 ول��و �أنن��ا �أجبناه��م بالإتي��ان بم��ا
اقترح��وه ،فنزلن��ا عليه��م المالئك��ة
و�شــاهــدوهــ��م ،وكلــمـ��هم المــ��وتى،
و�أخبروه��م ب�صدق��ك فيم��ا جئ��ت ب��ه،
وجمعن��ا له��م كل �ش��يء مم��ا اقترح��وه
يواجهون��ه معاين��ة؛ ما كانوا لي�ؤمنوا بما
جئ��ت ب��ه� ،إال م��ن �ش��اء اهلل ل��ه الهداي��ة
منه��م ،ولك��ن �أكثره��م يجهل��ون ذل��ك،
ف�لا يلج��ؤون �إلى اهلل ليو ّفقهم للهداية.
 وكم ��ا ابتلين ��اك بمع ��اداة ه� ��ؤالء
الم�ش ��ركين ل ��ك ابتلين ��ا كل نب ��ي م ��ن
قبل ��ك ،فجعلن ��ا ل ��كل واح ��د منه ��م
�أع��دا ًء م��ن َم� َر َدة الإن���س ،و�أع��دا ًء م��ن
َم� َر َدة الج��ن ،يو�سو���س بع�ضه��م لبع���ض
فيزين��ون له��م الباط��ل ليخدعوه��م ،ولو
�ش ��اء اهلل �أال يفعل ��وا ذل ��ك م ��ا فعل ��وه،
ولكن��ه �ش��اء له��م ذلك ابت�ل�اء ،فاتركهم
وم ��ا يفت ��رون م ��ن الكف ��ر والباط ��ل ،وال
تعب��أ به��م.
 و ِل َتمي ��ل �إل ��ى م ��ا يو�سو� ��س ب ��ه
قلوب الذين ال ي�ؤمنون
بع�ضه��م لبع�ضُ ،
بالآخ��رة ،وليقبل��وه لأنف�س��هم ،ويرت�ضوه
له��ا ،وليكت�س��بوا م��ا ه��م مكت�س��بون م��ن
المعا�ص��ي والآث��ام.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�ســــ ��ول  -لـهــــ� ��ؤالء
الم�ش ��ركين الذي ��ن يعب ��دون م ��ع اهلل
غي ��ره :ه ��ل يعق ��ل �أن �أقب ��ل غي ��ر اهلل
حك ًم��ا بين��ي وبينك��م؟ ف��اهلل ه��و ال��ذي
�أن ��زل عليك ��م الق ��ر�آن ُمب ِّي ًن ��ا ُم ْ�س ��تو ِف ًيا
ل��كل �ش��يء ،واليه��ود الذي��ن �أعطيناه��م
الت��وراة ،والن�ص��ارى الذي��ن �أعطيناه��م
الإنجي ��ل ،يعلم ��ون �أن الق ��ر�آن ُمن� � َّزل
علي��ك م�ش� ً
�تمل عل��ى الح��ق ،لم��ا وجدوه
في كتابيهما من الدليل على ذلك ،فال
تكونن من ال�ش��اكِّين فيما �أوحينا �إليك.
 و َب َل� � َغ الق ��ر� ُآن غاي ��ة ال�ص ��دق ف ��ي
الأقوال والأخبار ،ال ُمغ ِّير لكلماته ،وهو
ال�س��ميع لأق��وال عب��اده ،العلي��م به��ا ،ف�ل�ا يخفى عليه �ش��يء منها ،و�س��يجازي من ي�س��عى لتبديل كلماته.
 ول��و ُق� ِّ�در �أن��ك �أطع��ت � -أيه��ا الر�س��ول � -أكث��ر م��ن ف��ي الأر���ض م��ن النا���س ي�ضلون��ك ع��ن دي��ن اهلل ،فق��د ج��رت ُ�س� َّنة اهلل �أن يكون الحق
مع القلة ،ف�أكثر النا���س ال يتبعون �إال الظن الذي ال م�س��تند له ،حيث ظنوا �أن معبوداتهم تقربهم �إلى اهلل ُز ْل َفى ،وهم يكذبون في ذلك.
� إن ربك � -أيها الر�سول � -أعلم بمن ي�ضل عن �سبيله من النا�س ،وهو �أعلم بالمهتدين �إليها ،ال يخفى عليه �شيء من ذلك.
 فكلوا � -أيها النا�س  -مما ذُ ِكر ا�سم اهلل عليه عند الذبح� ،إن كنتم م�ؤمنين ح ًّقا ببراهينه الوا�ضحة.
يج��ب �أن يك��ون اله��دف الأعظ��م للعب��د اتب��اع الح��ق ،ويطلب��ه بالط��رق الت��ي ب َّينه��ا اهلل ،ويعم��ل بذل��ك ،ويرج��و َع� ْون رب��ه ف��ي اتباع��ه ،وال
يت��كل على نف�س��ه وحوله وقوته.
من �إن�صاف القر�آن للقلة الم�ؤمنة العالمة �إ�سناده الجهل وال�ضالل �إلى �أكثر الخلق.
الحق يعرف ب�ض ّده من الباطل.
من �س ّنته تعالى في الخلق ظهور �أعداء من الإن�س
والجن للأنبياء و�أتباعهم؛ ل ّأن ّ
ّ
القر�آن �صادق في �أخباره ،عادل في �أحكامه،ال ُي ْعثَر في �أخباره على ما يخالف الواقع ،وال في �أحكامه على ما يخالف الحق.

 م ��ا الــ ��ذي يمنـعـــــ ��كم � -أيه ��ا
الم�ؤمن��ون  -م ��ن �أن ت�أكل ��وا مم ��ا ذُ ِك ��ر
ا�س� ُ�م اهلل علي��ه ،وق��د ب َّي��ن لك��م اهلل م��ا
حـ ��رمه عليك ��م ،فيج ��ب عليك ��م ترك ��ه،
�إال �إذا �ألج�أتك ��م �إلي ��ه ال�ض ��رورة،
فال�ض��رورة تبي��ح المحظ��ور ،و�إن كثي� ًرا
م��ن الم�شــــ��ركين ليبعدون �أتباعهم عن
الح ��ق ب�س ��بب �آرائه ��م الفا�س ��دة جه�ل ً�ا
منه ��م ،حي ��ث ُي ِحل ُّ��ون م ��ا ح � َّ�رم اهلل
عليه��م م��ن الميت��ة وغيره��ا ،ويح ِّرم��ون
ما �أحل اهلل لهم من ال َب ِحيرة وال َو ِ�صيلة
والحام��ي وغيـــــــــ��رها� ،إن رب��ك � -أيهـــ��ا
الر�ســـ ��ول -ه ��و �أعــــ ��لم بالمتجاوزي ��ن
لح ��دود اهلل ،و�س ��يجازيهم عل ��ى
تجاوزه ��م لح ��دوده.
 واتـــركـــوا � -أيها النــــا�س  -ارتكاب
المعــا�صــي في العــالنيــة وال�ســر� ،إن
الذين يرتكبون المعــا�صي فــي ال�ســر
�أو العالنية� ،سيجزيهم اهلل على ما
اكت�سبوه منها.
 وال ت�أكلوا � -أيها الم�سلمون -مما
لم ُيذكر ا�سم اهلل عليه� ،سواء ذُ ِكر
عليه ا�سم غيره �أو ال ،و�إن الأكل منه
لخروج عن طاعة اهلل �إلى مع�صيته،
ُ
و�س ِو�سون �إلى
و�إن ال�شياطين ل ُي ْ
ال�ش َبه ليجادلوكم في
�أوليائهم ب�إلقاء ُّ
�أكل الميتة ،و�إن �أطعتموهم � -أيها
ال�ش َبه
الم�سلـــمون -فيـــما يلقــونه من ُّ
 لإباحة الميتة  -كنتم �أنتم وهم �سواءفي ال�شرك.
 وه ��ل ي�س ��توي ال ��ذي كان قب ��ل
هداي��ة اهلل ل��ه مي ًت��ا  -لم��ا ه��و في��ه م��ن
الكف��ر والجه��ل والمعا�ص��ي  -ف�أحيين��اه
بهدايت ��ه للإيم ��ان والعل ��م والطاع ��ة -
م��ع م��ن ه��و ف��ي ظلم��ات الكف��ر والجه��ل
والمعا�ص��ي ال ي�س��تطيع الخ��روج منه��ا،
ق��د التب�س��ت علي��ه الط��رق ،و�أظلم��ت علي��ه الم�س��الك؟! كم��ا ُح ِّ�س��ن له ��ؤالء الم�ش��ركين م��ا ه��م علي��ه م��ن ال�ش��رك و�أكل الميت��ة والج��دال
بالباط��ل ُح ِّ�س��ن للكافري��ن م��ا كان��وا يعمل��ون م��ن المعا�ص��ي ليج��ازوا عليه��ا ي��وم القيام��ة بالع��ذاب الألي��م.
 ومث��ل م��ا ح�ص��ل م��ن �أكاب��ر الم�ش��ركين ف��ي مك��ة م��ن �ص� ٍّ�د عن �س��بيل اهلل ،جعلنا ف��ي كل قرية ر�ؤ�س��اء وعظماء يعمل��ون حيلهم وكيدهم
ف��ي الدع��وة �إل��ى �س��بيل ال�ش��يطان ومحارب��ة الر�س��ل و�أتباعه��م ،والواق��ع �أن مكره��م وكيده��م �إنم��ا يع��ود عليه��م ،ولكنه��م ال يح�س��ون بذل��ك
لجهلهم واتب��اع �أهوائهم.
 و�إذا ج��اءت ُكب��را َء الكف��ار �آي� ٌة م��ن الآي��ات الت��ي ينزله��ا اهلل عل��ى نبي��ه ،قال��وا :ل��ن ن�ؤم��ن حت��ى يعطين��ا اهلل مث��ل م��ا �أعط��ى الأنبي��اء من
النب��وة والر�س��الة ،ف��ر َّد اهلل عليه��م ب�أن��ه �أعل��م بم��ن ه��و �صال��ح للر�س��الة والقي��ام ب�أعبائه��ا ،فيخت�ص��ه بالنب��وة والر�س��الة� .س��ينال ه��ؤالء
الطغ��اة ذ ٌّل و�إهان� ٌة لتك ُّبره��م ع��ن الح��ق ،وعذاب �ش��ديد ب�س��بب مكرهم.
الأ�ص��ل ف��ي الأ�ش��ياء والأطعم��ة الإباح��ة ،و�أن��ه �إذا ل��م ي��رد ال�ش��رع بتحري��م �ش��يء منه��ا ف�إنه ب��اق على الإباحة .كل م��ن تكلم في الدين
بم��ا ال يعلم��ه� ،أو دع��ا النا���س �إل��ى �ش��يء ال يعل��م �أن��ه ح��ق �أو باط��ل ،فه��و معت� ٍ�د ظال��م لنف�س��ه وللنا���س ،وكذل��ك كل م��ن �أفت��ى ولي���س هو بكفء
عدية لغيره من النا���س.
للإفتاء .منفعة الم�ؤمن لي�س��ت مقت�صرة على نف�س��ه ،بل ُم َت ِّ

