها برحمة 

�هلل. م�ن 
�أ�شح���اِب  �أب�ش���ار  ل���ت  ُحوِّ و�إذ�   

�لأعر�ِف �إلى �أ�شحاب �لنار، و�ش���اهدو� 
م���ا ه���م في���ه من �لع���ذ�ب �ل�ش���ديد، قالو� 
رن���ا م���ع  د�عي���ن �هلل: ي���ا ربن���ا، ل ُت�شيِّ
�لق���وم �لظالمي���ن بالكف���ر و�ل�ش���رك بك. 
 ون���ادى �أ�شح���اب �لأع���ر�ف رج���اًل 

م���ن �أه���ل �لن���ار م���ن �لكف���ار يعرفونه���م بعالماته���م ك�ش���و�د وجوهه���م وزرق���ة عيونه���م قائلين لهم: ل���م ينفعكم تكثرك���م بالم���ال و�لرجال، وما 
 وقال �هلل موبًخا �لكفار: �أهوؤلء هم �لذين حلفتم �أن ل ينالهم �هلل برحمة من عنده؟!  نفعكم �إعر��شكم عن �لحق تكبًر� و��شتعالء. 
وق���ال �هلل للموؤمني���ن: �دخل���و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - �لجن���ة ل خ���وف عليك���م فيم���ا ت�ش���تقبلونه، ول �أنت���م تحزن���ون عل���ى م���ا فاتك���م م���ن حظ���وظ 
 ون���ادى �أ�شح���اُب �لن���ار �أ�شح���اب �لجن���ة ملتم�ش������ين منه���م قائلي���ن: �أو�شع������و� �ش���ب �لم�����اء علين���ا  �لدني���ا لم���ا لقيت���م م���ن �لنعي���م �لمقي���م. 
- ي���ا اأ�سح���اب الجن���ة -، �أو مم���ا رزقك���م �هلل م���ن �لطع���ام، ق���ال �أ�شح���اب �لجن���ة: �إن �هلل حرمهم���ا عل���ى �لكافري���ن ب�ش���بب كفره���م، و�إن���ا ل���ن 
 هوؤلء �لكافرون هم �لذين جعلو� دينهم �ش���خرية وعبًثا، وخدعتهم �لحياة �لدنيا بُزْخرفها وزينتها،  ُن�ْش���ِعفكم بما حرمه �هلل عليكم. 
في���وم �لقيام���ة ين�ش���اهم �هلل، ويتركه���م يقا�ش���ون �لع���ذ�ب كم���ا ن�ش���و� لقاء يوم �لقيامة فل���م يعملو� له، ولم ي�ش���تعدو�، ولجحودهم بحجج �هلل 

وبر�هين���ه و�إنكاره���م له���ا م���ع علمه���م باأنها حق.
 

   ع���دم �لإيم���ان بالبع���ث �ش���بب مبا�ش���ر لالإقب���ال عل���ى �ل�ش���هو�ت.    يتيق���ن �لنا����س ي���وم �لقيام���ة تحق���ق وع���د �هلل لأه���ل طاعت���ه، وتحق���ق 
وعي���ده للكافري���ن.    �لنا����س ي���وم �لقيام���ة فريق���ان: فري���ق ف���ي �لجن���ة وفري���ق ف���ي �لن���ار، وبينهم���ا فري���ق في مكان و�ش���ط لت�ش���اوي ح�ش���ناتهم 
و�شيئاتهم، وم�شيرهم �إلى �لجنة.    على �لذين يملكون �لمال و�لجاه وكثرة �لأتباع �أن يعلمو� �أن هذ� كله لن يغني عنهم من �هلل �شيًئا، 

ول���ن ينجيهم م���ن عذ�ب �هلل.