 فم ��ن ي ��رد اهلل �أن يوفق ��ه �إل ��ى
طري ��ق الهداي ��ة يف�س ��ح �ص ��دره ويهيئ ��ه
لقب��ول الإ�س�ل�ام ،وم��ن ي��رد �أن يخذل��ه
وال يو ِّفق��ه للهداي��ة يجع��ل �ص��دره �ش��ديد
ال�ضي��ق ع��ن قب��ول الح��ق ،بحي��ث يمتن��ع
دخ��ول الح��ق �إل��ى قلبه كامتن��اع ارتقائه
�إل��ى ال�س��ماء وعج��زه ع��ن ذل��ك بذات��ه،
وكما جعل اهلل حال ال�ضال بهذه الحال
من ال�ضيق ال�ش��ديد يجعل العذاب على
الذي��ن ال ي�ؤمن��ون ب��ه.
 وه ��ذا الدي ��ن ال ��ذي �ش ��رعناه
ل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ه��و �ص��راط اهلل
الم�س ��تقيم ال ��ذي ال اعوج ��اج في ��ه ،ق ��د
ب َّين��ا الآي��ات لم��ن ل��ه َو ْع��ي وفه��م َي ِعي به
ع ��ن اهلل.
 له ��م دار َي ْ�س� � َل ُمون فيه ��ا م ��ن كل
مك ��روه وه ��ي الجن ��ة ،واهلل نا�صره ��م
وم�ؤيده��م ج��زا ًء عل��ى م��ا كان��وا يعمل��ون
م��ن ال�صالح��ات.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ي ��وم
يح�ش��ر اهلل ال َّث َق َل ْي��ن م��ن الإن���س والجن،
ث ��م يق ��ول اهلل :ي ��ا مع�ش ��ر الج ��ن ،ق ��د
�أكثرت ��م م ��ن �إ�ض�ل�ال الإن� ��س و�صده ��م
ع ��ن �س ��بيل اهلل ،وق ��ال �أتباعه ��م م ��ن
الإن���س مجيبي��ن ربه��م :ي��ا ربن��اَ ،ت َم َّت��ع
كل من��ا ب�صاحب��ه ،فالجنِّي َت َم َّتع بطاعة
الإن�سي له ،والإن�سي َت َم َّتع بنيل �شهواته،
وبلغنا الأجل الذي � َّأجلت لنا ،فهذا يوم
القيام ��ة ،ق ��ال اهلل :الن ��ار ُم ْ�س� � َت َق ُّركم
خالدي��ن فيه��ا �إال م��ا �ش��اء اهلل م��ن َق� ْ�د ِر
م��دة م��ا بي��ن مبعثه��م م��ن قبوره��م �إل��ى
م�صيرهم �إلى جهنم ،فتلك المدة التي
ا�س��تثناها اهلل م��ن خلوده��م ف��ي الن��ار،
�إن رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -حكي��م ف��ي
تقدي��ره وتدبي��ره ،علي��م بعب��اده ،وبم��ن
ي�س��تحق منه��م الع��ذاب.
و�س�لَّطناهم على بع�ض النا���س لي�ضلوهم ،نولي كل ظالم ظال ًما يحثه على ال�ش��ر ويح�ضه عليه ،وين ِّفره
 وكما َولَّينا ال َم َر َدة من الجنَ ،
ويزهده فيه؛ جزا ًء لهم على ما كانوا يك�سبون من المعا�صي.
عن الخيرِّ ،
 ونق��ول له��م ي��وم القيام��ة :ي��ا مع�ش��ر الإن���س والج��ن� ،أل��م ي�أتك��م ر�س��ل م��ن جن�س��كم  -فه��م م��ن الإن���س  -يتل��ون عليك��م م��ا �أن��زل اهلل
عليهم ،ويخ ِّوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا :بلى� ،أقررنا اليوم على �أنف�سنا ب�أن ر�سلك قد بلَّغونا ،و�أقررنا بلقاء هذا
وكذبنا بلقاء هذا اليوم .وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة و ُز ْخرف ونعيم زائل ،و�أقروا على �أنف�س��هم
اليوم ،لكن كذبنا ر�س��لكَّ ،
�أنه��م كان��وا ف��ي الدنيا كافرين باهلل وبر�س��له ،ولن ينفعهم ه��ذا الإقرار وال الإيمان؛ لفوات وقته.
ُ�س َّنة اهلل في ال�ضالل والهداية �أنهما من عنده تعالى� ،أي بخلقه و�إيجاده ،وهما من فعل العبد باختياره بعد م�شيئة اهلل.
والية اهلل للم�ؤمنين بح�سب �أعمالهم ال�صالحة ،فكلما زادت �أعمالهم ال�صالحة زادت واليته لهم والعك�س.
ويزهده في الخير وين ِّفره عنه.
من ُ�س َّنة اهلل �أن يولي كل ظالم ظال ًما مثله ،يدفعه �إلى ال�شر ويحثه عليهِّ ،

 ذل ��ك الإع ��ذار ب�إر�س ��ال الر�س ��ل
�إلى الإن�س والجن لئال ُيعاقَب �أح ٌد على
ما جناه وهو لم ُي ْر َ�س��ل �إليه ر�س��ول ،ولم
تبلغ��ه دع��وة ،فل��م نع��ذب �أمة م��ن الأمم
�إال بعد �إر�س��ال الر�س��ل �إليهم.
 ول ��كل منه ��م درج ��ات بح�س ��ب
�أعمالهم ،فال ي�ستوي كثير ال�شر وقليله،
وال التابع والمتبوع ،كما ال ي�ستوي ثواب
الذي ��ن يعمل ��ون ال�صالح ��ات ،ولي� ��س
رب��ك بغاف��ل عم��ا كان��وا يعملون��ه ،ب��ل هو
مطل��ع علي��ه ،ال يخف��ى علي��ه من��ه �ش��يء،
و�س��يجازيهم عل��ى �أعماله��م.
 ور ُّب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ه ��و
الغن��ي ع��ن عب��اده ،ف�ل�ا يحت��اج �إليه��م،
وال �إل��ى عبادته��م ،وال ي�ض��ره كفره��م،
وم��ع غن��اه عنهم فه��و ذو رحمة بهم� ،إن
ي�ش��أ �إهالكك��م � -أيه��ا العب��اد ال ُع�ص��اة -
َي ْ�سـ َتــ��أْ ِ�صلْكم بع��ذاب م��ن عن��ده ،ويوجد
بع��د �إهالكك��م م��ن ي�ش��اء مم��ن ي�ؤمن��ون
به ويطيعونه ،كما خلقكم �أنتم من ن�سل
ق��وم �آخري��ن كان��وا قبلك��م.
� إن م ��ا توع ��دون ب ��ه � -أيه ��ا
الكف��ار -من البعث والن�ش��ور والح�س��اب
والعق ��اب ل ٍآت ال َم َحال ��ة ،ول ��ن تفوت ��وا
ربك��م باله��رب ،فه��و �آخ��ذ بنوا�صيك��م،
ومعذبك ��م بعذاب ��ه.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ي ��ا ق ��وم
اثبتوا على طريقتكم وما �أنتم عليه من
الكف��ر وال�ض�ل�ال ،فق��د �أع��ذرت و�أقم��ت
الحج��ة عليك��م بالب�ل�اغ المبي��ن ،فل�س��ت
مبال ًي��ا بكفرك��م و�ضاللك��م ،ب��ل �س��أثبت
عل��ى م��ا �أنا علي��ه من الحق ،ف�س��تعلمون
م��ن يك��ون ل��ه الن�ص��ر ف��ي الدني��ا ،وم��ن
يرث الأر�ض ،ومن له الدار الآخرة� ،إنه
ال يف��وز الم�ش��ركون ال ف��ي الدني��ا وال في
الآخ ��رة ،ب ��ل عاقبته ��م الخ�س ��ران ،و�إن
تمتع��وا بم��ا تمتع��وا به ف��ي الدنيا.
 وابت��دع الم�ش��ركون ب��اهلل �أن جعل��وا هلل مم��ا خل��ق م��ن ال��زروع والأنع��ام ِق ْ�س� ًما ،فزعم��وا �أن��ه هلل ،و ِق ْ�س� ًما �آخ��ر لأوثانه��م و�أن�صابه��م،
خ�ص�ص��وه هلل فهو ي�صل �إلى
خ�ص�ص��وه ل�ش��ركائهم ال ي�ص��ل �إل��ى الم�ص��ارف التي �ش��رع اهلل ال�صرف فيها كالفقراء والم�س��اكين ،وما َّ
فم��ا َّ
�ش��ركائهم م��ن الأوث��ان ي�ص��رف ف��ي م�صالحها� ،أال �س��اء حكمهم وق�س��متهم.
ح�س��ن لكثي��ر م��ن الم�ش��ركين �ش��ركا�ؤهم م��ن ال�ش��ياطين �أن يقتل��وا �أوالده��م
ح�س��ن ال�ش��يطان للم�ش��ركين ه��ذا الحك��م الجائ��ر َّ
 وكم��ا َّ
خ�شية الفقر؛ ليهلكوهم بالوقوع في قتل النف�س التي حرم اهلل قتلها �إال بحق ،وليخلطوا عليهم دينهم فال يعرفون ما هو م�شروع وما هو
غير م�شروع ،ولو �شاء اهلل �أال يفعلوا ذلك ما فعلوه ،ولكنه �شاء ذلك لحكمة بالغة ،فاترك � -أيها الر�سول  -ه�ؤالء الم�شركين وافتراءهم
الك��ذب عل��ى اهلل ،ف��إن ذلك ال ي�ضرك ،و�س�لِّم �أمرهم هلل.
تفاوت مراتب الخلق في �أعمال المعا�صي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب.
اتباع ال�شيطان موجب النحراف الفطرة حتى ت�صل ال�ستح�سان القبيح مثل قتل الأوالد وم�ساواة �أ�صنامهم باهلل .q

 وق ��ال الم�ش ��ركون :ه ��ذه �أنع ��ام
وزروع ممنوع ��ة ال ي� ��أكل منه ��ا �إال م ��ن
ي�ش��ا�ؤون بزعمه��م وافترائهم من خ َّدام
الأوث��ان وغيره��م ،وه��ذه �أنع��ام ُح ِّرم��ت
ظهوره��ا؛ ف�ل�ا ُت ْر َك��ب ،وال ُي ْح َمل عليها،
وه ��ي ال َب ِحي ��رة وال�س ��ائبة والحام ��ي،
وه��ذه �أنع��ام ال يذكرون ا�س��م اهلل عليها
عن ��د الذب ��ح ،و�إنم ��ا يذبحونه ��ا با�س ��م
�أ�صنامه��م؛ ارتكب��وا ذلك كله كذ ًبا على
اهلل � َّأن ذلك من عنده� ،س��يجزيهم اهلل
بعذاب��ه ب�س��بب م��ا كان��وا يفت��رون علي��ه.
 وقال ��وا :م ��ا ف ��ي بط ��ون ه ��ذه
ال�س ��وائب وال َب َحائ ��ر م ��ن الأجن ��ة �إن
َّ
ُو ِل��د ح ًّي ��ا ح�ل�ال عل ��ى ذكورن ��اُ ،م َح � َّ�رم
عل��ى ن�س��ائنا ،و�إن ُو ِل��د م��ا ف��ي بطونه��ا
م��ن الأجن��ة مي ًت��ا فالذك��ور والإن��اث في��ه
�ش��ركاء� .س��يجزيهم اهلل تعال��ى بقوله��م
ه ��ذا م ��ا ي�س ��تحقون� ،إن ��ه حكي ��م ف ��ي
ت�ش ��ريعه وتدبي ��ره �ش ��ؤون خلق ��ه ،علي ��م
به��م.
 ق ��د هل ��ك الذي ��ن قتل ��وا �أوالده ��م
وحرم��وا م��ا
ِلخ َّف � ِة عقوله��م ولجهله��مَّ ،
رزقه��م اهلل م��ن الأنع��ام نا�س��بين ذل��ك
�إل��ى اهلل كذ ًب��ا ،قد َب ُع��دوا عن ال�صراط
الم�س��تقيم ،وم��ا كان��وا مهتدي��ن �إلي��ه.
 واهلل �س�بحانه ه�و ال�ذي خل�ق
ب�س�اتين مب�س�وطة عل�ى وج�ه الأر��ض
دون �س�اق ،ومرفوع�ة عليها ذات �س�اق،
وه�و ال�ذي خل�ق النخ�ل ،وخل�ق ال�زرع
مختل ًف�ا ثم�ره ف�ي ال�ش�كل والطع�م ،وهو
ال�ذي خل�ق الزيت�ون والرم�ان ورقهم�ا
مت�ش�ابه ،وطعمهم�ا غي�ر مت�ش�ابه ،كل�وا
 �أيه�ا النا��س  -م�ن ثم�ره �إذا �أثم�ر،و�أ ُّدوا زكات�ه ي�وم ح�صاده ،وال تتجاوزوا
الح�دود ال�ش�رعية ف�ي الأكل والإنف�اق،
ف�اهلل ال يح�ب المتجاوزي�ن لح�دوده
فيهم�ا وال ف�ي غيرهم�ا ،ب�ل يبغ�ض�ه� ،إن ال�ذي خل�ق ذل�ك كل�ه ه�و ال�ذي �أباح�ه لعب�اده ،فلي��س للم�ش�ركين تحريم�ه.
�صالحا لذل��ك ك�صغ��اره وكالغنم ،كل��وا � -أيها
 وه��و ال��ذي �أن�ش��أ لك��م م��ن الأنع��ام م��ا ه��و �صال��ح لأن ُي ْح َم��ل علي��ه ككب��ار الإب��ل ،وم��ا لي���س ً
النا���س  -مم��ا رزقك��م اهلل م��ن ه��ذه الأ�ش��ياء الت��ي �أباحه��ا لك��م ،وال تتبع��وا خط��وات ال�ش��يطان في تحلي��ل ما حرم اهلل وتحريم م��ا �أحله كما
يفعل��ه الم�ش��ركون� ،إن ال�ش��يطان لك��م � -أيه��ا النا���س  -ع��دو وا�ض��ح الع��داوة حيث يريد منك��م �أن تع�صوا اهلل بذلك.
ذم اهلل الم�ش��ركين ب�س��بع �صف��ات ه��ي  :الخ�س��ران وال�س��فاهة وع��دم العل��م وتحري��م م��ا رزقه��م اهلل واالفتراء عل��ى اهلل وال�ضالل وعدم
االهت��داء؛ فه��ذه �أم��ور �س��بعة ،وكل واح��د منه��ا �س��بب ت��ام ف��ي ح�ص��ول الذم.
الأهواء �سبب تحريم ما �أحل اهلل وتحليل ما حرم اهلل.
وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند ح�صادها ،مع جواز الأكل منها قبل �إخراج زكاتها ،وال ُي ْح َ�سب من الزكاة.
التمتع بالطيبات مع عدم الإ�سراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق.

َ خ َل ��ق لك ��م ثماني ��ة �أ�صن ��اف؛ م ��ن
ال�ض� ��أن زوجي ��ن :ذك� � ًرا و�أنث ��ى ،وم ��ن
المع ��ز اثني ��ن ،ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول-
للم�ش ��ركين :ه ��ل ح � ّ�رم اهلل تعال ��ى
الذك َر ْي ��ن منهم ��ا لعل ��ة الذك ��ورة؟ ف ��إن
َّ
قال��وا :نع��م فق��ل له��مِ :ل� َ�م تحـــــرمـــــ��ون
الإنــ��اث؟ �أو �أن��ه َحــــ� َّ�رم الأُ ْنـ � َث َي ْين ِل ِع َّل��ة
الأنوث ��ة؟ ف ��إن قال ��وا :نع ��م ،فق ��ل له ��م:
الذ َك َر ْي ��ن؟ �أو �أن ��ه َح � َّ�رم
ِل � َ�م ُتح ِّرم ��ون َّ
م��ا ا�ش��تملت علي��ه �أرح��ام ا ُلأ ْن َثـ� َي ْين ِل ِعلَّة
ا�ش��تمال الرح��م عليه؟ ف��إن قالوا :نعم،
فق��ل له��مِ :ل� َ�م ُتف ِّرق��ون بين ما ا�ش��تملت
علي ��ه الأرح ��ام بتحري ��م ذك ��وره ت ��ارة
وتحري��م �إناث��ه ت��ارة� ،أخبرون��ي � -أيه��ا
الم�ش��ركون  -بم��ا ت�س��تندون علي��ه م��ن
عل ��م �صحي ��ح �إن كنت ��م �صادقي ��ن ف ��ي
دعواك ��م �أن تحري ��م ذل ��ك م ��ن اهلل.
 وبقي ��ة الأ�صن ��اف الثماني ��ة ه ��ي:
زوج��ان م��ن الإب��ل ،وزوج��ان م��ن البقر،
ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -للم�ش ��ركين:
�آهلل ح� َّ�رم م��ا ح��رم منه��ا لذكورت��ه� ،أم
لأنوثت��ه� ،أم ال�ش��تمال الرح��م علي��ه؟ �أم
كنت��م � -أيه��ا الم�شـ��ركون  -حـ��ا�ضرين
و�صاكم اهلل بتحريم
 بزعمكم -حين َّحرمت��م من هذه الأنع��ام؟! فال �أحد
م��ا َّ
جرم ��ا مم ��ن
�أعظ ��م ظل ًم ��ا ،وال �أكب ��ر ً
افت��رى عل��ى اهلل الك��ذب ،فن�س��ب �إلي��ه
تحريم ما لم يحرم؛ لي�ضل النا���س عن
ال�ص��راط الم�س��تقيم بغي��ر عل��م ي�س��تند
�إليه� ،إن اهلل ال يوفق للهداية الظالمين
بافترائه��م الك��ذب عل��ى اهلل.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ال �أج ��د
محرم��ا �إال
فيم��ا �أوح��اه اهلل �إل� َّ�ي �ش��يئًا
ً
دما ً
�سائل،
ما مات دون ذكــاة� ،أو كان ً
�أو كان لح��م خنزي��ر ف�إن��ه نج���س حرام،
�أو كان مم ��ا ذُ ب ��ح عل ��ى غي ��ر ا�س ��م اهلل
كالمذب��وح لأ�صنامه��م ،فم��ن �ألج�أت��ه ال�ض��رورة �إل��ى الأكل م��ن ه��ذه المحرم��ات ل�ش��دة الج��وع غي��ر طال��ب َت َل�ذُّذً ا ب�أكله��ا ،وغي��ر متجاوز حد
ال�ض��رورة ف�ل�ا �إث��م علي��ه ف��ي ذل��ك� ،إن رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -غف��ور للم�ضط��ر �إن �أكل منه��ا ،رحي��م ب��ه.
حرمه الم�ش��ركون من الأنعام ال ي�س��تندون في��ه على ما جاء
َّ
حرم��ه عل��ى اليه��ود؛ ليب ِّين �أن م��ا َّ
حرم��ه عل��ى الأم��ة ذك��ر م��ا َّ
ولم��ا ذك��ر اهلل م��ا َّ
من عند اهلل ،و�إنما يتبعون فيه �إمالء ال�شيطان فقال:
وحرمن��ا عل��ى اليه��ود م��ا ل��م تتف� َّ�رق �أ�صابع��ه كالإب��ل والنع��ام ،وحرمنا عليهم �ش��حوم البق��ر والغنم �إال ما علق بظهورهم��ا� ،أو ما حملته
َّ 
والج ْنب ،وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم ،و�إنا ل�صادقون في كل ما نخبر به.
الأمعاء� ،أو ما اختلط بعظم كالألية َ
في الآيات دليل على �إثبات المناظرة في م�سائل العلم ،و�إثبات القول بالنظر والقيا�س.
الوحي وما ي�ستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحالل والحرام.
�إن من الظلم �أن ُي ْق ِدم �أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه �أنه يفتي بال�صواب الذي ير�ضي اهلل.
من رحمة اهلل بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند اال�ضطرار.

 ف� ��إن كذب ��وك � -أيه ��ا الر�س ��ول-
ول��م ي�صدق��وا بم��ا جئ��ت ب��ه م��ن رب��ك
فق ��ل ترغي ًب ��ا له ��م :ربك ��م ذو رحم ��ة
وا�س��عة ،وم��ن رحمت��ه بك��م �إمهال��ه لكم،
وع ��دم معاجلت ��ه لك ��م بالع ��ذاب ،وق ��ل
له ��م تحذي�� ًرا له ��مَّ � :إن عذاب ��ه ال ُي�� َرد
ع��ن الق��وم الذي��ن يرتكب��ون المعا�ص��ي
والآث ��ام.

محتجين
الم�شركون
�سيقول
ِّ
بم�شيئة اهلل وقدره على �صحة
�إ�شراكهم باهلل :لو �شاء اهلل �أال ن�شرك
نحن وال �آبا�ؤنا باهلل لما �أ�شركنا به،
حرمناه
ولو �شاء اهلل �أال نح ِّرم ما َّ
حرمناه .وبمثل
على �أنف�سنا َل َما َّ
كذب الذين من
حجتهم الداح�ضة َّ
قبلهم بر�سلهم قائلين :لو �شاء اهلل �أال
نكذِّ ب بهم لما كذبنا بهم ،وا�ستمروا
على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا
الذي �أنزلناه عليـــــهم ،قل � -أيهــــــا
الر�ســـــول -لهـــــ�ؤالء الم�شركين :هل
عندكم من دليل يدل على �أن اهلل
ر�ضي منكم �أن ت�شركوا به و�أن تحللوا
ما حرمه وتحرموا ما �أحله؟ فمجرد
وقوع ذلك منكم لي�س ً
دليل على
ر�ضاه عنكم� ،إنكم ال تتبعون في ذلك
�إال الظن ،و�إن الظن ال يغني من الحق
�شيئًا ،وما �أنتم �إال تكذبون.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -للم�ش��ركين:
�إن ل��م تك��ن لك��م حج��ج �إال ه��ذه الحج��ج
الواهي��ة ف ��إن هلل الحج��ة القاطع��ة
الت��ي تنقط��ع عنده��ا معاذيرك��م الت��ي
تقدمونه��ا ،وتبط��ل به��ا �ش��بهكم الت��ي
تتعلق��ون به��ا ،فل��و �ش��اء اهلل توفيقك��م
جمي ًع��ا للح��ق � -أيه��ا الم�ش��ركون -
لو َّفقك��م ل��ه.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�ســـــ ��ول  -لهــــ� ��ؤالء
الم�ش��ركين الذي��ن يحرم��ون م��ا �أح��ل اهلل ،وي َّدع��ون �أن اهلل ه��و الذي حرمه� :أح�ضروا �ش��هودكم الذين ي�ش��هدون �أن اهلل حرم هذه الأ�ش��ياء
الت��ي حرمتموه��ا ،ف��إن �ش��هدوا بغي��ر عل��م عل��ى �أن اهلل حرمه��ا ف�ل�ا ت�صدقه��م � -أيه��ا الر�س��ول  -ف��ي �ش��هادتهم؛ لأنه��ا �ش��هادة زور ،وال تتبع
�أهواء الذين ُيحكِّمون �أهواءهم ،فقد كذبوا ب�آياتنا حين َح َّرموا ما �أحل اهلل لهم ،وال تتبع الذين ال ي�ؤمنون بالآخرة ،وهم بربهم ي�شركون
في�س��اوون به غيره ،وكيف ُي َّت َبع من هذا م�س��لكه مع ربه؟!
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -للنا���س :تعال��وا �أق��ر�أ عليك��م م��ا حرم��ه اهلل ،ح��رم عليك��م �أن ت�ش��ركوا به �ش��يئًا م��ن مخلوقاته ،و�أن تع ُّق��وا �آباءكم،
بل يجـب عليكم الإح�سان �إليـهم ،و�أن تقتلوا �أوالدكم ب�سبب الفقر ،كما كان يفعل �أهل الجاهلية ،نحن نرزقكم ونرزقهم ،وحرم �أن تقربوا
الفواح�ش ما �أُ ْع ِلن منها وما �أُ ِ�س َّر به ،و�أن تقتلوا النف�س التي حرم اهلل قتلها �إال بالحق ،كالزنى بعد الإح�صان ،والردة بعد الإ�سالم ،ذلكم
و�صاكم به لعلكم تعقلون عن اهلل �أوامره ونواهيه.
المذكور َّ
الح��ذر م��ن الجرائ��م المو�صل��ة لب�أ���س اهلل؛ لأن��ه ال ُي� َر ُّد ب�أ�س��ه ع��ن الق��وم المجـ��رمين �إذا �أراده .االحتـجــ��اج بالق�ض��اء والق��در بع��د
�أن �أعط��ى اهلل تعال��ى كل مخل��وق ُق� ْ�درة و�إرادة يتم َّك��ن بهم��ا م��ن فع��ل م��ا ُك ِّل��ف ب��ه؛ ُظ ْل� ٌم َم ْح���ض وعن��اد �ص��رفَ .د َّلـ� ِ�ت الآي��ات عل��ى �أن��ه
بح�س��ب عق��ل العب��د يك��ون قيام��ه بم��ا �أم��ر اهلل ب��ه .النه��ي ع��ن قربان الفواح���ش �أبلغ من النه��ي عن مجرد فعلها ،ف�إن��ه يتناول النهي عن
مقدماته��ا وو�س��ائلها المو�صلة �إليها.

وح َّ�رم �أن تتعر�ض�وا لم�ال اليتي�م
َ 
 وه�و ال�ذي فق�د �أب�اه قب�ل البل�وغ -�إال بم�ا في�ه َ�صلاح ونف�ع ل�ه وزي�ادة
الر�ش�د،
لمال�ه حت�ى يبل�غ و ُي�ؤْ َن��س من�ه ُّ
وح َّ�رم عليك�م ال َّتطْ في�ف ف�ي الكي�ل
َ
والمي�زان ،ب�ل يج�ب عليك�م الع�دل ف�ي
الأخ�ذ والإعط�اء ف�ي البيع وال�ش�راء ،ال
نف�س�ا �إال طاقته�ا ،فم�ا ال يمك�ن
نكل�ف ً
االحت�راز منه من الزي�ادة �أو النق�صان
ف�ي المكايي�ل وغيره�ا ال م�ؤاخ�ذة في�ه،
وح َّ�رم عليك�م �أن تقول�وا غي�ر ال�ص�واب
َ
ف�ي خب�ر �أو �ش�هادة دون ُم َحاب�اة قري�ب
وح َّ�رم عليك�م َن ْق��ض عه�د
�أو �صدي�قَ ،
اهلل �إن عاهدت�م اهلل �أو عاهدت�م ب�اهلل،
ب�ل يج�ب عليك�م الوف�اء بذل�ك ،ذل�ك
المتق�دم �أَ َم َرك�م اهلل ب�ه �أم� ًرا م�ؤك ً�دا؛
رج�اء �أن تتذك�روا عاقب�ة �أمرك�م.
وحــــ � َّ�رم علــــ ��يكم �أن تتـبـــــ ��عوا
َ 
ُ�ســـ ُبل ال�ضالل وطرقه ،بل يجب عليكم
اتب ��اع طري ��ق اهلل الم�س ��تقيم ال ��ذي ال
اعوجاج فيه ،وطرق ال�ضالل ت�ؤدي بكم
�إل��ى التف��رق والبع��د ع��ن طري��ق الح��ق،
ذل��ك االتب��اع لطريق اهلل الم�س��تقيم هو
و�صاك��م اهلل ب��ه؛ رج��اء �أن ت َّتق��وه
ال��ذي َّ
بامتث��ال م��ا �أم��ر ب��ه واجتن��اب م��ا نه��ى
عنه.
 ث ��م بع ��د الإخبـــــ ��ار بم ��ا ذُ ِك ��ر
نخـــــ ��بر �أ َّن ��ا �أعطين ��ا مو�س ��ى الت ��وراة
تمام ��ا للنعم ��ة ج ��زا ًء عل ��ى �إح�س ��انه
ً
العم��ل ،وتبيي ًن��ا ل��كل �ش��يء يحت��اج �إلي��ه
ف��ي الدي��ن ،ودالل��ة عل��ى الح��ق ورحم��ة
رج ��اء �أن ي�ؤمن ��وا بلق ��اء ربه ��م ي ��وم
القيام��ة في�س��تعدوا له بالعم��ل ال�صالح.
 وه��ذا الق��ر�آن كت��اب �أنزلن��اه كثي��ر
البرك��ة؛ لم��ا ي�ش��تمل علي��ه م��ن المناف��ع
الديني ��ة والدنيوي ��ة ،فاتبع ��وا م ��ا �أن ��زل
في��ه ،واح��ذروا مخالفت��ه رج��اء �أن ترحم��وا.
 لئال تقولوا  -يا م�شركي العرب � :-إنما �أنـــزل اهلل التـــــوراة والإنجــــــيل على اليهـــود والن�صـــارى من قبلنا ،ولم ُينزل علينا كتا ًبا،
و�إنا ال ندري تالوة كتبهم لأنها بلُغتهم ،ولي�ست بلُغتنا.
 ولئ�ل�ا تقول��وا :ل��و �أن��زل اهلل علين��ا كتا ًب��ا كم��ا �أنزله على اليهود والن�صارى ل ُك َّنا �أكثر ا�س��تقامة منهم ،فقد جاءكم كتاب �أنزله اهلل على
نبيكم محمد بل�سانكم ،وذلك حجة وا�ضحة و�إر�شاد �إلى الحق ورحمة للأمة ،فال تعتذروا بالأعذار الواهية ،وتتعللوا بالعلل الباطلة،
�ديدا ب�إدخالهم في نار جهنم
وال �أحد �أعظم ظل ًما ممن َّ
كذب ب�آيات اهلل وان�صرف عنها� ،س��نعاقب الذين ين�صرفون عن �آياتنا عقا ًبا �ش� ً
جزا ًء على ان�صرافهم و�إعرا�ضهم عنها.
الر ْ�شد.
ال يجوز الت�صرف في مال اليتيم � ّإل في حدود م�صلحته ،وال ُي�سلَّم ماله � ّإل بعد بلوغه ُّ
�سبل ال�ضالل كثيرة ،و�سبيل اهلل وحده هو الم�ؤدي �إلى النجاة من العذاب.
اتباع هذا الكتاب عل ًما ً
وعمل من �أعظم �أ�سباب نيل رحمة اهلل.