�لق���ر�آن  به���ذ�  جئناه���م  ولق���د   

�ل�����ذي ه����و ك�ت����اب من�����زل عل�����ى مح����مد 
ن���اه على علم منا بما نبينه،  ، وق���د بيَّ
وه���و ه���اد للموؤمني���ن �إل���ى طري���ق �لر�ش���د 
و�لحق، ورحمة بهم لما فيه من �لدللة 

عل���ى خي���ري �لدني���ا و�لآخ���رة.
 م���ا ينتظ���ر �لكف���ار �إل وق���وع م���ا 

�أُخب���رو� بوقوع���ه م���ن �لع���ذ�ب �لألي���م 
�لذي يوؤول �إليه �أمرهم في �لآخرة، يوم 
ياأت���ي م���ا �أخبرو� به من ذلك، وما �أخبر 
ب���ه �لموؤمن���ون م���ن �لث���و�ب، يق���ول �لذين 
ن�شو� �لقر�آن في �لدنيا، ولم يعملو� بما 
ج���اء في���ه: لقد جاءت ر�ش���ل ربن���ا بالحق 
�لذي ل مرية فيه، ول �شك �أنه من عند 
�هلل، فلي���ت لن���ا و�ش���طاء ي�ش���فعون لن���ا 
عن���د �هلل ليعفين���ا م���ن �لع���ذ�ب، �أو ليتن���ا 
نرج���ع �إل���ى �لحي���اة �لدني���ا لنعم���ل عم���اًل 
�شالًح���ا ننج���و ب���ه ب���دل م���ا كن���ا نعمل من 
�ل�ش���يئات، ق���د خ�ش���ر ه���وؤلء �لكاف���رون 
�له���الك  م���و�رد  باإير�ده���ا  �أنف�ش���هم 
ب�ش���بب كفره���م، وغ���اب عنه���م من كانو� 
يعبدونه���م من دون �هلل، فلم ينفعوهم.

ه���و   - النا����س  اأيه���ا   - ربك���م  �إن   

�هلل �لذي خلق �ل�شماو�ت وخلق �لأر�س 
عل���ى غي���ر مث���ال �ش���ابق ف���ي �ش���تة �أي���ام، 
ث���م ع���ال و�رتف���ع �ش���بحانه عل���ى �لعر����س 
� يلي���ق بجالل���ه ل ن���درك كيفيت���ه،  عل���وًّ
ُيْذِه���ب ظ���الم �للي���ل ب�شي���اء �لنه���ار، 
وكل  �للي���ل،  بظ���الم  �لنه���ار  و�شي���اء 
منهم���ا يطلب �لآخر طلًبا �ش���ريًعا بحيث 
ل يتاأخ���ر عن���ه، ف���اإذ� ذه���ب ه���ذ� دخ���ل 
ه���ذ�، وخل���ق �ش���بحانه �ل�شم����س، وخل���ق 
اآت،  �لقم���ر، وخلق �لنج���وم ُمَذلَّالت ُمَهيَّ
�أل هلل وح���ده �لخل���ق كل���ه، فم���ن خال���ق 
غي���ره؟! ول���ه �لأم���ر وح���ده، وعظ���م خيره 
وكث���ر �إح�ش���انه، فه���و �لمت�ش���ف ب�شفات 

�، مخل�شين في �لدعاء غير مر�ئين   �دعو� - اأيها الموؤمنون - ربكم بتذلل تام وتو��شع خفية و�ش���رًّ �لجالل و�لكمال، رب �لعالمين. 
ول م�ش���ركين ب���ه �ش���بحانه غي���ره ف���ي �لدع���اء، �إن���ه ل يح���ب �لمتجاوزي���ن لح���دوده في �لدع���اء، ومن �أعظ���م �لتجاوز لحدوده ف���ي �لدعاء دعاء 
 ول تف�ش���دو� ف���ي �لأر����س بارت���كاب �لمعا�ش���ي بع���د �أن �أ�شلحه���ا �هلل باإر�ش���ال �لر�ش���ل  و�إعماره���ا  غي���ره مع���ه كم���ا يفع���ل �لم�ش���ركون. 
بطاعته وحده، و�دعو� �هلل وحده م�شت�ش���عرين �لخوف من عقابه، ومنتظرين ح�شول ثو�به، �إن رحمة �هلل قريب من �لمح�ش���نين، فكونو� 
���ر�ت بالمطر، حتى �إذ� حملت �لرياح �ل�ش���حاب �لُمْثَقل بالماء �ُش���قنا �ل�ش���حاب �إلى   و�هلل �ش���بحانه هو �لذي ير�ش���ل �لرياح ُمَب�شِّ منهم. 
بلد ُمْجِدب فاأنزلنا بالبلد �لماء، فاأخرجنا بالماء من جميع �أنو�ع �لثمار، مثل �إخر�ج �لثمر على تلك �ل�شورة نخرج �لموتى من قبورهم 