 م�ا ينتظ�ر المكذب�ون �إال �أن ي�أتيه�م
مل�ك الم�وت و�أعوان�ه لقب��ض �أرواحه�م
ف�ي الدني�ا� ،أو ي�أت�ي رب�ك ي�وم الف�ص�ل
ف�ي الآخ�رة � -أيه�ا الر�س�ول  -لف�ص�ل
الق�ض�اء بينه�م� ،أو ي�أت�ي بع��ض �آي�ات
رب�ك الدال�ة عل�ى ال�س�اعة ،ي�وم ي�أت�ي
بع��ض �آي�ات رب�ك  -كطل�وع ال�شم��س
م�ن مغربه�ا  -ال ينف�ع كاف� ًرا �إيمان�ه،
وال ينف�ع م�ؤمنً�ا لم يعم�ل خي ًرا من قبله
عملُ�ه ،ق�ل � -أيه�ا الر�س�ول  -له��ؤالء
الم�ش�ركين المكذبي�ن :انتظ�روا �أح�د
ه�ذه الأ�ش�ياء� ،إن�ا منتظ�رون.
� إن الذين جعلوا دينهم متفرقًا من
اليهود والن�صارى ،حيث �أخذوا بع�ضه
وتركوا بع�ضه ،وكانوا ِف َرقًا مختلفين،
ل�ست � -أيها الر�سول  -منهم في �شيء،
َ
ف�أنت بريء مما هم عليه من ال�ضالل،
ولي�س عليك �إال �إنذارهم ،ف�أَ ْمرهم
موكول �إلى اهلل ،ثم هو يوم القيامة
يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا
فيجازيهم عليه.
 م ��ن �أت ��ى ي ��وم القيام ��ة م ��ن
الم�ؤمني ��ن بح�س ��نة �ضاعفه ��ا اهلل ل ��ه
ع�ش��ر ح�س��نات ،وم��ن �أت��ى ب�س��يئة فل��ن
ُي َعا َق��ب �إال بمثله��ا في ِ
الخ َّفة وال ِعظَ م ،ال
�أكثر منها ،وهم يوم القيامة ال ُيظْ لمون
بنق� ��ص ث ��واب الح�س ��نات ،وال بزي ��ادة
عق ��اب ال�س ��يئات.
 ق ��ل � -أيهـ ��ا الر�س ��ول  -له� ��ؤالء
الم�ش��ركين المكذبي��ن� :إنن��ي �أر�ش��دني
رب ��ي �إل ��ى طري ��ق م�س ��تقيم ه ��و طري ��ق
الدين القائم بم�صالح الدنيا والآخرة،
وه��و مل��ة �إبراهي��م المائ��ل �إل��ى الح��ق،
وال��ذي ل��م يك��ن م��ن الم�ش��ركين ق��ط.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول � :-إن
�صالت��ي وذَ ْبح��ي هلل وعل��ى ا�س��م اهلل ،ال
عل��ى غي��ره ،وحيات��ي وموت��ي ،كل ذل��ك هلل رب المخلوق��ات وح��ده ،ولي���س لغي��ره ن�صيب في ذلك  .وهو �س��بحانه ال �ش��ريك له ،وال معبود
بح��ق غي��ره ،وبه��ذا التوحي��د الخال���ص م��ن ال�ش��رك �أمرن��ي اهلل ،و�أن��ا �أول الم�ست�س��لمين له من ه��ذه الأمة  .قل � -أيها الر�س��ول  -له�ؤالء
الم�ش��ركين� :أغير اهلل �أطلب ر ًّبا وهو رب كل �ش��يء؟! فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه ،وال يحمل بريء ذنب غيره ،ثم �إلى
ربك��م وح��ده رجوعك��م ي��وم القيام��ة فيخبرك��م بم��ا كنت��م تختلف��ون في��ه ف��ي الدني��ا م��ن �أمر الدي��ن  .واهلل هو ال��ذي جعلك��م تخلفون من
�س��بقكم ف��ي الأر���ض؛ للقي��ام بعمارته��ا ،ورف��ع بع�ضك��م في الخلق والرزق وغيرهما فوق بع�ض درج��ات؛ ليختبركم فيما �آتاكم من ذلك� ،إن
رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -س��ريع العق��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 الدين ي�أمر باالجتماع واالئتالف ،وينهى عن التفرق واالختالف.
من تمام عدله تعالى و�إح�سانه �أنه يجازي بال�سيئة مثلها ،وبالح�سنة ع�شرة �أمثالها ،وهذا �أقل ما يكون من الت�ضعيف.
الدي��ن الح��ق ال َق ِّي��م يتطَ ل��ب ت�س��خير كل �أعم��ال العب��د واهتمامات��ه هلل  ،فل��ه وح��ده يتوجه العب��د ب�صالته وعبادته ومنا�س��كه وذبائحه
وجميع قرباته و�أعماله في حياته وما �أو�صى به بعد وفاته.

انت�ص ��ار الح ��ق ف ��ي �صراع ��ه م ��ع
الباط��ل ،وبي��ان عاقبة الم�س��تكبرين في
الدني ��ا والآخ ��رة.

تق ��دم ال ��كالم عل ��ى
نظائره ��ا ف ��ي بداي ��ة �س ��ورة البق ��رة.
�اب �أنزل ��ه اهلل
 الق ��ر�آن الكري ��م كت � ٌ
علي��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ف�ل�ا يك��ن ف��ي
�صدرك منه �ضيق وال �شك� ،أنزله �إليك
لتخ� ِّوف ب��ه النا���س ،وتقي��م ب��ه الحج��ة،
ولتذ ِّك ��ر ب ��ه الم�ؤمني ��ن ،فه ��م الذي ��ن
ينتفع��ون بالذك��رى.
 اتبع�وا � -أيه�ا النا��س  -الكت�اب
و�س� َّنة نبيكم،
الذي �أنزله ربكم عليكمُ ،
وال تتبع�وا �أه�واء م�ن ترونه�م �أولي�ا َء
م�ن �ش�ياطين �أو �أحب�ار �س�وء ،تتولَّونه�م
تاركي�ن م�ا �أن�زل عليك�م لأجل م�ا ُت ْمليه
قليلا ما تتذك�رون؛ �إذ
�أهوا�ؤه�م� ،إنك�م ً
ل�و تذكرت�م َل َما �آثرت�م على الحق غيره،
وال َّتبعت�م م�ا ج�اء ب�ه ر�س�ولكم ،وعملتم
ب�ه ،وتركت�م ما �س�واه.
 م��ا �أكث��ر الق��رى الت��ي �أهلكناه��ا
بعذابن��ا لم��ا �أَ�ص� َّ�رت عل��ى كفره��ا
و�ضالله��ا ،فنزل عليها عذابنا ال�ش��ديد
ف��ي ح��ال غفلته��ا لي ً�لا �أو نه��ا ًرا ،فل��م
ي�س��تطيعوا دف��ع الع��ذاب ع��ن �أنف�س��هم،
ول��م تدفع��ه عنه��م �آلهته��م المزعوم��ة.
 فم ��ا كان منه ��م بع ��د ن ��زول
الع ��ذاب �إال �أن �أَق � ُّ�روا عل ��ى �أنف�س ��هم
بظلمه ��م بالكف ��ر ب ��اهلل.
 فلن�س� �� َّألن ي ��وم القيام ��ة الأم ��م
التي �أر�س��لنا �إليها ر�س��لنا عما �أجابوا به
الر�س��ل ،ولن�س��ألن الر�س��ل ع��ن تبلي��غ م��ا �أُ ِم��روا بتبليغ��ه ،وعم��ا �أجابته��م ب��ه �أممه��م.
 فلن ُق َّ�ص� َّ�ن عل��ى جمي��ع الخل��ق �أعماله��م الت��ي عملوه��ا ف��ي الدني��ا بعل��م من��ا ،فق��د كنا عالمي��ن ب�أعمالهم كله��ا ،ال يغيب عنا منها �ش��يء،
وم��ا كن��ا غائبي��ن عنه��م ف��ي �أي وق��ت م��ن الأوق��ات  .ووزن الأعم��ال ي��وم القيام��ة يك��ون بالع��دل ال��ذي ال َج � ْور مع��ه وال ظل��م ،فم��ن
رجح��ت عن��د ال��وزن ك َّف��ة ح�س��ناته عل��ى ك َّف��ة �س��يئاته ف�أولئ��ك ه��م الذي��ن ف��ازوا بالمطل��وب ،ونج��وا م��ن المره��وب  .وم��ن رجح��ت عن��د
ال��وزن ك َّف��ة �س��يئاته عل��ى ك َّف��ة ح�س��ناته ف�أولئ��ك الذين خ�س��روا �أنف�س��هم ب�إيرادها موارد الهالك يوم القيامة ،ب�س��بب جحده��م ب�آيات اهلل.
 ولق��د َمكَّناك��م  -ي��ا بن��ي �آدم  -ف��ي الأر���ض ،وجعلن��ا لك��م فيه��ا �أ�س��با ًبا للعي���ش ،ف��كان عليك��م �أن ت�ش��كروا اهلل عل��ى ذل��ك ،لك��ن �ش��كركم
كان ً
إكراما
قليل  .ولقد �أن�ش�أنا � -أيها النا�س � -أباكم �آدم ،ثم �ص َّورناه في �أح�سن �صورة ،و�أح�سن تقويم ،ثم �أَ َم ْرنا المالئكة بال�سجود � ً
له ،فامتثلوا و�سجدوا� ،إال �إبلي�س �أبى �أن ي�سجد تكب ًرا وعنا ًدا.

م��ن مقا�ص��د �إن��زال الق��ر�آن الإن��ذار للكافري��ن والمعاندي��ن ،والتذكير للم�ؤمنين� .أن��زل اهلل القر�آن �إلى الم�ؤمنين ليتبعوه ويعملوا به،
وه ُدوا لأح�سن الأعمال والأخالق .الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل
ف�إن فعلوا ذلك كملت تربيتهم ،وتمت عليهم النعمةُ ،
وح ْرثها ،وا�ستخراج ما
عليها
البناء
من
َّنون
ك
يتم
بحيث
بها،
الب�شر
النتفاع
أر�ض
ل
والق�سط الذي ال َج ْور فيه وال ظلم بوجهَ .ه َّي�أ اهلل ا
َ
في باطنها لالنتفاع به.

توبيخ ��ا لإبلي� ��س:
 ق ��ال اهلل تعال ��ى ً
�أي �ش��يء منع��ك م��ن امتث��ال �أم��ري ل��ك
بال�س��جود لآدم؟ قال �إبلي�س مجي ًبا ربه:
منعن��ي �أن��ي �أف�ض��ل من��ه ،فق��د خلقتن��ي
م��ن ن��ار ،وخلقت��ه ه��و م��ن طي��ن ،والن��ار
�أ�ش��رف م��ن الطين.
 ق ��ال اهلل ل ��ه :اهب ��ط م ��ن الجن ��ة،
فلي� ��س ل ��ك �أن تتكب ��ر فيه ��ا؛ لأنه ��ا دار
الط ِّيبي ��ن الطاهري ��ن ،فم ��ا يج ��وز ل ��ك
�أن تك��ون فيه��ا� ،إن��ك  -ي��ا �إبلي���س  -م��ن
الحقيري ��ن الذليلي ��ن ،و�إن كن ��ت ت ��رى
نف�س��ك �أن��ك �أ�ش��رف م��ن �آدم.
 ق ��ال �إبلي� ��س :ي ��ا رب� ،أمهلن ��ي
�إلى يوم البعث حتى �أغوي من �أ�س��تطيع
�إغ��واءه م��ن النا���س.
 قال له اهلل� :إنك  -يا �إبلي�س -من
ال ُم ْم َهلين الذين كتبت عليهم الموت
يوم النفخة الأولى في ال�صور حين
يموت الخلق كلهم ،ويبقى خالقهم
وحده.
 ق ��ال �إبلي� ��س :ب�س ��بب �إ�ضالل ��ك
تركت امتثال �أمرك بال�سجود
�إياي حتى ُ
لآدم لأَ ْق ُع� َ�د َّن لبن��ي �آدم عل��ى �صراط��ك
الم�س ��تقيم؛ لأ�صرفه ��م و�أ�ضله ��م عن ��ه
كما َ�ض َلل ُْت �أنا عن ال�سجود لأبيهم �آدم.
 ثم لآ ِتي َّنهم من جميع الجهات
بالتزهيد في الآخرة ،والترغيب في
الدنيا ،و�إلقاء ال�شبهات ،وتح�سين
ال�شهوات ،وال تجد  -يا رب � -أكثرهم
�شاكرين لك؛ لما �أمليه عليهم من
الكفر.
 قال اهلل له :اخرج  -يا �إبلي�س -
مذموما مطرو ًدا من رحمة
من الجنة
ً
اهلل ،ولأمل َّأن جهنم يوم القيامة منك
ومن كل من اتبعك و�أطاعك وع�صى
�أمر ربه.
 وق��ال اهلل لآدم :ي��ا �آدم ،ا�س��كن �أن��ت وزوجت��ك ح��واء الجن��ة ،ف�كُال مم��ا فيه��ا م��ن الطيب��ات م��ا �ش��ئتما ،وال ت��أكال م��ن ه��ذه ال�ش��جرة
(�ش��جرة َع َّينه��ا اهلل لهم��ا) ف�إنكم��ا �إن �أكلتم��ا منه��ا بع��د نهي��ي لكم��ا كنتما م��ن المتجاوزي��ن لحدود اهلل.
كالم��ا خف ًّي��ا �إبلي���س؛ ل ُيظْ ِه��ر لهم��ا م��ا ُ�س� ِتر عنهم��ا م��ن عوراتهم��ا ،وق��ال لهما :ما نهاكم��ا اهلل عن الأكل من هذه ال�ش��جرة
 ف�ألق��ى لهم��ا ً
�إال كراهة �أن تكونا َم َلكَين ،و�إال كراهة �أن تكونا من الخالدين في الجنة.
 وحلف لهما باهلل� :إني لكما  -يا �آدم وحواء  -لمن النا�صحين فيما �أ�شرت عليكما به.
َ ف َحطَّ هم��ا م��ن المنزل��ة الت��ي كان��ا فيه��ا بخ��داع من��ه وغ��رور ،فلم��ا �أكال م��ن ال�ش��جرة الت��ي ن ُِهي��ا ع��ن الأكل منه��ا ظه��رت لهم��ا عوراتهما
مك�ش��وفة ،ف�أخذا ُيل ِْزقان عليهما من ورق الجنة؛ لي�س��ترا عوراتهما ،وناداهما ربهما ً
قائل� :ألم �أنهكما عن الأكل من هذه ال�ش��جرة ،و�أقل
لكما محذ ًرا لكما� :إن ال�ش��يطان عدو لكما ب ِّين العداوة؟!
دلّت الآيات على �أن من ع�صى مواله فهو ذليل.
�أعلن ال�شيطان عداوته لبني �آدم ،وتوعد �أن ي�صدهم عن ال�صراط الم�ستقيم بكل �أنواع الو�سائل والأ�ساليب.
خطورة المع�صية و�أنها �سبب لعقوبات اهلل الدنيوية والأخروية.

 ق ��ال �آدم وح ��واء :ي ��ا ربن ��ا ،ظلمن ��ا
�أنف�س ��نا بارت ��كاب م ��ا نهيتن ��ا عن ��ه م ��ن
الأكل م��ن ال�ش��جرة ،و�إن ل��م تغف��ر لن��ا
لنكونن من
ذنوبن��ا وترحمنا برحمت��ك،
َّ
الخا�س��رين ب�إ�ضاعتن��ا حظنا في الدنيا
والآخ��رة.
 ق ��ال اهلل لآدم وح ��واء و�إبلي� ��س:
اهبطوا من الجنة �إلى الأر�ض ،و�سيكون
بع�ضك��م ع��د ًّوا لبع�ض ،ولكم في الأر�ض
م��كان ا�س��تقرار �إلى وقت معل��وم ،وتم ُّت ٌع
بم��ا فيها �إلى �أجل م�س��مى.
 ق�ال اهلل مخاط ًب�ا �آدم وح�واء
وذريتهم�ا :ف�ي ه�ذه الأر��ض َت ْح َي� ْو َن
م�دة م�ا ق�در اهلل لك�م م�ن �آج�ال،
وفيه�ا تموت�ون وتدفن�ون ،وم�ن قبورك�م
تخرج�ون للبع�ث.
 ي ��ا بن ��ي �آدم ،ق ��د جعلن ��ا لك ��م
لبا�س��ا �ضرور ًّيا ل�س��تر عوراتكم ،وجعلنا
ً
تتج َّمل ��ون ب ��ه ف ��ي
لبا�س ��ا كمال ًّي ��ا َ
لك ��م ً
النا� ��س ،ولبا� ��س التق ��وى  -الت ��ي ه ��ي
امتث��ال م��ا �أمر اهلل به واجتناب ما نهى
عن��ه  -خي��ر م��ن ه��ذا اللبا���س الح�س��ي،
ذل��ك المذك��ور م��ن اللبا���س م��ن �آي��ات
اهلل الدالة على قدرته ،لعلكم تتذكرون
نعم ��ه عليك ��م فت�ش ��كرونها.
 يا بني �آدم ،ال َي ُغ َّر َّنكم ال�شيطان
بتزيين المع�صية بترك اللبا�س
الح�سي ل�ستر العورة �أو ترك لبا�س
التقوى ،فقد خدع �أبويكم بتزيين
الأكل من ال�شجرة حتى كان م�آل
ذلك �أن �أخرجهما من الجنة ،وبدت
لهما عوراتهما� ،إن ال�شيطان وذريته
يرونكم وي�شاهدونكم و�أنتم ال ترونهم
وال ت�شاهدونهم ،فيلزمكم الحذر منه
ومن ذريته� ،إنا جعلنا ال�شياطين �أولياء
للذين ال ي�ؤمنون باهلل ،و�أما الم�ؤمنون
الذين يعملون ال�صالحات فال �سبيل لهم عليهم  .و�إذا ارتكب الم�شركون �أم ًرا بالغ النكر كال�شرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما،
اعتذروا ب�أنهم وجدوا �آباءهم يرتكبونها ،و� َّأن اهلل �أمرهم بذلك ،قل  -يا محمد  -ر ًّدا عليهم� :إن اهلل ال ي�أمر بالمعا�صي ،بل ينهى عنها،
فكيف َت َّدعون ذلك عليه؟ �أتقولون � -أيها الم�شركون  -على اهلل ما ال تعلمون كذ ًبا وافترا ًء؟!  قل  -يا محمد  -له�ؤالء الم�شركين� :إن
عموما ،وعلى وجه الخ�صو�ص في الم�ساجد ،و�أن تدعوه وحده
اهلل �أمر بالعدل ،ولم ي�أمر بالفح�شاء والمنكر ،و�أمر �أن تخل�صوا له العبادة ً
مخل�صين له الطاعة ،كما خلقكم من عدم �أول مرة يعيدكم �أحياء مرة �أخرى ،فالقادر على بدء خلقكم قادر على �إعادتكم وبعثكم.
وي�سر له �أ�سباب الهداية ،و�صرف عنه موانعها ،وفري ًقا �آخر وجبت عليهم ال�ضاللة
 وقد جعل اهلل النا�س فريقين :فري ًقا منكم هداهَّ ،
عن طريق الحق ،ذلك �أنهم �ص َّيروا ال�شياطين �أولياء من دون اهلل ،فانقادوا لهم ً
جهل ،وهم يظنون �أنهم مهتدون �إلى ال�صراط
الم�ستقيم.
َ
م��ن �أ ْ�ش� َب َه �آدم باالعت��راف و�س��ؤال المغف��رة والن��دم والإق�ل�اع � -إذا �ص��درت من��ه الذن��وب  -اجتب��اه رب��ه وهداه .ومن
�أَ ْ�ش َب َه �إبلي�س � -إذا �صدر منه الذنب بالإ�صرار والعناد  -ف�إنه ال يزداد من اهلل �إال ُب ْع ًدا .اللبا�س نوعان :ظاهري ي�ستر العور َة ،وباطني
وهو التقوى الذي ي�س��تمر مع العبد ،وهو جمال القلب والروح .كثير من �أعوان ال�ش��يطان يدعون �إلى نزع اللبا���س الظاهري؛ لتنك�ش��ف
الع��ورات ،فيه��ون عل��ى النا���س فع��ل المنك��رات وارت��كاب الفواح���ش� .أن الهداي��ة بف�ض��ل اهلل َومنِّه ،و�أن ال�ضاللة بخذالن��ه للعبد �إذا تولَّى
ال�شيطان ،وت�س َّبب لنف�سه بال�ضالل.
بجهله وظلمه-َ

 يا بني �آدم ،الب�سوا ما ي�ستر
عوراتكم ،وما تتجملون به من اللبـــا�س
النظـــيف الطــــاهر عــند ال�صالة
والطواف ،وكلوا وا�شربوا ما �شئتم من
الطيبات التي �أحلها اهلل ،وال تتجاوزوا
حـــد االعــــــتدال في ذلك ،وال
تتجاوزوا الحالل �إلى الحرام� ،إن اهلل
ال يحب المتجاوزين لحدود االعتدال.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ر ًّدا عل ��ى
الم�شركين الذين ُي َح ِّرمون ما �أحل اهلل
م��ن اللبا���س والطيب��ات م��ن الم�أك��والت
وغيره ��ا :م ��ن ال ��ذي َح � َّ�رم عليك ��م
اللبا���س ال��ذي ه��و زينة لكم؟ ومن الذي
َح� َّ�رم عليك��م الطيب��ات م��ن الم�أك��والت
والم�ش��روبات وغيرها مما رزقكم اهلل؟
قل � -أيها الر�س��ول � :-إن تلك الطيبات
للم�ؤمني ��ن ف ��ي الحي ��اة الدني ��ا ،و�إن
�ش��اركهم غيره��م فيه��ا ف��ي الدني��ا فه��ي
خا�ص��ة به��م ي��وم القيام��ة ،ال ي�ش��اركهم
فيه ��ا كاف ��ر؛ لأن الجن ��ة محرم ��ة عل ��ى
الكافري��ن ،مث��ل ه��ذا التف�صي��ل ُن َف ِّ�ص��ل
الآي ��ات لق ��وم يدرك ��ون؛ لأنه ��م الذي ��ن
ينتفع��ون به��ا.
 ق ��ل � -أيهـ ��ا الر�س ��ول  -له� ��ؤالء
الم�ش ��ركين الذي ��ن يحرم ��ون م ��ا �أح ��ل
اهلل� :إن اهلل �إنم ��ا ح ��رم عل ��ى عب ��اده
الفواح�ش ،وهي قبائح الذنوب ،ظاهرة
كان��ت �أو باطن��ة ،وحرم المعا�صي كلها،
واالعتداء ظل ًما على النا�س في دمائهم
و�أمواله ��م و�أعرا�ضه ��م ،وح ��رم عليك ��م
�أن ت�ش��ركوا مع اهلل غيره مما لي���س لكم
حج��ة في��ه ،وح��رم عليك��م الق��ول علي��ه
بغي��ر عل��م في �أ�س��مائه و�صفات��ه و�أفعاله
و�ش ��رعه  .ول ��كل جي ��ل وق ��رن م ��دة
وميق ��ات مح ��دد لآجاله ��م ،ف ��إذا ج ��اء
ميقاته��م ال ُم َق� َّدر ال يت�أخ��رون عنه زمنًا
و�إن ق��ل ،وال يتقدم��ون علي��ه  .ي��ا بن��ي �آدم �إذا جاءك��م ر�س��ل من��ي م��ن �أقوامك��م يتل��ون عليك��م م��ا �أنزل��ت عليه��م م��ن كتب��ي ف�أطيعوه��م،
واتبع��وا م��ا ج��ا�ؤوا ب��ه ،فالذي��ن يتق��ون اهلل بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه وي�صلح��ون �أعماله��م ،ال خ��وف عليه��م ي��وم القيام��ة ،وال ه��م
يحزن��ون عل��ى م��ا فاته��م م��ن حظ��وظ الدني��ا  .و�أم��ا الكاف��رون الذي��ن كذب��وا ب�آياتن��ا ،ول��م ي�ؤمن��وا به��ا ،و َت َر َّفع��وا تك ُّب� ًرا ع��ن العم��ل بم��ا
جاءته��م ب��ه ر�س��لهم ،ف�إنه��م �أ�صح��اب الن��ار المالزم��ون له��ا الماكثون فيها � ًأبدا  .ال �أحد �أظلم من الذي يفتري على اهلل الكذب بن�س��بة
كذب ب�آياته الجلية الهادية �إلى �صراطه الم�ستقيم� ،أولئك المت�صفون بذلك ينالهم
ال�شريك �إليه �أو النق�ص �أو القول عليه بما لم يقله� ،أو َّ
حظه��م المكت��وب له��م ف��ي الل��وح المحف��وظ م��ن خي��ر �أو �ش��ر  ،حت��ى �إذا جاءه��م مل��ك الم��وت و�أعوان��ه من المالئك��ة لقب�ض �أرواحه��م قالوا
توبيخ��ا له��م� :أي��ن الآله��ة الت��ي كنت��م تعبدونه��ا من دون اهلل؟! ادعوها لتنفعكم ،قال الم�ش��ركون للمالئكة :لق��د ذهبت عنا الآلهة التي
له��م ً
كنا نعبد وغابت ،فال ندري �أين هي ،و�أقروا على �أنف�سهم �أنهم كانوا كافرين ،لكن �إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ،ولن ينفعهم.
الم�ؤم��ن م�أم��ور بتعظي��م �ش��عائر اهلل م��ن خ�ل�ال �س��تر الع��ورة والتجم��ل ف��ي �أثن��اء �صالت��ه وخا�ص��ة عن��د التوج��ه للم�س��جد .م��ن ف�س��ر
الق��ر�آن بغي��ر عل��م �أو �أفت��ى بغي��ر عل��م �أو حك��م بغي��ر عل��م فقد ق��ال على اهلل بغير علم وهذا من �أعظم المحرم��ات .في الآيات دليل على
�أن الم�ؤمنين يوم القيامة ال يخافون وال يحزنون ،وال يلحقهم رعب وال فزع ،و�إذا لحقهم فم�آلهم الأمن� .أظلم النا�س من عطَّ ل مراد
اهلل تعال��ى م��ن جهتي��ن :جه��ة �إبط��ال م��ا ي��دل عل��ى م��راده ،وجه��ة �إيه��ام النا���س ب��أن اهلل �أراد منه��م م��ا ال يريده اهلل.