�أحي���اء، فعلن���ا ذل���ك رج���اء �أنك���م - اأيه���ا النا����س - تتذك���رون ق���درة �هلل وبدي���ع �شنع���ه، و�أن���ه ق���ادر عل���ى �إحي���اء �لموت���ى.
 

   �لقر�آن �لكريم كتاب هد�ية فيه تف�شيل ما تحتاج �إليه �لب�شرية، رحمة من �هلل وهد�ية لمن �أقبل عليه بقلب �شادق.
   خلق �هلل �ل�شماو�ت و�لأر�س في �شتة �أيام لحكمة �أر�دها �شبحانه، ولو �شاء لقال لها: كوني فكانت.

   يتعين على �لموؤمنين دعاء �هلل تعالى بكل خ�شوع وت�شرع حتى ي�شتجيب لهم بف�شله.
   �لف�شاد في �لأر�س بكل �شوره و�أ�شكاله منهيٌّ عنه.



نباته�ا  ُتْخ�ِرج  �لطيب�ة  و�لأر��س   

�ا، وهكذ�  ب�اإذن �هلل �إخر�ًج�ا ح�ش�ًنا تامًّ
فينتف�ع  �لموعظ�ة  ي�ش�مع  �لموؤم�ن 
و�لأر��س  �شالًح�ا،  عم�اًل   فتنت�ج  به�ا، 
�إل  نباته�ا  ُتْخ�ِرج  ل  �لمالح�ة  �ْبخة  �ل�شَّ
ل  �لكاف�ر  وهك�ذ�  في�ه،  ل خي�ر  َع�ِش�ًر� 
ينتف�ع بالمو�ع�ظ، فال تنتج عنده عماًل 
�لتنوي�ع  ه�ذ�  مث�ل  ب�ه،  ينتف�ع  �شالًح�ا 
�لبدي�ع نن�وع �لبر�هي�ن و�لحجج لإثبات 
ف�ال  �هلل،  نع�م  ي�ش�كرون  لق�وم  �لح�ق 

ربه�م. ويطيع�ون  يكفرونه�ا، 
 لق���د بعثن���ا نوًح���ا ر�ش���وًل �إل���ى قوم���ه 

يدعوه���م �إلى توحي���د �هلل، وترك عبادة 
غي���ره، فق���ال له���م: ي���ا ق���وم �عب���دو� �هلل 
وح���ده، فلي����س لك���م معب���ود بح���ق غي���ره، 
�إن���ي �أخ���اف عليك���م - ي���ا ق���وم - ع���ذ�َب 
ي���وم عظي���م ف���ي ح���ال �إ�شر�رك���م عل���ى 

�لكف���ر.
 ق���ال ل���ه �ش���ادة قوم���ه وكبر�وؤه���م: 

�إن���ا لن���ر�ك - ي���ا ن���وح - ف���ي بع���د ع���ن 
�ل�ش���و�ب و��ش���ح.