 قـــ�الت لهــ�م المالئك�ة :ادخلـــ�وا
 �أيه�ا الم�ش�ركون  -ف�ي جمل�ة �أم�م قدم�ض�ت م�ن قبلكم عل�ى الكفر وال�ضالل
م�ن الج�ن والإن��س ف�ي الن�ار ،كلم�ا
دخل�ت �أم�ة من الأمم لعن�ت �أختها التي
�س�بقتها �إل�ى الن�ار ،حت�ى �إذا تالحق�وا
فيه�ا ،واجتمع�وا كله�م قال�ت �أُ ْخراه�م
دخ ً
ال�س� َفلة والأتب�اع ،لأُواله�م
�ول وه�م َّ
وه�م ال ُكب�راء وال�س�ادة :ي�ا ربن�ا ،ه��ؤالء
ال ُكب�راء ه�م الذي�ن �أ�ضلون�ا ع�ن طري�ق
الهداي�ة ،فعاقبه�م عقا ًب�ا م�ضاع ًف�ا
لتزيينه�م ال�ضلال لن�ا ،ق�ال اهلل ر ًّدا
عليه�م :ل�كل طائف�ة منك�م ن�صي�ب م�ن
الع�ذاب م�ضاع�ف ،ولكنك�م تجهل�ون
ذل�ك وال تدركون�ه.
 وق ��ال ال�س ��ادة المتبوع ��ون
لأتباعه��م :لي���س لك��م � -أيه��ا الأتب��اع -
علين��ا م��ن ف�ض��ل ت�س��تحقون ب��ه تخفي��ف
الع ��ذاب عنك ��م ،فالعب ��رة بم ��ا ك�س ��بتم
م��ن الأعم��ال ،وال ع��ذر لك��م ف��ي اتب��اع
الباط ��ل ،فذوق ��وا � -أيه ��ا الأتب ��اع -
الع��ذاب مثلم��ا ذقن��اه ب�س��بب م��ا كنت��م
تك�س ��بون م ��ن الكف ��ر والمعا�ص ��ي.
� إن الذي ��ن كذب ��وا ب�آياتن ��ا
الوا�ضح ��ة ،وتكب ��روا ع ��ن االنقي ��اد
والإذع��ان له��ا �آي�س��ون م��ن كل خير ،فال
تفت��ح �أب��واب ال�س��ماء لأعماله��م ب�س��بب
كفره ��م ،وال لأرواحه ��م �إذا مات ��وا ،وال
يدخل��ون الجنة �أب� ً�دا حتى يدخل الجمل
 وه��و م��ن �أعظم الحيوانات -في ثقبالإب��رة ال��ذي ه��و م��ن �أ�ضي��ق الأ�ش��ياء،
وه ��ذا م ��ن الم�س ��تحيل ،فال ُم َع َّل ��ق علي ��ه
وه ��و دخوله ��م الجن ��ة م�س ��تحيل ،ومث ��ل
ه ��ذا الج ��زاء يج ��زي اهلل م ��ن عظم ��ت
ذنوب��ه.
 له� ��ؤالء المكذبي ��ن المتكبري ��ن
من جهنم فرا���ش يفتر�ش��ونه ،ولهم من فوقهم �أغطية من نار ،ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود اهلل بكفرهم به و�إعرا�ضهم
نف�س��ا فوق ما ت�س��تطيعه � -أولئ��ك �أ�صحاب
عن��ه  .والذي��ن �آمن��وا بربه��م وعمل��وا م��ن الأعم��ال ال�صالح��ة م��ا ي�س��تطيعون  -وال يكل��ف اهلل ً
الجن��ة يدخلونه��ا ماكثي��ن فيه��ا �أب� ً�دا  .وم��ن تم��ام نعيمه��م ف��ي الجن��ة �أن ن��زع اهلل م��ا في قلوبه��م من البغ�ض��اء والحقد ،و�أج��رى الأنهار
من تحتهم ،وقالوا معترفين هلل ب�إنعامه عليهم :الحمد هلل الذي وفقنا لهذا العمل ال�صالح الذي �أنالنا هذه المنزلة ،وما كنا لنوفق �إليه
م��ن تلق��اء �أنف�س��نا ل��وال �أن اهلل وفقن��ا �إلي��ه ،لق��د ج��اءت ر�س��ل ربن��ا بالح��ق ال��ذي ال مري��ة في��ه وال�ص��دق ف��ي الوع��د والوعي��د ،ون��ادى فيه��م
من� ٍ�اد� :أن ه��ذه ه��ي الجن��ة الت��ي �أخب َر ْتك��م به��ا ر�س��لي في الدني��ا� ،أعقبكم اهلل �إياها بما كنت��م تعملون من الأعم��ال ال�صالحة ،التي تريدون
به��ا وجه اهلل.
الم��ودة الت��ي كان��ت بي��ن المكذبي��ن ف��ي الدني��ا تنقل��ب ي��وم القيام��ة ع��داوة ومالعن��ة� .أرواح الم�ؤمني��ن تفت��ح له��ا �أب��واب ال�س��ماء حت��ى
َت ْع� ُرج �إل��ى اهلل ،وتبته��ج بالق��رب م��ن ربه��ا والحظ��وة بر�ضوان��ه� .أرواح المكذبي��ن المعر�ضي��ن ال تفت��ح له��ا �أب��واب ال�س��ماء ،و�إذا مات��وا
و�صع��دت فه��ي ت�س��ت�أذن ف�ل�ا ي��ؤذن له��ا ،فه��ي كم��ا لم ت�صعد في الدنيا بالإيمان ب��اهلل ومعرفته ومحبته ،فكذلك ال ت�صع��د بعد الموت ،ف�إن
الج��زاء م��ن جن���س العم��ل� .أه��ل الجن��ة نج��وا م��ن الن��ار بعف��و اهلل ،و�أدخل��وا الجن��ة برحم��ة اهلل ،واقت�س��موا المن��ازل وورثوه��ا بالأعم��ال
ال�صالح��ة وه��ي م��ن رحمت��ه ،بل م��ن �أعلى �أن��واع رحمته.

 ون ��ادى �أه ��ل الجن ��ة المالزم ��ون
له ��ا �أه ��ل الن ��ار المالزمي ��ن له ��ا بع ��د
دخ��ول كل منهم��ا منزل��ه ال ُم َع��د ل��ه� :إن��ا
ق ��د لقين ��ا م ��ا وعدن ��ا ربن ��ا م ��ن الجن ��ة
واق ًع ��ا متحق ًق ��ا ،فق ��د �أدخلن ��ا �إياه ��ا،
فه��ل لقيت��م � -أيه��ا الكف��ار  -ما توعدكم
اهلل ب��ه م��ن الن��ار واق ًع��ا متحق ًق��ا؟ ق��ال
الكف��ار :لق��د وجدن��ا م��ا توعدن��ا ب��ه م��ن
الن��ار ح ًّق��ا ،فن��ادى ُمن� ٍ�اد داع ًي��ا اهلل �أن
يط��رد الظالمي��ن م��ن رحمت��ه ،فقد فتح
له��م �أب��واب رحمت��ه ف�أعر�ض��وا عنها في
الحي��اة الدني��ا.
 ه��ؤالء الظالم�ون ه�م الذي�ن كان�وا
يعر�ض�ون ع�ن �س�بيل اهلل ب�أنف�س�هم،
ويحملون غيرهم على الإعرا�ض عنها،
ويرج�ون �أن تك�ون �س�بيل الح�ق م ْع َوج�ة
حت�ى ال ي�س�لكها النا��س ،وه�م بالآخ�رة
كاف�رون غي�ر م�س�تعدين له�ا.
 وبي�ن هذي�ن الفريقي�ن� :أ�صح�اب
الجن�ة و�أ�صح�اب الن�ار حاج�ز مرتف�ع
ي�س َّ�مى الأع�راف ،وعل�ى ه�ذا الحاج�ز
المرتف�ع رج�ال ا�س�توت ح�س�ناتهم
و�س�يئاتهم ،وه�م يعرف�ون �أ�صح�اب
الجن�ة بعالماته�م كبيا��ض الوج�وه،
و�أ�صح�اب الن�ار بعالماته�م ك�س�واد
الوج�وه ،ونادى ه��ؤالء الرجال �أ�صحاب
الجن�ة تكري ًم�ا له�م قائلي�ن� :سلام
عليك�م .و�أ�صحاب الأع�راف لم يدخلوا
الجنة بعد ،وهم ي�أملون دخولها برحمة
م�ن اهلل.
 و�إذا ُح ِّول ��ت �أب�ص ��ار �أ�صح ��ابِ
ال ِ
أعراف �إلى �أ�صحاب النار ،و�ش��اهدوا
م��ا ه��م في��ه من الع��ذاب ال�ش��ديد ،قالوا
داعي ��ن اهلل :ي ��ا ربن ��ا ،ال ُت�ص ِّيرن ��ا م ��ع
الق��وم الظالمي��ن بالكف��ر وال�ش��رك بك.
 ون ��ادى �أ�صح ��اب الأع ��راف رج � ً�ال
م��ن �أه��ل الن��ار م��ن الكف��ار يعرفونه��م بعالماته��م ك�س��واد وجوهه��م وزرق��ة عيونه��م قائلين لهم :ل��م ينفعكم تكثرك��م بالم��ال والرجال ،وما
موبخا الكفار� :أه�ؤالء هم الذين حلفتم �أن ال ينالهم اهلل برحمة من عنده؟!
نفعكم �إعرا�ضكم عن الحق تكب ًرا وا�ستعالء  .وقال اهلل ً
وق��ال اهلل للم�ؤمني��ن :ادخل��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -الجن��ة ال خ��وف عليك��م فيم��ا ت�س��تقبلونه ،وال �أنت��م تحزن��ون عل��ى م��ا فاتك��م م��ن حظ��وظ
�اب الن��ار �أ�صح��اب الجن��ة ملتم�ســـ��ين منه��م قائلي��ن� :أو�سعـــ��وا �ص��ب المــ��اء علين��ا
الدني��ا لم��ا لقيت��م م��ن النعي��م المقي��م  .ون��ادى �أ�صح� ُ
 ي��ا �أ�صح��اب الجن��ة � ،-أو مم��ا رزقك��م اهلل م��ن الطع��ام ،ق��ال �أ�صح��اب الجن��ة� :إن اهلل حرمهم��ا عل��ى الكافري��ن ب�س��بب كفره��م ،و�إن��ا ل��نن ُْ�س� ِعفكم بما حرمه اهلل عليكم  .ه�ؤالء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم �س��خرية وعبثًا ،وخدعتهم الحياة الدنيا ب ُز ْخرفها وزينتها،
في��وم القيام��ة ين�س��اهم اهلل ،ويتركه��م يقا�س��ون الع��ذاب كم��ا ن�س��وا لقاء يوم القيامة فل��م يعملوا له ،ولم ي�س��تعدوا ،ولجحودهم بحجج اهلل
وبراهين��ه و�إنكاره��م له��ا م��ع علمه��م ب�أنها حق.
ع��دم الإيم��ان بالبع��ث �س��بب مبا�ش��ر للإقب��ال عل��ى ال�ش��هوات .يتيق��ن النا���س ي��وم القيام��ة تحق��ق وع��د اهلل لأه��ل طاعت��ه ،وتحق��ق
وعي��ده للكافري��ن .النا���س ي��وم القيام��ة فريق��ان :فري��ق ف��ي الجن��ة وفري��ق ف��ي الن��ار ،وبينهم��ا فري��ق في مكان و�س��ط لت�س��اوي ح�س��ناتهم
و�سيئاتهم ،وم�صيرهم �إلى الجنة .على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع �أن يعلموا �أن هذا كله لن يغني عنهم من اهلل �شيئًا،
ول��ن ينجيهم م��ن عذاب اهلل.

 ولق ��د جئناه ��م به ��ذا الق ��ر�آن
الــ��ذي هـ��و كـتـ��اب منــ��زل علــ��ى محـ��مد
 ،وق��د ب َّين��اه على علم منا بما نبينه،
وه��و ه��اد للم�ؤمني��ن �إل��ى طري��ق الر�ش��د
والحق ،ورحمة بهم لما فيه من الداللة
عل��ى خي��ري الدني��ا والآخ��رة.
 م ��ا ينتظ ��ر الكف ��ار �إال وق ��وع م ��ا
�أُخب ��روا بوقوع ��ه م ��ن الع ��ذاب الألي ��م
الذي ي�ؤول �إليه �أمرهم في الآخرة ،يوم
ي�أت��ي م��ا �أخبروا به من ذلك ،وما �أخبر
ب��ه الم�ؤمن��ون م��ن الث��واب ،يق��ول الذين
ن�سوا القر�آن في الدنيا ،ولم يعملوا بما
ج��اء في��ه :لقد جاءت ر�س��ل ربن��ا بالحق
الذي ال مرية فيه ،وال �شك �أنه من عند
اهلل ،فلي ��ت لن ��ا و�س ��طاء ي�ش ��فعون لن ��ا
عن��د اهلل ليعفين��ا م��ن الع��ذاب� ،أو ليتن��ا
نرج��ع �إل��ى الحي��اة الدني��ا لنعم��ل عم�ل ً�ا
�صالح��ا ننج��و ب��ه ب��دل م��ا كن��ا نعمل من
ً
ال�س ��يئات ،ق ��د خ�س ��ر ه ��ؤالء الكاف ��رون
�أنف�س ��هم ب�إيراده ��ا م ��وارد اله�ل�اك
ب�س��بب كفره��م ،وغ��اب عنه��م من كانوا
يعبدونه��م من دون اهلل ،فلم ينفعوهم.
� إن ربك ��م � -أيه ��ا النا� ��س  -ه ��و
اهلل الذي خلق ال�سماوات وخلق الأر�ض
عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ف��ي �س��تة �أي��ام،
ث��م ع�ل�ا وارتف��ع �س��بحانه عل��ى العر���ش
عل�� ًّوا يلي ��ق بجالل ��ه ال ن ��درك كيفيت ��ه،
ُي ْذ ِه ��ب ظ�ل�ام اللي ��ل ب�ضي ��اء النه ��ار،
و�ضي ��اء النه ��ار بظ�ل�ام اللي ��ل ،وكل
منهم��ا يطلب الآخر طل ًبا �س��ري ًعا بحيث
ال يت�أخ��ر عن��ه ،ف ��إذا ذه��ب ه��ذا دخ��ل
ه��ذا ،وخل��ق �س��بحانه ال�شم���س ،وخل��ق
القم��ر ،وخلق النج��وم ُم َذلَّالت ُم َه َّي�آت،
�أال هلل وح ��ده الخل ��ق كل ��ه ،فم ��ن خال ��ق
غي��ره؟! ول��ه الأم��ر وح��ده ،وعظ��م خيره
وكث��ر �إح�س��انه ،فه��و المت�ص��ف ب�صفات
الجالل والكمال ،رب العالمين  .ادعوا � -أيها الم�ؤمنون  -ربكم بتذلل تام وتوا�ضع خفية و�س� ًّرا ،مخل�صين في الدعاء غير مرائين
وال م�ش��ركين ب��ه �س��بحانه غي��ره ف��ي الدع��اء� ،إن��ه ال يح��ب المتجاوزي��ن لح��دوده في الدع��اء ،ومن �أعظ��م التجاوز لحدوده ف��ي الدعاء دعاء
غي��ره مع��ه كم��ا يفع��ل الم�ش��ركون  .وال تف�س��دوا ف��ي الأر���ض بارت��كاب المعا�ص��ي بع��د �أن �أ�صلحه��ا اهلل ب�إر�س��ال الر�س��ل و�إعماره��ا
بطاعته وحده ،وادعوا اهلل وحده م�ست�ش��عرين الخوف من عقابه ،ومنتظرين ح�صول ثوابه� ،إن رحمة اهلل قريب من المح�س��نين ،فكونوا
منهم  .واهلل �س��بحانه هو الذي ير�س��ل الرياح ُم َب�شِّ ��رات بالمطر ،حتى �إذا حملت الرياح ال�س��حاب ال ُم ْث َقل بالماء ُ�س��قنا ال�س��حاب �إلى
بلد ُم ْج ِدب ف�أنزلنا بالبلد الماء ،ف�أخرجنا بالماء من جميع �أنواع الثمار ،مثل �إخراج الثمر على تلك ال�صورة نخرج الموتى من قبورهم
�أحي��اء ،فعلن��ا ذل��ك رج��اء �أنك��م � -أيه��ا النا���س  -تتذك��رون ق��درة اهلل وبدي��ع �صنع��ه ،و�أن��ه ق��ادر عل��ى �إحي��اء الموت��ى.
القر�آن الكريم كتاب هداية فيه تف�صيل ما تحتاج �إليه الب�شرية ،رحمة من اهلل وهداية لمن �أقبل عليه بقلب �صادق.
خلق اهلل ال�سماوات والأر�ض في �ستة �أيام لحكمة �أرادها �سبحانه ،ولو �شاء لقال لها :كوني فكانت.
يتعين على الم�ؤمنين دعاء اهلل تعالى بكل خ�شوع وت�ضرع حتى ي�ستجيب لهم بف�ضله.
منهي عنه.
الف�ساد في الأر�ض بكل �صوره و�أ�شكاله ٌّ

 والأر��ض الطيب�ة ُت ْخ ِ�رج نباته�ا
إخراج�ا ح�س�نًا تا ًّم�ا ،وهكذا
ب��إذن اهلل � ً
الم�ؤم�ن ي�س�مع الموعظ�ة فينتف�ع
به�ا ،فتنت�ج عملاً
�صالح�ا ،والأر��ض
ً
ال�س� ْبخة المالح�ة ال ُت ْخ ِ�رج نباته�ا �إال
َّ
َع ِ�س� ًرا ال خي�ر في�ه ،وهك�ذا الكاف�ر ال
عمال
ينتف�ع بالمواع�ظ ،فال تنتج عنده ً
�صالح�ا ينتف�ع ب�ه ،مث�ل ه�ذا التنوي�ع
ً
البدي�ع نن�وع البراهي�ن والحجج لإثبات
الح�ق لق�وم ي�ش�كرون نع�م اهلل ،فلا
يكفرونه�ا ،ويطيع�ون ربه�م.
نوح��ا ر�س� ً
�ول �إل��ى قوم��ه
 لق��د بعثن��ا ً
يدعوه��م �إلى توحي��د اهلل ،وترك عبادة
غي��ره ،فق��ال له��م :ي��ا ق��وم اعب��دوا اهلل
وح��ده ،فلي���س لك��م معب��ود بح��ق غي��ره،
�ذاب
�إن��ي �أخ��اف عليك��م  -ي��ا ق��وم  -ع� َ
ي ��وم عظي ��م ف ��ي ح ��ال �إ�صرارك ��م عل ��ى
الكف��ر.
 ق ��ال ل ��ه �س ��ادة قوم ��ه وكبرا�ؤه ��م:
�إن ��ا لن ��راك  -ي ��ا ن ��وح  -ف ��ي بع ��د ع ��ن
ال�ص ��واب وا�ض ��ح.
 ق ��ال ن ��وح لكب ��راء قوم ��ه :ل�س ��ت
�ض� ًّ�ال كم��ا زعمت��م ،و�إنما �أن��ا على هدى
من ربي ،ف�أنا ر�سول �إليكم من اهلل ربي
وربك��م ورب العالمي��ن كله��م.
� أبلِّغك ��م م ��ا �أر�س ��لني اهلل ب ��ه
�إليكم مما �أوحى �إلي ،و�أريد لكم الخير
بترغيبك ��م ف ��ي امتث ��ال �أم ��ر اهلل وم ��ا
يترت��ب علي��ه م��ن ث��واب ،وترهيبك��م من
ارت��كاب نواهي��ه وم��ا يترت��ب علي��ه م��ن
العق��اب ،و�أعل��م م��ن اهلل �س��بحانه م��ا ال
تعلم��ون مم��ا علمن��ي عن طري��ق الوحي.
� أ�أث ��ار عجبك ��م وا�س ��تغرابكم �أن
جاءك��م وح��ي وموعظ��ة م��ن ربك��م عل��ى
ل�س��ان رج��ل منك��م تعرفون��ه؟! فق��د ن�ش��أ
فيك��م ،ول��م يكن كذا ًبا وال ًّ
�ضال ،ولي���س
م��ن جن���س �آخ��ر ،جاءك��م ليخوفك��م م��ن عق��اب اهلل �إن كذبت��م وع�صيت��م ،ولتتق��وا اهلل بامتثال �أوام��ره واجتناب نواهيه ،ورج��اء �أن ُترحموا
فكذب��ه قوم��ه ،ول��م ي�ؤمن��وا ب��ه ،ب��ل ا�س��تمروا على كفرهم ،فدعا عليهم �أن يهلكهم اهلل ،ف�س��لمناه و�س��لمنا الذين معه في
�إن �آمنت��م ب��هَّ  .
ال�سفينة من الم�ؤمنين من الغرق ،و�أهلكنا الذين كذبوا ب�آياتنا وا�ستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقا ًبا لهم� ،إن قلوبهم
كان��ت عم ًي��ا ع��ن الح��ق  .و�أر�س��لنا �إل��ى قبيل��ة ع��اد ر�س� ً
�ول منه��م ،ه��و ه��ود  ،ق��ال :ي��ا ق��وم اعب��دوا اهلل وحده ،فلي���س لك��م معبود بحق
غي��ره� ،أف�ل�ا تتقون��ه بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه لت�س��لموا من عذابه؟!  قال الكبراء وال�س��ادة من قومه الذي��ن كفروا باهلل وكذبوا
ر�سوله� :إنا لنعلم �أنك  -يا هود  -في خفة عقل وطي�ش حين تدعونا �إلى عبادة اهلل وحده ،وترك عبادة الأ�صنام ،و�إنا لنعتقد جازمين �أنك
رب العالمين.
من الكاذبين فيما تدعيه من �أنك مر�سل  .قال هود ر ًّدا على قومه :يا قوم لي�س بي خفة عقل وطي�ش ،بل �إني ر�سول من ِّ
الأر���ض الطيب��ة مث��ال للقل��وب الطيب��ة حي��ن ين��زل عليه��ا الوحي الذي هو مادة الحياة ،وكم��ا �أن الغيث مادة الحياة ،ف�إن القلوب الطيبة
حين يجيئها الوحي ،تقبله وتعلمه وتنبت بح�س��ب طيب �أ�صلها ،وح�س��ن عن�صرها ،والعك���س .الأنبياء والمر�س��لون ي�ش��فقون على الخلق
�أعظ��م م��ن �ش��فقة �آبائه��م و�أمهاته��م .م��ن ُ�س� َّنة اهلل �إر�س��ال كل ر�س��ول م��ن قوم��ه وبل�س��انهم؛ ت�ألي ًف��ا لقل��وب الذي��ن ل��م تف�س��د فطرته��م،
وتي�س��ي ًرا عل��ى الب�ش��ر .م��ن �أعظ��م ال�س��فهاء م��ن قاب��ل الح��ق بالرد والإن��كار ،وتكبر عن االنقي��اد للعلماء والن�صحاء ،وانق��اد قلبه وقالبه
لكل �شيطان مريد.