 ق���ال ن���وح لكب���ر�ء قوم���ه: ل�ش���ت 

�ش���الًّ كم���ا زعمت���م، و�إنما �أن���ا على هدى 
من ربي، فاأنا ر�شول �إليكم من �هلل ربي 

وربك���م ورب �لعالمي���ن كله���م. 
ب���ه  �هلل  �أر�ش���لني  م���ا  �أبلِّغك���م   

�إليكم مما �أوحى �إلي، و�أريد لكم �لخير 
بترغيبك���م ف���ي �متث���ال �أم���ر �هلل وم���ا 
يترت���ب علي���ه م���ن ث���و�ب، وترهيبك���م من 
�رت���كاب نو�هي���ه وم���ا يترت���ب علي���ه م���ن 
�لعق���اب، و�أعل���م م���ن �هلل �ش���بحانه م���ا ل 
تعلم���ون مم���ا علمن���ي عن طري���ق �لوحي. 
�أن  و��ش���تغر�بكم  عجبك���م  �أ�أث���ار   

جاءك���م وح���ي وموعظ���ة م���ن ربك���م عل���ى 
ل�ش���ان رج���ل منك���م تعرفون���ه؟! فق���د ن�ش���اأ 
، ولي����س  فيك���م، ول���م يكن كذ�ًبا ول �شالًّ
م���ن جن����س �آخ���ر، جاءك���م ليخوفك���م م���ن عق���اب �هلل �إن كذبت���م وع�شيت���م، ولتتق���و� �هلل بامتثال �أو�م���ره و�جتناب نو�هيه، ورج���اء �أن ُترحمو� 
ب���ه قوم���ه، ول���م يوؤمن���و� ب���ه، ب���ل ��ش���تمرو� على كفرهم، فدعا عليهم �أن يهلكهم �هلل، ف�ش���لمناه و�ش���لمنا �لذين معه في   فكذَّ �إن �آمنت���م ب���ه. 
�ل�شفينة من �لموؤمنين من �لغرق، و�أهلكنا �لذين كذبو� باآياتنا و��شتمرو� على تكذيبهم بالغرق بالطوفان �لمنزل عقاًبا لهم، �إن قلوبهم 
، ق���ال: ي���ا ق���وم �عب���دو� �هلل وحده، فلي����س لك���م معبود بحق   و�أر�ش���لنا �إل���ى قبيل���ة ع���اد ر�ش���وًل منه���م، ه���و ه���ود  كان���ت عمًي���ا ع���ن �لح���ق. 
 قال �لكبر�ء و�ل�ش���ادة من قومه �لذي���ن كفرو� باهلل وكذبو�  غي���ره، �أف���ال تتقون���ه بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه لت�ش���لمو� من عذ�به؟! 
ر�شوله: �إنا لنعلم �أنك - يا هود - في خفة عقل وطي�س حين تدعونا �إلى عبادة �هلل وحده، وترك عبادة �لأ�شنام، و�إنا لنعتقد جازمين �أنك 
� على قومه: يا قوم لي�س بي خفة عقل وطي�س، بل �إني ر�شول من ربِّ �لعالمين.  قال هود ردًّ من �لكاذبين فيما تدعيه من �أنك مر�شل. 

 
   �لأر����س �لطيب���ة مث���ال للقل���وب �لطيب���ة حي���ن ين���زل عليه���ا �لوحي �لذي هو مادة �لحياة، وكم���ا �أن �لغيث مادة �لحياة، فاإن �لقلوب �لطيبة 
حين يجيئها �لوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بح�ش���ب طيب �أ�شلها، وح�ش���ن عن�شرها، و�لعك����س.    �لأنبياء و�لمر�ش���لون ي�ش���فقون على �لخلق 
ة �هلل �إر�ش���ال كل ر�ش���ول م���ن قوم���ه وبل�ش���انهم؛ تاأليًف���ا لقل���وب �لذي���ن ل���م تف�ش���د فطرته���م،  �أعظ���م م���ن �ش���فقة �آبائه���م و�أمهاته���م.     م���ن �ُش���نَّ
وتي�ش���يًر� عل���ى �لب�ش���ر.    م���ن �أعظ���م �ل�ش���فهاء م���ن قاب���ل �لح���ق بالرد و�لإن���كار، وتكبر عن �لنقي���اد للعلماء و�لن�شحاء، و�نق���اد قلبه وقالبه 

لكل �شيطان مريد.