� أبلغك ��م م ��ا �أمرن ��ي اهلل بتبليغ ��ه
�إليك��م م��ن توحي��ده و�ش��رعه ،و�أن��ا لك��م
نا�ص ��ح فيم ��ا �أُ ِم ��رت بتبليغ ��ه �أمي ��ن ،ال
�أزي��د في��ه وال �أنق���ص.
� أَ َو َ�أث ��ار عجبك ��م وا�س ��تغرابكم
�أن جاءك��م تذكي��ر م��ن ربكم على ل�س��ان
رج ��ل م ��ن جن�س ��كم ،لي� ��س م ��ن جن� ��س
المالئكة �أو الجن لينــذركم؟! واحمدوا
ربك ��م وا�ش ��كروه عل ��ى �أن َم َّك ��ن لك ��م
ف��ي الأر���ض ،وجعلك��م تخلف��ون ق��وم نوح
الذي��ن �أهلكهم اهلل بكفرهم ،وا�ش��كروا
خ�صكم بعظم الأج�س��ام والقوة
اهلل �أن َّ
و�ش ��دة البط� ��ش ،واذك ��روا نع ��م اهلل
الوا�س ��عة عليك ��م رج ��اء �أن تف ��وزوا
بالمطل��وب ،وتنج��وا م��ن المره��وب.
 ق��ال قوم��ه ل��ه� :أجئتن��ا  -ي��ا ه��ود-
لت�أمرن��ا بعب��ادة اهلل وح��ده ،ولنت��رك م��ا
كان يعب ��ده �آبا�ؤن ��ا؟! ف�أتن ��ا بم ��ا تعدن ��ا
ب��ه م��ن الع��ذاب �إن كن��ت �صاد ًق��ا فيم��ا
تدعي��ه.
 فــــ ��رد عليـهــ ��م هـــ ��ود قــ � ً
�ائل:
لق ��د ا�س ��توجبتم ع ��ذاب اهلل وغ�ضب ��ه
فه��و واق��ع بك��م ال محال��ة� ،أتجادلونن��ي
ف ��ي �أ�صن ��ام �س � َّ�ميتموها �أنت ��م و�آبا�ؤك ��م
�آله ��ة ،ولي� ��س له ��ا حقيق ��ة؟! فم ��ا َن�� َّزل
اهلل حج��ة تحتج��ون به��ا عل��ى ما تدعون
له��ا م��ن الألوهي��ة ،فانتظ��روا م��ا طلبت��م
تعجيله لكم من العذاب ،و�أنا معكم من
المنتظري��ن ،فه��و واق��ع.
 ف�س �لَّمنا ه��و ًدا وم��ن كان مع��ه
م��ن الم�ؤمني��ن برحمة منا ،وا�س��ت�أ�صلنا
باله�ل�اك الذي ��ن كذب ��وا ب�آياتن ��ا ،وم ��ا
كان ��وا م�ؤمني ��ن ،ب ��ل كان ��وا مكذبي ��ن،
فا�س ��تحقوا الع ��ذاب.
 ولق ��د �أر�س ��لنا �إل ��ى قبيل ��ة ثم ��ود
�صالح ��ا يدعوه ��م �إل ��ى توحي ��د
�أخاه ��م ً
اهلل وعبادت��ه ،ق��ال له��م �صال��ح :ي��ا ق��وم ،اعب��دوا اهلل وح��ده ،فلي���س لك��م معب��ود غي��ره ي�س��تحق العب��ادة ،ق��د جاءك��م �آي��ة وا�ضح��ة م��ن اهلل
عل��ى �ص��دق م��ا جئتك��م ب��ه ،يتمث��ل في ناقة تخرج من �صخرة ،لها وقت ت�ش��رب فيه ،ولكم ِ�ش� ْ�رب يوم معل��وم ،فاتركوها ت�أكل في �أر�ض اهلل،
فلي� ��س عليك ��م م ��ن م�ؤونته ��ا �ش ��يء ،وال ت�صيبوه ��ا ب ��أذى ،في�صيبك ��م ب�س ��بب �إيذائه ��ا ع ��ذاب موج ��ع.
ينبغي ال ّتحلّي بال�صبر في الدعوة �إلى اهلل ت�أ�س ًيا بالأنبياء .
من �أولويات الدعوة �إلى اهلل الدعوة �إلى عبادة اهلل وحده ال �شريك له ،ورف�ض الإ�شراك به ونبذه.
االغترار بالقوة المادية والج�سدية ي�صرف �صاحبها عن اال�ستجابة لأوامر اهلل ونواهيه.
النبي يكون من جن�س قومه ،لكنه من �أ�شرفهم ن�س ًبا ،و�أف�ضلهم ح�س ًبا ،و�أكرمهم َم ْع�ش ًرا ،و�أرفعهم ُخ ُل ًقا.
ال�سفهاء ِ
بال�صفح والعفو والمغفرة.
بالحلمُّ ،
ال�سوء ّ
ويغ�ضون عن قول ّ
الأنبياء وورثتهم يقابلون ّ

 وتذك ��روا نعم ��ة اهلل عليك ��م حي ��ن
جعلك ��م تخلف ��ون ق ��وم ع ��اد ،و�أنزلك ��م
ف ��ي �أر�ضك ��م تتمتع ��ون به ��ا ،وتدرك ��ون
مطالبك��م ،وذل��ك بع��د �إه�ل�اك عاد بعد
تماديه��م ف��ي الكف��ر والتكذي��ب ،تبن��ون
ف��ي �س��هول الأر���ض الق�ص��ور ،وتقطعون
الجب��ال لت�صنع��وا بيو ًت��ا لك��م ،فاذك��روا
نع ��م اهلل عليك ��م لت�ش ��كروا اهلل عليه ��ا،
واترك��وا ال�س��عي ف��ي الأر���ض بالف�س��اد،
وذل ��ك بت ��رك الكف ��ر ب ��اهلل وت ��رك
المعا�ص ��ي.
 قـــ ��ال ال�ســــ ��ادة والر�ؤ�س ��اء مم ��ن
ا�س ��تكبروا م ��ن قوم ��ه للم�ؤمني ��ن م ��ن
قوم ��ه الذي ��ن ي�س ��ت�ضعفونهم� :أتعلم ��ون
�صالح��ا ر�س��ول
 �أيه��ا الم�ؤمن��ون � -أن ًم ��ن اهلل ح ًّق ��ا؟ ف�أجابه ��م الم�ؤمن ��ون
الم�س ��ت�ضعفون� :إن ��ا بال ��ذي �أر�س ��ل
ب ��ه �صال ��ح �إلين ��ا م�صدق ��ون ومق � ّ�رون
ومنق ��ادون ،وب�ش ��رعه عامل ��ون.
 ق ��ال ال ُم ْ�س� � َتعلون م ��ن قوم ��ه� :إن ��ا
بال��ذي �صدقت��م ب��ه � -أيه��ا الم�ؤمن��ون-
كاف ��رون ،فل ��ن ن�ؤم ��ن ب ��ه ،ول ��ن نعم ��ل
ب�ش ��رعه.
 فنح ��روا الناق ��ة الت ��ي نهاه ��م �أن
يم�سوها ب�إيذاء ،م�ستكبرين عن امتثال
�أمر اهلل ،وقالوا م�ستهزئين ُم ْ�ستب ِعدين
لما توعدهم به �صالح :يا �صالح ،جئنا
بم��ا توعدتن��ا ب��ه م��ن الع��ذاب الألي��م �إن
كنت من ر�س��ل اهلل ح ًّقا.
 فج ��اء الكافري ��ن م ��ا ا�س ��تعجلوه
م ��ن الع ��ذاب ،حي ��ث �أخذته ��م الزلزل ��ة
ال�ش��ديدة ،ف�أ�صبح��وا �صرع��ى ملت�صق��ة
وجوهه ��م و ُر َك ُبه ��م بالأر� ��ض ،ل ��م ين ��ج
منه��م �أح��د م��ن اله�ل�اك.
 ف�أعر� ��ض �صال ��ح ع ��ن قوم ��ه
بعد الي�أ���س من ا�ستجابتهم ،وقال لهم:
ومره ًبا ،ولكنكم ق��وم ال تحبون النا�صحي��ن الحري�صين
ي��ا ق��وم ،لق��د �أو�صل��ت لك��م م��ا �أمرن��ي اهلل بتبليغ��ه �إليك��م ،ون�صحتك��م مرغِّ ًب��ا لك��م ِّ
عل��ى داللتك��م عل��ى الخير و�إبعادكم عن ال�ش��ر.
 واذك��ر لوطً ��ا حي��ن ق��ال م�س��تنك ًرا عل��ى قوم��ه� :أت�أت��ون الفعل��ة المنكرة ال ُم ْ�س� َتقبحة وه��ي �إتيان الذكور؟! ه��ذه الفعلة الت��ي ابتدعتموها،
فلم ي�سبقكم �إلى ارتكابها �أحد!
� إنك��م لت�أت��ون الرج��ال لق�ض��اء ال�ش��هوة دون الن�س��اء الالئ��ي ُخ ِلق��ن لق�ضائه��ا ،فل��م تتبع��وا ف��ي فعلتك��م هذه عق�ل ً�ا وال نق�ل ً�ا وال فطرة ،بل
�أنت��م متج��اوزون لح��دود اهلل بخروجك��م ع��ن ح��د االعت��دال الب�ش��ري ،وانحرافك��م عم��ا تقت�ضي��ه العقول ال�س��ليمة ،والفط��ر الكريمة.
اال�ستكبار يتولد غال ًبا من كثرة المال والجاه ،وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والت�صديق واالنقياد غال ًبا.
جواز البناء الرفيع كالق�صور ونحوها؛ لأن من �آثار النعمة :البناء الح�سن مع �شكر المنعم.
الغال��ب ف��ي دع��وة الأنبي��اء �أن يب��ادر ال�ضعف��اء والفق��راء �إل��ى الإ�صغ��اء لكلم��ة الح��ق الت��ي ج��ا�ؤوا به��ا ،و�أم��ا ال�س��ادة والزعم��اء فيتمردون
وي�ستعلون عليها.
وعدم فيه الإنكار.
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ب
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 وم ��ا كان ر َّد قوم ��ه المرتكبي ��ن
له ��ذه الفاح�ش ��ة عم ��ا �أنك ��ره عليه ��م �إال
�أن قال��وا معر�ضي��ن ع��ن الحق� :أخرجوا
لوطً ��ا و�أهل��ه م��ن قريتك��م؛ �إنه��م �أنا���س
ي َت َن َّزه��ون ع��ن عملن��ا هذا ،ف�ل�ا يليق بنا
�أن يبق��وا بي��ن ظهرانين��ا.
 ف�سلمناه و�أهله حيث �أمرناهم
بالخروج ً
ليل من القرية التي �سيقع
عليها العذاب� ،إال امر�أته �صارت
مع الباقين مع قومها ،ف�أ�صابها ما
�أ�صابهم من العذاب.
 و�أمطرن ��ا عليه ��م مط� � ًرا عظي ًم ��ا،
حي ��ث رميناه ��م بحج ��ارة م ��ن طي ��ن،
وقلبن��ا القري��ة ،فجعلنا عاليها �س��افلها،
فت�أم ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -كي ��ف كان
عاقبة قوم لوط المجرمين؟ فقد كانت
عاقبته��م اله�ل�اك والخ��زي الدائ��م.
 ولق ��د �أر�س ��لنا �إل ��ى قبيل ��ة َم ْدي ��ن
�أخاهم �ش��عي ًبا  ،فقال لهم :يا قوم،
اعب��دوا اهلل وح��ده ،م��ا لك��م م��ن معب��ود
ي�س ��تحق العب ��ادة غي ��ره ،ق ��د جاءك ��م
بره ��ان م ��ن اهلل وا�ض ��ح ،وحج ��ة جل َّي ��ة
عل ��ى �ص ��دق م ��ا جئتك ��م ب ��ه م ��ن رب ��ي،
�أدوا �إلى النا���س حقوقهم ب�إكمال الكيل
و�إكم ��ال ال ��وزن ،وال تنق�ص ��وا النا� ��س
بعي ��ب �س ��لعهم ،والتزهي ��د فيه ��ا� ،أو
المخادع ��ة لأ�صحابه ��ا ،وال تف�س ��دوا
ف��ي الأر���ض بالكف��ر وارت��كاب المعا�صي
بع��د �إ�صالحه��ا ببعث��ة الأنبي��اء من قبل،
ذل��ك المذك��ور خير لك��م و�أنفع �إن كنتم
م�ؤمني��ن؛ لم��ا في��ه م��ن ت��رك المعا�ص��ي
اجتنا ًب��ا لنه��ي اهلل عنه��ا ،ولم��ا في��ه م��ن
التق��رب �إل��ى اهلل بفع��ل م��ا �أم��ر ب��ه.
 وال تقع ��دوا ب ��كل طري ��ق ته ��ددون
من �س��لكه من النا���س لت�سلبوا �أموالهم،
وت�صدوا عن دين اهلل من �أراد االهتداء
به ،طالبين �أن تكون �س��بيل اهلل معوجة حتى ال ي�س��لكها النا���س ،واذكروا نعمة اهلل عليكم لت�ش��كروها له ،فقد كان عددكم ً
قليل فكثَّركم،
وت�أمل��وا كي��ف كان عاقب��ة المف�س��دين في الأر�ض من قبلك��م ،ف�إن عاقبتهم كانت الهالك والدمار.
 و�إن كان جماع��ة منك��م �آمن��وا بم��ا جئ��ت ب��ه م��ن رب��ي ،وجماع��ة �أخ��رى ل��م ي�ؤمن��وا بذل��ك فانتظ��روا � -أيه��ا المكذب��ون  -م��ا يف�ص��ل اهلل
بينك��م وه��و خير م��ن يف�صل و�أعدل من يق�ضي.
اللواط فاح�شة تد ُّل على انتكا�س الفطرة ،ونا�سب �أن يكون عقابهم من جن�س عملهم فنك�س اهلل عليهم قُراهم.
تق��وم دع��وة الأنبي��اء  -ومنه��م �ش��عيب  -عل��ى �أ�صلي��ن :تعظي��م �أم��ر اهلل :وي�ش��مل الإق��رار بالتوحي��د وت�صدي��ق النبوة .وال�ش��فقة على
خلق اهلل :وي�شمل ترك ال َب ْخ�س وترك الإف�ساد وكل �أنواع الإيذاء.
الإف�س��اد ف��ي الأر���ض بع��د الإ�ص�ل�اح ُج� ْ�رم اجتماع��ي ف��ي ح��ق الإن�س��انية؛ لأن �ص�ل�اح الأر���ض بالعقي��دة والأخ�ل�اق في��ه خي��ر للجمي��ع،
و�إف�س��اد الأر���ض ع��دوان على النا���س.
�رعا م��ن الوظائف المالية بالقهر والجب��ر؛ ف�إنه غ�صب وظلم
م��ن �أعظ��م الذن��وب و�أكبره��ا و�أ�ش��دها و�أفح�ش��ها �أخ��ذُ م��ا ال يح ُّق �أخذه �ش� ً
وع�سف على النا�س و�إذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه و�إقرار له.