 �أبلغك���م م���ا �أمرن���ي �هلل بتبليغ���ه 

�إليك���م م���ن توحي���ده و�ش���رعه، و�أن���ا لك���م 
نا�ش���ح فيم���ا �أُِم���رت بتبليغ���ه �أمي���ن، ل 

�أزي���د في���ه ول �أنق����س.
و��ش���تغر�بكم  عجبك���م  ث���ار  �أََو�أَ  

�أن جاءك���م تذكي���ر م���ن ربكم على ل�ش���ان 
رج���ل م���ن جن�ش���كم، لي����س م���ن جن����س 
�لمالئكة �أو �لجن لين��ذركم؟! و�حمدو� 
���ن لك���م  ربك���م و��ش���كروه عل���ى �أن َمكَّ
ف���ي �لأر����س، وجعلك���م تخلف���ون ق���وم نوح 
�لذي���ن �أهلكهم �هلل بكفرهم، و��ش���كرو� 
كم بعظم �لأج�ش���ام و�لقوة  �هلل �أن خ�شَّ
�هلل  نع���م  و�ذك���رو�  �لبط����س،  و�ش���دة 
تف���وزو�  �أن  رج���اء  عليك���م  �لو��ش���عة 

بالمطل���وب، وتنج���و� م���ن �لمره���وب.
 ق���ال قوم���ه ل���ه: �أجئتن���ا - ي���ا ه���ود- 

لتاأمرن���ا بعب���ادة �هلل وح���ده، ولنت���رك م���ا 
كان يعب���ده �آباوؤن���ا؟! فاأتن���ا بم���ا تعدن���ا 
ب���ه م���ن �لع���ذ�ب �إن كن���ت �شادًق���ا فيم���ا 

تدعي���ه.
ق�����ائاًل:  ه������ود  علي�ه�����م  ف�������رد   

لق���د ��ش���توجبتم ع���ذ�ب �هلل وغ�شب���ه 
فه���و و�ق���ع بك���م ل محال���ة، �أتجادلونن���ي 
يتموها �أنت���م و�آباوؤك���م  ف���ي �أ�شن���ام �ش���مَّ
ل  �آله���ة، ولي����س له���ا حقيق���ة؟! فم���ا َن���زَّ
�هلل حج���ة تحتج���ون به���ا عل���ى ما تدعون 
له���ا م���ن �لألوهي���ة، فانتظ���رو� م���ا طلبت���م 
تعجيله لكم من �لعذ�ب، و�أنا معكم من 

�لمنتظري���ن، فه���و و�ق���ع.
 ف�ش���لَّمنا ه���وًد�  وم���ن كان مع���ه 

م���ن �لموؤمني���ن برحمة منا، و��ش���تاأ�شلنا 
باله���الك �لذي���ن كذب���و� باآياتن���ا، وم���ا 
كان���و� موؤمني���ن، ب���ل كان���و� مكذبي���ن، 

فا�ش���تحقو� �لع���ذ�ب.
 ولق���د �أر�ش���لنا �إل���ى قبيل���ة ثم���ود 

�أخاه���م �شالًح���ا يدعوه���م �إل���ى توحي���د 
�هلل وعبادت���ه، ق���ال له���م �شال���ح: ي���ا ق���وم، �عب���دو� �هلل وح���ده، فلي����س لك���م معب���ود غي���ره ي�ش���تحق �لعب���ادة، ق���د جاءك���م �آي���ة و��شح���ة م���ن �هلل 
عل���ى �ش���دق م���ا جئتك���م ب���ه، يتمث���ل في ناقة تخرج من �شخرة، لها وقت ت�ش���رب فيه، ولكم �ِش���ْرب يوم معل���وم، فاتركوها تاأكل في �أر�س �هلل، 

فلي����س عليك���م م���ن موؤونته���ا �ش���يء، ول ت�شيبوه���ا ب���اأذى، في�شيبك���م ب�ش���بب �إيذ�ئه���ا ع���ذ�ب موج���ع.
 

.    ينبغي �لّتحّلي بال�شبر في �لدعوة �إلى �هلل تاأ�شًيا بالأنبياء 
   من �أولويات �لدعوة �إلى �هلل �لدعوة �إلى عبادة �هلل وحده ل �شريك له، ورف�س �لإ�شر�ك به ونبذه.

   �لغتر�ر بالقوة �لمادية و�لج�شدية ي�شرف �شاحبها عن �ل�شتجابة لأو�مر �هلل ونو�هيه.
   �لنبي يكون من جن�س قومه، لكنه من �أ�شرفهم ن�شًبا، و�أف�شلهم ح�شًبا، و�أكرمهم َمْع�شًر�، و�أرفعهم ُخُلًقا.

فح و�لعفو و�لمغفرة. ون عن قول �ل�ّشوء بال�شّ    �لأنبياء وورثتهم يقابلون �ل�ّشفهاء بالِحلم، ويغ�شُّ



 وتذك���رو� نعم���ة �هلل عليك���م حي���ن 

جعلك���م تخلف���ون ق���وم ع���اد، و�أنزلك���م 
ف���ي �أر�شك���م تتمتع���ون به���ا، وتدرك���ون 
مطالبك���م، وذل���ك بع���د �إه���الك عاد بعد 
تماديه���م ف���ي �لكف���ر و�لتكذي���ب، تبن���ون 
ف���ي �ش���هول �لأر����س �لق�ش���ور، وتقطعون 
�لجب���ال لت�شنع���و� بيوًت���ا لك���م، فاذك���رو� 
نع���م �هلل عليك���م لت�ش���كرو� �هلل عليه���ا، 
و�ترك���و� �ل�ش���عي ف���ي �لأر����س بالف�ش���اد، 
وت���رك  ب���اهلل  �لكف���ر  بت���رك  وذل���ك 

�لمعا�ش���ي.
 ق������ال �ل�ش�������ادة و�لروؤ�ش���اء مم���ن 

��ش���تكبرو� م���ن قوم���ه للموؤمني���ن م���ن 
قوم���ه �لذي���ن ي�ش���ت�شعفونهم: �أتعلم���ون 
- اأيه���ا الموؤمن���ون - �أن �شالًح���ا ر�ش���ول 
���ا؟ فاأجابه���م �لموؤمن���ون  م���ن �هلل حقًّ
�أر�ش���ل  بال���ذي  �إن���ا  �لم�ش���ت�شعفون: 
ب���ه �شال���ح �إلين���ا م�شدق���ون ومق���ّرون 

ومنق���ادون، وب�ش���رعه عامل���ون.
 ق���ال �لُم�ْش���َتعلون م���ن قوم���ه: �إن���ا 

بال���ذي �شدقت���م ب���ه - اأيه���ا الموؤمن���ون- 
كاف���رون، فل���ن نوؤم���ن ب���ه، ول���ن نعم���ل 

ب�ش���رعه.
 فنح���رو� �لناق���ة �لت���ي نهاه���م �أن 

يم�شوها باإيذ�ء، م�شتكبرين عن �متثال 
�أمر �هلل، وقالو� م�شتهزئين ُم�ْشتبِعدين 
لما توعدهم به �شالح: يا �سالح، جئنا 
بم���ا توعدتن���ا ب���ه م���ن �لع���ذ�ب �لألي���م �إن 

ا. كنت من ر�ش���ل �هلل حقًّ
 فج���اء �لكافري���ن م���ا ��ش���تعجلوه 

م���ن �لع���ذ�ب، حي���ث �أخذته���م �لزلزل���ة 
�ل�ش���ديدة، فاأ�شبح���و� �شرع���ى ملت�شق���ة 
وجوهه���م وُرَكُبه���م بالأر����س، ل���م ين���ج 

منه���م �أح���د م���ن �له���الك.
 فاأعر����س �شال���ح  ع���ن قوم���ه 

بعد �لياأ����س من ��شتجابتهم، وقال لهم: 
ًبا، ولكنكم ق���وم ل تحبون �لنا�شحي���ن �لحري�شين  ًب���ا لك���م ومرهِّ ي���ا ق���وم، لق���د �أو�شل���ت لك���م م���ا �أمرن���ي �هلل بتبليغ���ه �إليك���م، ون�شحتك���م مرغِّ

عل���ى دللتك���م عل���ى �لخير و�إبعادكم عن �ل�ش���ر.
 و�ذك���ر لوًط���ا حي���ن ق���ال م�ش���تنكًر� عل���ى قوم���ه: �أتاأت���ون �لفعل���ة �لمنكرة �لُم�ْش���َتقبحة وه���ي �إتيان �لذكور؟! ه���ذه �لفعلة �لت���ي �بتدعتموها، 

فلم ي�شبقكم �إلى �رتكابها �أحد!
 �إنك���م لتاأت���ون �لرج���ال لق�ش���اء �ل�ش���هوة دون �لن�ش���اء �لالئ���ي ُخِلق���ن لق�شائه���ا، فل���م تتبع���و� ف���ي فعلتك���م هذه عق���اًل ول نق���اًل ول فطرة، بل 

�أنت���م متج���اوزون لح���دود �هلل بخروجك���م ع���ن ح���د �لعت���د�ل �لب�ش���ري، و�نحر�فك���م عم���ا تقت�شي���ه �لعقول �ل�ش���ليمة، و�لفط���ر �لكريمة.
 

   �ل�شتكبار يتولد غالًبا من كثرة �لمال و�لجاه، وقلة �لمال و�لجاه تحمل على �لإيمان و�لت�شديق و�لنقياد غالًبا.
   جو�ز �لبناء �لرفيع كالق�شور ونحوها؛ لأن من �آثار �لنعمة: �لبناء �لح�شن مع �شكر �لمنعم.

   �لغال���ب ف���ي دع���وة �لأنبي���اء �أن يب���ادر �ل�شعف���اء و�لفق���ر�ء �إل���ى �لإ�شغ���اء لكلم���ة �لح���ق �لت���ي ج���اوؤو� به���ا، و�أم���ا �ل�ش���ادة و�لزعم���اء فيتمردون 
وي�شتعلون عليها.

   قد يعم عذ�ب �هلل �لمجتمع كله �إذ� كثر فيه �لَخَبث، وُعدم فيه �لإنكار.



�لمرتكبي���ن  قوم���ه  ردَّ  كان  وم���ا   

له���ذه �لفاح�ش���ة عم���ا �أنك���ره عليه���م �إل 
�أن قال���و� معر�شي���ن ع���ن �لحق: �أخرجو� 
لوًط���ا و�أهل���ه م���ن قريتك���م؛ �إنه���م �أنا����س 
ه���ون ع���ن عملن���ا هذ�، ف���ال يليق بنا  يَتَنزَّ

�أن يبق���و� بي���ن ظهر�نين���ا.
�أمرناهم  حيث  و�أهله  ف�شلمناه   

�شيقع  �لتي  �لقرية  من  لياًل  بالخروج 
�شارت  �مر�أته  �إل  �لعذ�ب،  عليها 
ما  فاأ�شابها  قومها،  مع  �لباقين  مع 

�أ�شابهم من �لعذ�ب.
 و�أمطرن���ا عليه���م مط���ًر� عظيًم���ا، 

حي���ث رميناه���م بحج���ارة م���ن طي���ن، 
وقلبن���ا �لقري���ة، فجعلنا عاليها �ش���افلها، 
فتاأم���ل - اأيه���ا الر�س���ول - كي���ف كان 
عاقبة قوم لوط �لمجرمين؟ فقد كانت 

عاقبته���م �له���الك و�لخ���زي �لد�ئ���م.
 ولق���د �أر�ش���لنا �إل���ى قبيل���ة َمْدي���ن 

، فقال لهم: يا قوم،  �أخاهم �ش���عيًبا 
�عب���دو� �هلل وح���ده، م���ا لك���م م���ن معب���ود 
ي�ش���تحق �لعب���ادة غي���ره، ق���د جاءك���م 
���ة  بره���ان م���ن �هلل و��ش���ح، وحج���ة جليَّ
عل���ى �ش���دق م���ا جئتك���م ب���ه م���ن رب���ي، 
�أدو� �إلى �لنا����س حقوقهم باإكمال �لكيل 
و�إكم���ال �ل���وزن، ول تنق�ش���و� �لنا����س 
�أو  فيه���ا،  و�لتزهي���د  �ش���لعهم،  بعي���ب 
تف�ش���دو�  ول  لأ�شحابه���ا،  �لمخادع���ة 
ف���ي �لأر����س بالكف���ر و�رت���كاب �لمعا�شي 
بع���د �إ�شالحه���ا ببعث���ة �لأنبي���اء من قبل، 
ذل���ك �لمذك���ور خير لك���م و�أنفع �إن كنتم 
موؤمني���ن؛ لم���ا في���ه م���ن ت���رك �لمعا�ش���ي 
�جتناًب���ا لنه���ي �هلل عنه���ا، ولم���ا في���ه م���ن 

�لتق���رب �إل���ى �هلل بفع���ل م���ا �أم���ر ب���ه.
 ول تقع���دو� ب���كل طري���ق ته���ددون 

من �ش���لكه من �لنا����س لت�شلبو� �أمو�لهم، 
وت�شدو� عن دين �هلل من �أر�د �لهتد�ء 

به، طالبين �أن تكون �ش���بيل �هلل معوجة حتى ل ي�ش���لكها �لنا����س، و�ذكرو� نعمة �هلل عليكم لت�ش���كروها له، فقد كان عددكم قلياًل فكثَّركم، 
وتاأمل���و� كي���ف كان عاقب���ة �لمف�ش���دين في �لأر�س من قبلك���م، فاإن عاقبتهم كانت �لهالك و�لدمار.

 و�إن كان جماع���ة منك���م �آمن���و� بم���ا جئ���ت ب���ه م���ن رب���ي، وجماع���ة �أخ���رى ل���م يوؤمن���و� بذل���ك فانتظ���رو� - اأيه���ا المكذب���ون - م���ا يف�ش���ل �هلل 

بينك���م وه���و خير م���ن يف�شل و�أعدل من يق�شي.
 

   �للو�ط فاح�شة تدلُّ على �نتكا�س �لفطرة، ونا�شب �أن يكون عقابهم من جن�س عملهم فنك�س �هلل عليهم ُقر�هم.
   تق���وم دع���وة �لأنبي���اء - ومنه���م �ش���عيب  - عل���ى �أ�شلي���ن: تعظي���م �أم���ر �هلل: وي�ش���مل �لإق���ر�ر بالتوحي���د وت�شدي���ق �لنبوة. و�ل�ش���فقة على 

خلق �هلل: وي�شمل ترك �لَبْخ�س وترك �لإف�شاد وكل �أنو�ع �لإيذ�ء.
   �لإف�ش���اد ف���ي �لأر����س بع���د �لإ�ش���الح ُج���ْرم �جتماع���ي ف���ي ح���ق �لإن�ش���انية؛ لأن �ش���الح �لأر����س بالعقي���دة و�لأخ���الق في���ه خي���ر للجمي���ع، 

و�إف�ش���اد �لأر����س ع���دو�ن على �لنا����س.
   م���ن �أعظ���م �لذن���وب و�أكبره���ا و�أ�ش���دها و�أفح�ش���ها �أخ���ُذ م���ا ل يحقُّ �أخذه �ش���رًعا م���ن �لوظائف �لمالية بالقهر و�لجب���ر؛ فاإنه غ�شب وظلم 

وع�شف على �لنا�س و�إذ�عة للمنكر وعمل به ودو�م عليه و�إقر�ر له.


